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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro operační systémy 

iOS a Android pomocí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací. Pro implementaci byl 

vybrán Ionic 4, což je soubor nástrojů, pomocí kterého lze vyvíjet software, a to tedy 

pomocí Angular, HTML a SASS. 

Klíčová slova 

iOS, Android, mobilní aplikace, Ionic 4, Angular, HTML, SASS, JSON, Apache Cordova 

 

Abstract 

This thesis deals with design and implementation of mobile application for iOS and 

Android operating systems using tools for mobile application development. Ionic 4 was 

chosen for implementation, which is a set of tools that can be used to develop software, 

using Angular, HTML and SASS. 

Key words 

iOS, Android, mobile application, Ionic 4, Angular, HTML, SASS, JSON, Apache 

Cordova 
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ÚVOD 

V této diplomové práce se zabývám návrhem mobilní aplikace pro operační systémy iOS 

a Android, protože právě s těmito dvěma platformami se pracuje ve společnosti UNIVA 

BLÁHA, s.r.o. Nápad na tuto mobilní aplikaci vznikl na základě praktických zkušeností 

z prostředí této společnosti. 

Byly vypozorovány některé oblasti, ve kterých mají zaměstnanci této firmy (příležitostní 

brigádníci) problémy, a které by tato aplikace mohla vyřešit. První problémovou oblastí 

je kombinování jednotlivých součástek (spojek) dohromady na základě požadavků 

zákazníka. V této oblasti mají stávající zaměstnanci a zejména pak brigádníci velké 

potíže, protože je zde potřeba dokonalé znalosti nemalého sortimentu součástek a jejich 

parametrů. Druhou oblastí je orientace na pracovišti, co se týče jednotlivých součástek. 

Protože pracoviště má dvě patra, často se stává, že ve stresové situaci zaměstnanec 

zapomene, kde se nacházejí jednotlivé součástky (případně o některých vůbec neví) a 

ztrácí tak čas tápáním a hledáním na slepo. Další oblastí, která není tak závažná je 

neznalost celkového sortimentu a absence jednoduchého přístupu k nabídce, protože 

celkový sortiment má na svém počítači pouze majitel společnosti, a některé položky 

nejsou obsáhnuty ve stejném souboru jako ostatní. 

V první části této práce se zabývám cílem práce, tedy jaký výsledek je očekáván a 

přibližný postup dosáhnutí tohoto výsledku. 

V druhé části této práce se zabývám teoretickým přiblížením využitých metod a 

vysvětlením použitých pojmů. Tato teoretická východiska vycházejí z dostupné 

literatury, a to jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce. 

V další části práce je popsána analýza současné situace, jak co se týče aktuálních 

dostupných řešení problematiky, tak strategickou analýzou společnosti UNIVA BLÁHA, 

s.r.o. pro lepší pochopení charakteru této společnosti. Také analýzou problému, který by 

měla tato aplikace pomoci vyřešit a samozřejmě také analýzou požadavků na mobilní 

aplikaci. Podstatnou částí této práce jsou vlastní návrhy řešení, ve kterých je obsažen 

jakýsi návrh na postup při řešení problému a dosáhnutí stanovených výsledků a také 

přínosy a zhodnocení těchto návrhů.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout a následně vytvořit mobilní aplikaci pro systémy 

Android a iOS pro společnost UNIVA BLÁHA, s.r.o. a analyzovat současnou situaci na 

trhu, zda již není vytvořeno podobné řešení. V případě, že řešení existuje, vytvořit 

aplikaci s přidanou hodnotou, a tím ji odlišit od ostatních řešení. Aplikace se má zabývat 

nejlepší kombinací spojení hydraulických šroubení, koncovek se závity, hydraulických 

hadic a trubek podle požadavků zákazníka, a tím vytvořit pro zákazníka řešení, které pro 

něj bude ekonomicky nejvýhodnější. 

Vytvořená mobilní aplikace bude také sloužit jako školící pomůcka. Tato aplikace navede 

zaměstnance na konkrétní součástky, které má použít a majitel společnosti nebude muset 

školení provádět. Za pomoci této aplikace se zaměstnanec naučí různé kombinace 

šroubení (spojek, rychlospojek a další), kterých je opravdu velké množství. Pomůže mu 

v tom jednak používání aplikace při vyřizování požadavků zákazníka a také učení z 

vlastní iniciativy, kdy si může náhodné kombinace sám zkoušet a skládat jednotlivé 

součástky dohromady a následně porovnat své vlastní řešení s řešením mobilní aplikace. 

Může se totiž stát, že zaměstnanec nebude mít mobilní telefon při sobě a nebude moct 

mobilní aplikaci využít, takže bude muset vymyslet řešení sám. V takovém případě je zde 

opět menší problém s časovou náročností (než zaměstnanec nalezeno sám optimální 

řešení). Ale protože byl sám proškolen pomocí této aplikace, časová náročnost už nebude 

tak velká, aby ohrožovala tím, že zákazník odejde kvůli dlouhému čekání.  Aplikace také 

naučí zaměstnance postupně znát typy jednotlivých součástek, bez nutnosti bezhlavého 

"drcení" nazpaměť, protože v průběhu používání této mobilní aplikace zaměstnanec bude 

postupně používat jednotlivé typy navrhnuté aplikace a tím si je postupně a nenásilně sám 

zapamatuje. Totéž platí i pro postupné učení se přesných názvů jednotlivých šroubení. 

Zaměstnanec totiž vždy musí zapsat, co zákazník odebral. Při zpětném zjišťování názvů 

může dojít k tomu, že zaměstnanec špatně zaznamená, co zákazník odebral a dojde k 

chaosu. Také v případě, že si nepamatuje všechny konkrétní názvy, musí obejít jednotlivá 

místa, odkud součástky odebral a opsat jejich název. Díky aplikaci, která mu navrhne 

spojení jednotlivých součástí, opíše jednotlivé názvy z aplikace, a nebude docházet k 

žádným problémům. Názvy se opět naučí nenásilně a postupně právě pomocí aplikace. 
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V prvé řadě je nejdůležitější analyzovat požadavky kladené na mobilní aplikace a poté 

postupovat dále. Po konzultaci s majitelem společnosti a vyhodnocením požadavků, už 

existují reálné skutečnosti, od kterých, se lze odrazit. Protože mobilní aplikace bude 

operovat se součástkami, které společnost UNIVA BLÁHA, s.r.o. nabízí, je třeba, aby 

byla vytvořena databáze, která bude veškeré tyto součástky obsahovat. Protože sortiment, 

který má být brán v potaz, se téměř nemění, není třeba, aby byla mobilní aplikace 

napojena přímo na sklad (soubor se zbožím). První řadě je potřeba připravit data, tedy 

definovat jednotlivé atributy, které budou potřeba, aby se s nimi dalo správně pracovat. 

Po vytvoření databáze je třeba získat data, která budou mobilní aplikací využívána. Při 

naplňování databáze daty je třeba dát pozor, aby všechna data měla jednotný formát a 

správně označit veškeré atributy, na základě kterých, bude vytvořený algoritmus 

vyhledávat optimální řešení.  
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2 Teoretická východiska práce 

V této kapitole jsou vysvětleny pojmy, se kterými se lze setkat v této diplomové práci. 

Jsou zde vymezeny použité pojmy a metody, které jsou využity v návrhové části. Tato 

kapitola má za úkol přiblížit, respektive osvětlit význam využitých technik a metod a má 

pomoci porozumět dané řešené problematice. Protože v této práci se jedná o návrh 

mobilní aplikace pro systémy Android a iOS, jsou zde uvedeny architektury obou 

systémů a dále nástroje pro vytvoření takové aplikace.  

2.1 Data, informace, znalosti 

Pojmy jako data a informace jsou velmi rozšířené a jejich výklad je velmi volný až 

intuitivní. Třetí pojem, znalosti, tyto dva doplňuje. Využívá se v souvislosti s umělou 

inteligencí (3), (10). 

2.1.1 Data 

V případě, kdy se bavíme o datech vzhledem k informačním technologiím, se tento pojem 

používal jako označení pro čísla, text, zvuk, obraz a další vjemy vhodné pro zpracování 

počítačem. Data můžeme rozlišit jako strukturovaná a nestrukturovaná (3), (10). 

Strukturovaná data jsou například data v relačních databázích, respektive ukládání dat v 

relačních databázových systémech (hierarchie pole → záznam → relace → databáze). 

Tato data zachycují fakta, atributy, objekty a další. Takto strukturovaná data lze pak 

snadno využít při řešení problému (3), (10). 

Nestrukturovaná data jsou reprezentována jako videozáznamy, zvukové záznamy, 

obrázky a také textové dokumenty. Jde tedy vlastně o data, která jsou vnímána jako tok 

bytů (3), (10). 

2.1.2 Informace 

Informace je možné vnímat jako data, která jsou použitelné pro daného uživatele. 

Konkrétní uživatel (skupina uživatelů) bude mít z těchto informací užitek. Pro zjištění 

informací, je nutné mít k dispozici vhodná data, ze kterých lze informace získat. Je zde 
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také rozdíl mezi poznatky a informacemi. Informace jsou časové pomíjivé, ale poznatky 

jsou trvalé (3), (10). 

 

Obrázek č. 1: Data, poznatky, informace (3) 

2.1.3 Znalosti 

Uměla inteligence nadřazuje nad informace pojem znalost. Znalost se dá chápat jako 

vzájemně provázané struktury poznatků, které spolu souvisejí. Znalost lze pak využít pro 

rozhodování, respektive lze díky ní předvídat budoucí situaci v reálném světe (3), (10). 

2.2 Operační systém iOS 

Tento operační systém vznikl na základě macOS, je to jeho odnož pro přenosná zařízení. 

Je postaven na bázi systému Darwin s jádrem XNU. Operační systém iOS, respektive 

jeho architektura je rozdělena na 4 vrstvy, a to Core OS (jádro), Core Services (základní 

služby), Media (multimediální vrstva a Cocoa Touch. Aplikace jsou na nejvyšší vrstvě 

(22). 

Tabulka č. 1: Základní blokové schéma architektury iOS (22) 

Cocoa Touch 

Media 

Core Services 

Core OS 

2.2.1 Vrstva Cocoa Touch 

Jde o nejvyšší vrstvu a také velmi důležitou vrstvu pro vývojáře, protože obsahuje klíčové 

frameworky, které zapouzdřují stavební kameny uživatelského rozhraní. Obsahuje třídy 
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s vizuálními prvky (ovládací prvky), které dokáží vyvolat nějaké akce (funkce). Tyto 

frameworky jsou nejčastěji využívanými při vývoji aplikací. Vrstva je založena na 

systému macOS API, jež byl upraven kvůli potřebám mobilních platforem (iPad, iPhone, 

iPod Touch. Tato vrstva nabízí klíčové technologie nejvyšší úrovně. Jedná se například o 

multitasking, notifikace, "dotykové" uživatelské rozhraní a další systémové služby (22), 

(38). 

2.2.2 Vrstva Media 

Vrstva obsahující technologie pro práci s multimédii, respektive se zvukem, grafikou a 

videem. Jsou to klíčové oblasti, protože bez nich by aplikace nebyla uživatelsky 

přijatelná. Jsou zde grafické knihovny Core Graphics (Quartz), OpenGL, Metal, Photos 

Library, Animation, knihovny pro práci se zvukem (Media player, OpenAL, Core Audio), 

dále technologii AirPlay a další (38), (39). 

2.2.3 Vrstva Core Services 

V této vrstvě se nacházejí základní systémové služby. Jde například o frameworky Core 

Foundation a Foundation. Nacházejí se zde také další rozhraní, které se používají 

například pro interakci s cloudovou službou iCoud, geolokačními a mapovými službami, 

webovými službami, sociálními sítěmi, intertní SQLite databází, vrstvou na telefonování, 

posílání SMS a další (22). 

2.2.4 Vrstva Core OS 

Tato vrstva je nejnižší, protože obsahuje nízko úrovňové funkce, které jsou určeny pro 

vyšší vrstvy (vyšší vrstvy využívají funkce nižších vrstev). Při vývoji aplikací je 

doporučeno využívat vyšších vrstev, protože vyšší vrstvy disponují větší objektově 

orientovanou abstrakcí, takže dochází ke zjednodušení vývoje, zrychlení vývoje, snížení 

množství kódu. Využití této vrstvy při vývoji je využíváno například v případě, že vyšší 

vrstvy nedisponují potřebnou funkcionalitou (22), (38), (39). 
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2.3 Operační systém Android 

Vznik operačního systému Android připadá na rok 2003, kdy vnikla společnost Android 

Inc. Zakladateli této společnosti byli Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears a Chris White 

a jejich první projekt spočítal ve vytvoření operačního systému pro digitální fotoaparáty. 

Nakonec ale vznikl operační systém pro mobilní telefony, protože na tomto trhu byl větší 

potenciál. V roce 2005 byla společnost Android Inc. odkoupena společností Google Inc. 

V roce 2007, konkrétně 5. listopadu, byl představen první Android 1.0, který byl založen 

na linuxovém jádře 2.6. První mobilní telefon uvedený na trh s operačním systém Android 

byl HTC Dream (T-Mobile G1) (23), (24), (25). 

Operační systém Android je tedy postavený na linuxovém jádře, jak bylo zmíněno výše 

a je přizpůsoben pro specifické požadavky mobilních zařízení, které fungují hlavně s 

procesory ARM. Tato přizpůsobení byla hlavní součástí celého vývoje linuxového jádra, 

ale Google je postupně odstranil. Pro komunikaci aplikací s jádrem je využíváno Android 

API (Application Programming Interface), přes který dostávají aplikace přístup k 

vlastnostem telefonu, respektive funkcím jako jsou senzory, GPS, kompas, displej a další. 

Běh aplikací zajišťuje Dalvik Vm. Dalvik VM je virtuální stroj (virtuál machine), který 

je podobný JAVA VM (23), (24), (26). 

Jedna z hlavních vlastností Androidu je multitasking. Pro každou aplikaci existuje běžící 

virtuální stroj, který je oddělený od ostatních procesů. V případě, že aplikace je běží na 

pozadí, o její běh se stará systém sám (aplikace běžící, zastavená, uspaná). Mezi těmito 

třemi stavy systém sám přepíná podle potřeby uživatele a kapacity operační paměti. Při 

nedostatku operační paměti systém sám zvolí, kterou aplikaci ukončit. Na následujícím 

obrázku je zobrazen cyklus běhu aplikace v operační paměti (26). 
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Obrázek č. 2: Cyklus běhu aplikace v operační paměti (26) 

2.3.1 Architektura systému Android 

V této kapitole je popsána architektura systému Android, respektive jednotlivé bloky. 

Android je rozdělej do vrstev, kdy každá vrstva využívá služby té vrstvy, která se nachází 

bezprostředně pod ní a stejně tak poskytuje služby té vrstvě, která je bezprostředně nad 

ní. Pro vývoj aplikací je potřeba osvětlit celé schéma systému Android. Kromě 

zobrazených vrstev níže na obrázku totiž ještě existuje vrstva Bootloader (zavaděč) (23), 

(27), (28). 
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Obrázek č. 3: Architektura Android (19) 

2.3.2 Bootloader  

Protože Bootloader není součástí OS, není uveden na obrázku výše, ale bez této části by 

systém nemohl fungovat. Je totiž klíčová pro spuštění operačního systému. Samostatný 

program, která nahrává jádra operačního systému do operační paměti. Má ale i další 

možnost (21). 
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2.3.3 ROM  

Stejně jako Bootloader není součástí OS, ani ROM (Read-Only-Memory) není součástí 

operačního systému. Jak již název této paměti napovídá, slouží hlavně ke čtení (read-

only). Lze do ní ale zapisovat ve zvláštním režimu, protože je zde uložen operační systém. 

To znamená, že lze tento operační systém přehrát jinou verzí. Součástí ROM jsou součásti 

jako třeba Radio ROM (informace o operátorovi, ovladače), Extened ROM (zvláštní 

programy), CID Lock (zabraňuje instalaci neoficiálně upraveného OS) (21). 

2.3.4 Linuxové jádro 

Na nejnižší úrovni je jádro operačního systému (na základě Linuxu 2.6, respektive 3.x). 

Úkolem této vrstvy je implementace abstrakce mezi HW a SW. Stará se o správu procesů, 

správu paměti, správu sítí a také má na starosti kontrolu nad systémem. Linuxové jádro 

lze jednoduše využít na jakémkoliv zařízení a dále lze modifikovat podle potřeb, protože 

podléhá open-source licenci (18), (29), (30). 

2.3.5 Knihovny a Android runtime 

Další vrstvou jsou nativní knihovny, které jsou napsané v programovacím jazyku C/C++. 

Knihovny jsou základní funkce systému, protože zpřístupňují v podstatě veškeré funkce, 

které běžně využíváme. Surface manager má na starosti zobrazování aplikací. Media 

Libraries mají zase na starosti podporu přehrávání videa a audio formátů (obsahuje 

kodeky pro různé formáty). LibWebCore (Webkit), který zajišťuje podporu webového 

prohlížeče. Dále Open GL pro práci s 3D grafikou a SGL pro práci s 2D grafikou. SQLite 

se používá pro ukládání dat a práci s daty. Pro zabezpečení komunikace (šifrování a 

zabezpečení přenosu dat) se využívá SSL (Secure Sockets Layer) a o vykreslování písma 

se stará FreeType (21), (30). 

Součástí knihoven, respektive další část na stejné vrstvě je vrstva Android Runtime, kde 

se nachází virtuální nástroj Dalvik a také základní JAVA knihovny. Dalvik využívá 

vlastnosti linuxového jádra. Tato vrstva, respektive část vrstvy je vyhrazena hlavně pro 

běh aplikací. Protože aplikace jsou napsány v C/C++ ale v programovacím jazyce JAVA, 

je zde právě Dalvik Virtual Machine, který slouží pro převod aplikací na nativní kód. I 
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přesto, že programovací jazyk JAVA má vlastní virtuální stroj, nebyl použit kvůli licenci 

(20), (30). 

2.3.6 Framework aplikací 

Tato vrstva je ve schématu předposlední a obsahuje knihovny, které jsou naprogramované 

v programovacím jazyku JAVA. Tvoří systémové API, což je soubor funkcí umožňující 

využívat části operačního systému. Umožňují tedy vývojářům využívat různé služby, 

které mohou využít v aplikacích. Jsou to grafické prvky, respektive například tlačítka, 

dále lze využít jiné aplikace, konkrétně jejich obsah (kontakty), prostředí pro notifikace 

a další (18), (19), (21). 

2.3.7 Systémové aplikace 

V systému Android jsou předinstalované základní aplikace, které umožňují uživateli 

spárovat svůj emailová účet, dále samozřejmě aplikace pro posílání SMS, kalendář, 

prohlížeč internetu, hry a další. Některé aplikace není možné bez speciálního oprávněn 

ani smazat. Není však třeba tyto aplikace využívat, protože existuje variace dalších 

aplikací třetích stran, které lze nainstalovat a využívat na místo systémových aplikací 

(19). 

2.4 IONIC 4 

Tento framework má za cíl vytvářet multiplatformní mobilní aplikace s uživatelským 

rozhraním, které se dokáže přizpůsobit konkrétní platformě. Jde o hybridní aplikace, 

jejichž technologický vývoj byl považován za nenaplněný a mnoho lidí tento nápad 

opustilo. Ionic dokázal tento nápad vzkřísit a vyvíjet hybridní aplikace, které jsou 

založeny na Ionic SDK a Cordově (41), (42). 

Ionic je klasické SDK (Software Development Kit). Pomocí tohoto nástroj, respektive 

souboru nástrojů lze vyvíjet software (hybridní aplikace). Kromě dalších nástrojů jako je: 

• prototypovací nástroj Ionic Creator, 

• CLI, 

• odesílač push notifikací, 

• mobilní analytika pro hybridní aplikace, 
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• speciální nástroj pro nasazování aktualizací do produkce bez nutnosti čekat na 

schválení od App Store / Google Play (41). 

 

je nejdůležitější v tomto SDK právě Ionic framework. Tento framework vznikl na základě 

staršího AngularJS. Po vzniknutí Angular 2 se tento framework velice změnil. Aplikace 

jsou budovány na konkrétních platformách pomocí Cordova (37). "Cordova v hybridních 

aplikacích slouží jako jakýsi "obal", který zobrazuje webovou aplikaci v komponentě 

WebView a poskytuje jí spojení s nativními službami v telefonu" (41). 

 

Obrázek č. 4: Diagram Cordova hybridní aplikace (41) 

Ionic framework zastává přístup "Write once, deploy anywhere", což znamená "napiš 

jednou, nasaď kamkoliv". Právě tento přístup je unikátní, protože není třeba psát pro 

jednu aplikace kód pro více platforem, ale stačí jeden s lehčími úpravami. Podporované 

platformy jsou Android a iOS, což jsou 2 nejpoužívanější platformy. Windows Phone 

zatím není oficiálně podporovaný, ale podle určitých návodů to na Ionicu lze provést. 

Budoucnost se ale pro tuto platformu blíží a mohla by být brzy oficiálně podporována 

(37), (41), (42). 
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Ionic framework tedy propojuje Angular, který dává jednotlivým komponentám 

funkcionalitu, HTML, který definuje komponenty, které budou zobrazeny a CSS který 

zaštituje vizuální stránku. Co se týče kaskádových stylů (CSS), ve skutečnosti je tento 

CSS soubor vygenerován pomocí SASS (Syntactically Awesome Style Sheets). SASS 

má některé funkce, které klasické kaskádové styly nemají. Například deklarování 

proměnných, používání funkcí, hnízdění a další. SASS pomáhají s přehledností a šetří čas 

(37). 

2.4.1 Angular 

Angular slouží pro tvorbu webových aplikací. Používá jazyk TypeScript (TS) místo 

JavaScriptu. Předchůdce tohoto frameworku je AngularJS. Tyto dva framworky nejsou 

kompatibilní (40). 

Angular je pracuje na za základě OOP (objektově orientovaného programování), protože 

je postaven na základě komponent, to znamená, že základem je třída (class). Tento 

framework využívá, respektive na sebe váže HTML kód, a i CSS díky čemuž lze rozdělit 

webovou stránku na samostatné celky a pomocí OOP ji poskládat dle libosti. Angular 

využívá tzv. služby, které slouží například pro komunikaci a distribuci dat mezi 

klientskou aplikací v Angularu a serverovým API. Existuje zde nástroj, který se nazývá 

Dependency Injection (DI), který zajišťuje to, že jednotlivé komponenty mohou využívat 

výše zmíněné služby. Komponenty i služby se rozdělují do modulů (40). 

2.4.2 HTML 

Je to hypertextový značkovací jazyk, díky kterému dokážeme velké množství oddělených 

informací a vytvořit nové uspořádání, kdy nám vznikne uspořádání více informací z 

jiných zdrojů umístěných vedle sebe. HTML (HyperText Markup Language) je určen pro 

vytváření dokumentů, které obsahují hypertextové odkazy a pokročilé formátování. 

Využívá se pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. 

V prostředí World Wide Web je to jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro tvorbu 

webových stránek. Pomocí HTML dokážeme nastavovat vzhled a velikost textu, vkládat 

obrátky, animace, dále vytvářet formuláře, tabulky, měnit celkový vzhled webové stránky 

(pozadí), vytvářet seznamy a další úkony. Tento nástroj však nezvládne některé pokročilé 

věci, které si dnešní doba žádá. Pomocí HTML nedokážeme vytvářet dynamické stránky, 
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ale pouze statické, protože zkrátka HTML nedisponuje dostatečnými nástroji. K vytváření 

dynamických stránek je třeba využít například JavaScript (35), (37). 

2.4.3 Apache Cordova 

Apache Cordova je open-source vývojový framewrk pro mobilní telefony. To vám 

umožní používat standardní webové technologie HTML5, CSS3 a JavaScript pro 

multiplatformní vývoj. Aplikace jsou spouštěny v jakémsi obalu (wrapper), který je 

zacílený na každou platformu. Spoléhá na vazby API kompatibilní se standardy pro 

přístup k funkcím jednotlivých zařízení, jako jsou senzory, data, stav sítě atd. (48). 

WebView s podporou programu Cordova může poskytnout aplikaci celé uživatelské 

rozhraní. Na některých platformách může být také součástí větší hybridní aplikace, která 

kombinuje WebView s nativními aplikačními komponenty (48). 

Pluginy jsou nedílnou součástí ekosystému Cordova. Poskytují rozhraní pro Cordova a 

nativní komponenty pro vzájemnou komunikaci a vazby na standardní rozhraní API 

zařízení (48). 

2.4.4 CSS 

Kaskádové styly (CSS – Cascading Style Sheets) se využívají v kombinaci s jazykem 

HTML pro vytvoření webových stránek. CSS se používá ke grafické úpravě na místo 

HTML, protože se s ním jednodušeji a přehledněji pracuje. CSS používá tři způsoby, jak 

aplikovat grafickou úpravu na vytvořenou webovou stránku. Nejpřehlednější způsob je 

připojit samostatný soubor do HTML souboru, protože se nemíchá grafická stránka se 

strukturou. Dalším způsobem je vložit párový tag <style></style> do párového tagu 

<head></head>. Tento tag definuje prostor pro grafickou úpravu přímo v HTML souboru. 

Tato metoda je ještě svým způsobem přehledná, protože víme, že veškeré grafické úpravy 

se nacházejí v konkrétním dokumentu a víme, že se nám nepřemazává formátování (v 

případě, že máme nalinkováno více souborů CSS). Třetím způsobem je vložit tentokrát 

parametr style="" přímo do některého tagu v HTML. Tento způsob je velmi nepraktický, 

protože nelze naráz upravit více věcí najednou. Oproti tomu předchozí 2 způsoby mohou 

být navázány na více prvků v HTML (36), (37). 

Pomocí CSS můžeme například: 
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• přesnou velikost písma například v pixelech, 

• zvýrazňovat odkazy (navštívené, nenavštívené, přejetím a další), 

• pozicovat prvky HTML kamkoliv chceme, 

• hromadné formátování, 

• zneviditelnit některé prvky HTML, 

• vytvářet pokročilé rozbalovací seznamy/menu, 

• využívat průhlednost a mnoho dalšího (36). 

Protože lidé na webové stránky přistupují z různých zařízení, které mají různé rozlišení, 

je třeba upravit vzhled stránek tak, aby byly tyto rozdílnosti pokryty. Proto lze využít 

parametr media (media queries) (36). 

2.4.5 SASS 

Syntactically Awesome Style Sheets volně přeloženo jako „Syntakticky úžasné styly“ je 

kompilovaný jazyk rozšiřující CSS o proměnné, cykly, podmínky, funkce další. SASS 

snižuje množství napsaného kódu, šetří čas, je přehlednější a lépe se udržuje. Ve výsledku 

se tedy jedná o SCSS (Sassy CSS) (37). 

2.5 Databázové systémy 

Databázové systémy slouží ke shromažďování informací, které pro nás mají nějaký 

specifický význam, k jejich ukládání a udržování na jediném centrálním místě (2). 

Databázový systém se skládá z: 

• systém řízení báze dat (SŘBD) – umožňuje organizaci informací, 

• databázová aplikace – umožňuje vybírat, prohlížet a aktualizovat informace, 

které SŘBD ukládá, 

• databáze – uložená data (10). 

2.5.1 Systém řízení báze dat 

 Data uložená v databázi jsou jistou entitou informací. O této entitě chceme mít přehled, 

protože se stává základem celé databáze. Pro ukládání entit je třeba, aby systém řízení 

báze dat (SŘBD) umožnil některé služby pro definici dat. Pomocí těchto služeb určíme 
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záznamy a položky v databázi. Také je samozřejmě potřeba, aby bylo možné vkládat data, 

třídit je, vybírat, udržovat (aktualizovat, mazat). Právě SŘBD má za úkol veškeré 

(případně některé) tyto služby zajistit. Další službu, kterou může systém řízení báze dat 

poskytovat, je zobrazování informací na terminálu. Další důležitá služba, kterou musí 

SŘBD poskytovat je integrita dat, která zajišťuje, aby data byla kompletní například při 

havárii disku, výpadky proudu, ale také v případech, kdy více lidí najednou aktualizuje 

záznamy v databázi. Systém řízení báze dat musí zajistit, aby byla provedena pouze jedna 

změna v databázi a o neúspěšných změnách ostatních uživatelů je informovat (2). 

Architektura SŘBD: 

• Centralizovaný, 

• systémy na osobních počítačích, 

• databázové systémy klient/server, 

• systémy distribuovaného zpracování (2). 

2.5.2 Relační databáze 

Relační databáze, respektive relační model, je v podstatě 2D pole. Je to tabulka, která 

obsahuje řádky a sloupce, kdy řádkům odpovídají záznamy a sloupcům jednotlivé 

atributy, které definují tyto záznamy. Atributy si lze představit jako vlastnosti, které 

záznamy nesou v reálném světě. Záznam lze také nazývat entitou relační databáze. Relace 

v relační databázi je celá tabulka, takže pak prvek relace je záznam, respektive jeden 

konkrétní záznam, který nese informace o reálním objektu (tzv. databázový záznam). 

Veškeré tabulky (relace) v relační databázi tvoří samotnou databázi, respektive relační 

schéma databáze. V tabulkách uvádíme ty atributy, které pro nás mají význam, a které 

chceme uchovávat a využívat. Atributy, které nejsou relevantní, není třeba uvádět, 

protože jsou matoucí a zbytečné (vyjma přípravy do budoucnosti, například pro rozšíření 

databáze) (15), (13). 

Důležitá součást každé relace (tabulky) je, aby každý její záznam (prvek relace) byl 

jednoznačně identifikován v každém okamžiku. Není přípustné, aby existovaly 2 záznam, 

které mají stejný jednoznačný identifikátor. Tomu to identifikátoru se říká primární klíč. 

Jako primární klíč lze určit jeden až více atributů současně (většinou). Je možné, že 

některé hodnoty atributů se budou shodovat u více záznamů, nesmí však dojít k tomu, že 
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budou shodné všechny hodnoty všech atributů, které byly označeny jako primární klíč 

(12), (13). 

Dalším pojmem, se kterým se lze v relačních databázích setkat je kandidátní klíč. Je to v 

podstatě primární klíč, který ale nebyl jako primární vybrán, ale byl určen jako 

alternativní (15), (16). 

Primární klíč (kandidátní klíč) musí splňovat určité požadavky, aby mohl být zvolen.  

• hodnota atributu musí jednoznačně identifikovat každý záznam, 

• hodnota atributu nesmí být prázdný nebo obsahovat hodnotu null, 

• hodnota atributu by se nemělo měnit (16). 

Důležitou součástí relační databáze, respektive základní požadavek na relační databáze 

je referenční integrita. Referenční integrita pomáhá zajišťovat vztahy mezi tabulkami, a 

to na základě cizího klíče. Tabulka s cizím klíčem (s pravidlem referenční integrity) se 

nazývá podřízená tabulka, a naopak druhá tabulka se nazývá tabulka nadřízená (obsahuje 

primární klíč). Jde o spojení cizího klíče jedné tabulky s primárním klíčem druhé tabulky 

a vytvoření propojení mezi tabulkami, cože je základní charakteristika relační databáze 

(15). 

Existují pravidla referenční integrity. 

• každá hodnota atributu cizího klíče musí být buď úplně zadaná nebo úplně 

nezadaná, 

• relace primárního klíče a cizího klíče mají identické hodnoty (každá jedna 

relace), 

• cizí klíč a primární klíč musí mít stejné datové typy a délky (musí být na stejné 

doménové úrovni), 

• databáze nesmí obsahovat rozdílné hodnoty cizích klíčů (15), (16). 
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Příklad: 

 

Obrázek č. 5: Příklad špatně navržených dat (12) 

Názvy sloupců musí být jednoznačně identifikovány, aby bylo možné se na tyto sloupce 

(atributy) odvolávat a například selektovat záznamy. V příkladu výše je například zvolen 

primární klíč jako osobní číslo zaměstnance, které je již z principu věci pro každého 

unikátní. Zvolit jako primární klíč například celé jméno není vhodné, protože by s 

nejvyšší pravděpodobností brzy došlo k duplicitám. Tabulka výše není správně navržená, 

protože například atributy nejsou v atomickém tvaru, to znamená, že atributy lze dále 

rozložit, aby nebyly tak "složité" (1), (13), (14). 

2.5.3 Normalizace 

Normalizace je proces, při kterém dochází k upravené datového modelu relační databáze. 

Jde o zjednodušení datového modelu, aby se s ním co nejlépe pracovalo. Výhodou 

normalizace je právě zjednodušení, respektive efektivní ukládání dat, minimalizace 

možnosti redundance dat při zachování integrity dat a jejich konzistence. V případě, že 

datový model relační databáze nesplňuje některou z normalizačních pravidel (forem), tak 

tento datový model není navrhnutý optimálně, protože se zvyšujícími stupni normální 

formy se právě zjednodušuje práce s daty, selektování dat a jejich aktualizace. Lze také 

říci, že v případě, kdy jsou jako primární klíče použity jednoduché klíče (nejsou složené), 

může dojít ke "splývání" normálních forem. To znamená, že například relace v třetí 
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normální formě může být automaticky v páté normální formě (mizí přerušované čáry) 

(10). 

 

Obrázek č. 6: Normální formy (1) 

2.5.4 Integrita relačního modelu 

Integrita relačního modelu označuje omezení, která existují v reálném světě. Označuje to 

tedy stav, kdy vlastnosti objektů v reálném světě odpovídají vlastnostem dat uložených v 

modelu.  

Integritní omezení lze rozdělit: 

• pro entity (relace), 

• pro vztahy entit (vazby mezi relacemi) (10). 

Integritní omezení pro entity 

Integritní omezení pro entity v sobě zahrnuje doménovou integritu, entitní integritu a 

referenční integritu (10). 

Doménová integrita, lze také označit jako integritu hodnot, nám říká, že každý atribut v 

relaci, respektive každá hodnoty atributu v relaci musí být z množiny hodnoty, které jsou 

pro daný atribut přípustný. Jde o datový typ, rozsah hodnot, číselník (seznam předem 

definovaných hodnot), implicitní hodnoty a další (10), (31). 

Entitní integrita označuje stav, kdy každá relace má přiřazen primární klíč (jednoduchý 

nebo složený), který jednoznačně určuje každý záznam v tabulce. V případě, že by se v 

tabulce vyskytlo dva nebo více záznamů, které mají stejný primární klíč (například 2 

zaměstnanci se stejným osobním číslem), byla by porušena entitní integrita (10), (31). 
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Referenční integrita je zajištěna tzv. cizím klíčem, respektive cizím klíčem a primárním 

klíčem. Jde o spojení relací na základě cizího klíče jedné relace a primárním klíčem druhé 

relace, kdy existují záznamy, které mají shodný obsah primárního a cizího klíče. Tyto dva 

klíče tedy definují spojení relací, což je základem relačního datového modelu. Primární a 

cizí klíč musí být na stejné doméně (stejný datový typ a délka) (10), (31). 

Integritní omezení pro vztahy 

Integritní omezení pro vztahy definuje kardinalita vztahu a omezuje je na čtyři druhy. 

Jsou to poměry mezi tabulkami (vztahy mezi tabulkami). Vztah 1:1 říká, že jednomu 

záznamu v jedné relaci odpovídá žádný nebo jeden záznam v druhé relaci. Vztah 1:N 

říká, že jednomu záznamu v jedné relaci odpovídá jeden nebo více záznamů v druhé 

relaci. Vztah N:1 je stejný jako poměr 1:N, akorát v opačné pozici. Vztah N:M je 

pravděpodobně nejsložitější z výše zmíněních, neboť říká, že několik záznamů v jedné 

relaci odpovídá několika záznamům v druhé relaci (2). 

2.6 Funkční modelování 

Funkční modelování se zabývá návrhem procesů (činností) v informačním systému, které 

reálně probíhají (mají probíhat). Procesy lze popsat jako hierarchický rozklad funkcí, 

které reálně probíhají. Lze si to představit na následujícím příkladu (10). 

 

Obrázek č. 7: Funkční modelování (upraveno 10 s.65) 

Počet úrovní není pevně dán, záleží na požadavcích a na důležitosti a složitosti procesu 

(10). 
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2.6.1 Vývojový diagram 

Vývojový diagram (Flowchart) je grafické znázornění procesu. Je to sekvenčně 

uspořádaný popis kroků, které se mají vykonat, a které jsou na sobě závislé. Jde o 

znázornění všech potřebných kroků od začátku, až do konce pomocí grafických značek. 

Jde o jednoduchou techniku, díky které lze lépe pochopit, jak proces pracuje, protože 

jasně definuje, co se kde děje a co následuje. Jsou zde využívány geometrické symboly, 

které definují určitě operace. Následující obrázek znázorňuje algoritmus jednoduché 

kalkulačky (34). 

 

 

Obrázek č. 8: Vývojový diagram (32) 

Dále obrázek níže vysvětluje, jaké geometrické útvary jsou použity a jako plné funkci. 

Protože v případě záměny některých částí by pak algoritmus nedával smysl. Kdyby se 

například stalo, že se zamění rozhodnutí (kosočtverec) a vstup/výstup (rovnoběžník), 

algoritmus by nedával smysl, protože místo rozhodující podmínky by došlo v podstatě k 

teoretickému načtení/vytištění nějaké hodnoty do proměnné, respektive vytištění hodnoty 

proměnné (34). 
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Obrázek č. 9: Komponenty vývojového diagramu (34) 

2.7 NoSQL databáze 

Not only SQL (NoSQL) databáze je nerelační datový model typ klíč-hodnota, 

dokumentový typ, grafový typ, který podporuje distribuovanou architekturu. Většina 

NoSQL je open-srouce. NoSQL většinou řeší CAP omezením konzistence dat (BASE= 

Basically Available Soft-state services with Eventual-consistency). 

• Basically Available (v podstatě k dispozici): aplikace funguje v podstatě po 

celou dobu, 

• Soft-state (měkký stav): nemusí být neustále konzistentní, 

• Eventual-consistency (eventuální konzistence): ale nakonec bude v nějakém 

známém stavu (46). 

Data lze rozprostřít mezi více serverů kvůli distribuované architektuře. Lze mít tedy data 

ve více lokalitách, z důvodu dostupnosti a latence. Efektivní je i v optimalizaci na práci 

s objekty odpovídající reálnému světu. Například záznamy o objednávce, aby byly údaje 

o osobě, zboží, faktuře, skladové zásoby a další na jednom místě a ne rozřezané ve více 

tabulkách (47). 

2.7.1 Klíč-hodnota 

Tento systém je poměrně jednoduchý. Data jsou uložena v páru. První část je klíč a druhá 

část je hodnota. Dotazování lze na základě klíče, nikoliv na základě hodnoty. Jeden klíč 
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má jednu hodnotu, kdy klíč může být složený z hlavní a upřesňující části. Přístup k datům 

podle klíče pomocí hash tabulky je velmi efektivní. Data jsou BLOB (Binary Large 

Object), což jsou kolekce dat uložených jako jedna entita nebo pouze čísla, řetězce. Obsah 

hodnoty zpracovává aplikace, databáze jen kolekci uchovává jako celek. V případě, že 

potřebujeme pouze část hodnoty pro zápis nebo čtení, je tento způsob neefektivní. 

Zástupce například Redis (46), (47). 

2.7.2 Dokument 

Tyto NoSQL databáze jsou také v podstatě klíč-hodnota, ale hodnota je strukturovaná. 

Jde například o JSON/XML, či objekt. Existuje zde možnost referencí na jiné záznamy, 

umožňuje vnořování struktur a kolekce. Může jít například o dokument, který představuje 

jednoho člověka, takže údaje o tomto člověku jsou uvnitř jako atributy. Každý dokument 

v kolekci může mít své parametry, takže není potřeba definovat struktury tabulek a jejich 

vztahů. Je možné skládat i složitější dotazy, než jen přes klíče. Zástupce například 

MongoDB (46, 47). 

2.7.3 Sloupcové   

Sloupcové NoSQL databáze jsou strukturovány jako řádky v relačních databázích, kdy 

řádky mají různé sloupce a hodnoty. To znamená, že u řádku je kolekce klíč-hodnota 

dvojic a „klíč“ je název sloupce a sloupce mohou být tedy pro každý řádek jiné. U těchto 

typů lze použít adresáře (supercolumn), což pak zapříčiní, že řádek obsahuje kolekci 

supersloupců a každý z nich obsahuje další kolekci sloupců. Tento typ vznikl na základě 

reakce na práci s velkým množstvím dat (miliony sloupců a řádků) (46), (47). 

2.8 Cloud Firestore 

Cloud Firestor je flexibilní a škálovatelná NoSQL databáze v cloudu, která slouží pro 

ukládání a synchronizaci dat. Lze ji využít pro mobilní aplikace, webové aplikace a další. 

Je to nástroj od společnosti Firebase, kterou koupila společnost Google. Tato databáze 

funguje v reálném čase, takže dokáže synchronizovat data napříč aplikacemi 

prostřednictvím naslouchání v reálném čase. Oproti databázi Firebase, ale nabízí i offline 
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podporu pro mobilní a webové aplikace, takže s aplikacemi lze pracovat i v případě 

nedostupnosti internetového připojení (43). 

Data jsou ukládány v dokumentech, které obsahují pole mapující se na hodnoty. Tyto 

dokumenty jsou uloženy v kolekcích. Kolekce jsou tedy kontejnery pro dokumenty 

obsahující data. Cloud Firestore podporuje mnoho datových typů, například jednoduché 

typy jako string a čísla, až po složitější jako jsou objekty (43).  

 

Obrázek č. 10: Příklad vkládání dat do Cloude Firestore (44) 
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Obrázek č. 11: Příklad struktury ukládání dat Cloud Firestore (44) 

Data lze do Cloud Firestore dostat například ručním přidáváním jednotlivých položek a 

nastavováním jejich parametrů. Mnohem efektivnější je ale využít připravený soubor 

s daty (JSON) a data nechat nahrát automaticky (44). 

2.8.1 Klíčové vlastnosti 

Flexibilita 

Datový model Cloud Firestore podporuje flexibilní, hierarchické datové struktury. 

Ukládá svá data do dokumentů organizovaných do kolekcí. Dokumenty mohou vedle 

podskupin obsahovat složité vnořené objekty (43). 

Expresivní dotazování 

V aplikaci Cloud Firestore můžete pomocí dotazů načíst jednotlivé, konkrétní dokumenty 

nebo načíst všechny dokumenty v kolekci, které odpovídají vašim parametrům dotazu. 

Vaše dotazy mohou zahrnovat více řetězcových filtrů a kombinovat filtrování a třídění. 

Standardně jsou také indexovány, takže výkon dotazu je úměrný velikosti sady výsledků, 

nikoli sadě dat (43). 

Aktualizace v reálném čase 

Cloud Firestore, podobně jako Realtime Database, používá pro aktualizaci dat na každém 

připojeném zařízení synchronizaci dat. Je však také navržen tak, aby se jednoduché, 

jednorázové načítání dotazy efektivně (43). 
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Navrženo pro škálování 

Cloud Firestore přináší to nejlepší z výkonné infrastruktury služby Google Cloud 

Platform: automatická replikace více diskových oddílů, silné záruky konzistence, 

atomové dávkové operace a podpora reálných transakcí. Cloud Firestore je navržen tak, 

aby zvládl nejtěžší databázové pracovní zátěže největších aplikací na světě (43). 

2.9 Prohledávání do šířky 

Algoritmus v první řadě prochází všechny následníky startovního uzlu. Dále následníky 

následníků až projde všechny možnosti. Při zpracovávání uzlu jsou řazeni všichni 

následníci do fronty FIFO (first in first out) a zpracovává se vždy první uzel z fronty. 

Protože dochází k ukládání do fronty, graf se prochází po vlnách po jednotlivých úrovních 

(45). 

 

Obrázek č. 12: Prohledávání do šířky (45) 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza SWOT analýza v sobě zahrnuje jak charakteristiky vnějšího okolí, tak 

vnitřního. Jako vnitřní se označují silné a slabé stránky podniku a mezi vnější se řadí 

příležitosti a rizika. Při vytváření SWOT analýzy může ovšem dojít ke konfliktu mezi 

silnými a slabými stránkami, a to tak, že není vždy jasné, zda konkrétní jev znamená pro 

podnik silnou nebo slabou stránku. Stejně tak tomu je u příležitostí a rizik. Hlavním cílem 

této analýzy je rozvíjet silné stránky, co nejvíce eliminovat slabé stránky a být připraven 

na možné potencionální příležitosti, ale i hrozby (4). 
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Obrázek č. 13: SWOT analýza (5) 

Metoda, která se jmenuje SWOT analýza vychází ze 4 oblastí, které tvoří tuto zkratku. 

Jedná se o Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opporutinities 

(příležitosti) a Threats (hrozby). Je to univerzální analytická metoda, která se používá pro 

hodnocení faktorů ovlivňujících úspěšnost dané společnosti. Tato metoda hodnotí vnitřní 

a vnější faktory, takže pro její správné sestavení je nutné znát prostředí společnosti. 

SWOT analýza se využívá při strategickém řízení a také při marketingu. Tato metoda sice 

byla primárně určena pro hodnocení celé organizace, ale díky tomu, že je to univerzální 

metoda, lze ji použít téměř všude (nový produkt, služba, hodnocení při pohovoru nebo 

jiných záměrech). Zasahuje i do oblasti řízení rizik, protože zahrnuje i klíčové zdroje rizik 

(hrozby) a jejich následné protiopatření pro snížení rizika nebo jeho eliminaci. Tato 

metoda spočívá právě v identifikaci klíčových silných a slabých stránek společnosti a 

také, jaké potencionální hrozby a příležitosti se nachází v okolí společnosti. Silné a slabé 

stránky se označují jako vnitřní prostředí a příležitosti a hrozby jako vnější prostředí. 
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Cílem této metody je tedy přesně identifikovat slabé stránky a zároveň je zlepšit, podpořit 

silné stránky, zjistit klíčové hrozby a hledat další příležitosti, kterých by společnost mohla 

využít (4), (6). 

Základem při sestavování SWOT analýzy je důkladný rozbor prostředí společnosti. 

Důležité je, aby tato tabulka byla vyplněna podstatnými údaji (klíčovými). Proto je třeba 

se zaměřit pouze na fakta, a ne na domněnky a nepodložená tvrzení, mohlo by totiž dojít 

ke zkreslení informací a k vytvoření SWOT analýzy, která nemá žádnou hodnotu. Jsou 

také doporučené postupy hodnocení na základě 4 částí SWOT analýzy (4), (8). 

Strengths-Opportunities – využití silných stránek a příležitostí na trhu, 

Weaknesses-Opportunities – využití příležitostí k eliminaci slabých stránek, 

Strengths-Threats – využití silných stránek k předejetí hrozbám, 

Weaknesses-Threats – snížení hrozeb vůči slabým stránkám (6), (8). 

2.11 McKinseyho metoda 7S 

Tato metoda se využívá v rámci strategické analýzy interních faktorů společnosti. Je to 

jedna z nejvyužívanějších metod. Označuje se jako analytická technika pro hodnocení 

kritických prvků, které jsou podmínkou pro úspěšnou realizaci podnikové strategie. Říká, 

že na společnost je potřeba nahlížet jako na množinu 7 základních faktorů, které se 

navzájem ovlivňují (6). 

 

Obrázek č. 14: McKinsey 7S (6) 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této části diplomové práce se zabývám představením společnosti, pro kterou bude 

mobilní aplikace vytvořena, popisem existujících řešení a popisem současné situace, 

respektive popisem problému, se kterým se společnost potýká. Dále také konkrétními 

požadavky majitele společnosti na mobilní aplikaci, respektive funkcemi, kterými má 

aplikace disponovat. Požadavky majitele se netýkají databáze, která se bude vytvářet, 

neboť majitel společnosti nemá dostatečné znalosti, aby své požadavky navrhl. 

3.1 Představení společnosti 

Tato kapitola se zabývám samotným představením podniku. Popisu firmy a její historie, 

dále popis konkurence a cílových zákazníků. 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti 

• UNIVA BLÁHA, s.r.o.  

Právní forma 

• Společnost s ručením omezeným  

Sídlo společnosti 

• Smrčenská 4129/18, 586 01 Jihlava  

IČO 

• 27670856  

DIČ 

• CZ27670856  

Základní kapitál 

• 200 000 Kč  

Jednatel a majitel 

• Ing. Josef Bláha  

Předmět podnikání 
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• Výroba hydraulických tlakových hadic a servis, prodej šroubení, ventilů, 

manometrů, rychlospojek a dalších hydraulických prvků, vzduchových spojek, 

zahradních a plynových hadic 

3.1.2 Historie a současnost podniku 

V roce 1992 začal Ing. Josef Bláha podnikat jako fyzická osoba pod názvem Ing. Josef 

Bláha – UNIVA. Podnikání se týkalo výroby kožené galantérie (výroba sportovních 

kabel). V roce 1994 došlo k rozšíření na koupi zboží za účele jeho dalšího prodeje a prodej 

elektrorozvaděčů značky Hensel. V roce 1995 se změnil hlavní předmět podnikání na 

výrobu tlakových hadic a prodej rozváděčů ustupoval, přičemž výroba sportovních kabel 

pokračovala dále. V roce 2006 došlo ke změně právní formy z fyzické osoby na 

právnickou pod názvem UNIVA BLÁHA, s.r.o. a prodej rozváděčů a výroba sportovních 

kabel skončila. Firma se tedy začala plně věnovat hydraulickým prvkům. 

 

Obrázek č. 15: Sídlo společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o. (vlastní zpracování) 
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3.1.3 Cíl podniku 

Současným a hlavním cílem podniku je udržet se na trhu. Dále firma usiluje o udržení si 

svých stávajících zákazníků, dále prodávat kvalitní výrobky ku spokojenosti zákazníků a 

v poslední řadě získat nové a loajální odběratele a budovat vzájemné vztahy. 

3.1.4 Výrobní program 

Ve sledované firmě se vyrábí pouze hydraulické tlakové hadice, a to takovým způsobem, 

že z dovezených polotovarů, tedy hadicoviny, se následně kompletují hydraulické 

tlakové, palivové, vzduchové a plynové hadice. Dále dochází k prodeji šroubení, 

manometrů, ventilů, rychlospojek, vzduchových spojek. Také poskytuje servisní služby, 

formou oprav hydraulických tlakových hadic a konzultací při výběru typu hydraulických 

tlakových hadic. Výroba i servis lze u sledované společnosti provést na počkání. V 

případě velkých objednávek s krátkou dodací lhůtou má společnost nedostatek pracovní 

síly. Sortiment firmy UNIVA BLÁHA, s.r.o. činí přibližně 700 položek z přibližně 70 

druhů výrobků. Některé druhy se liší pouze tím, že jsou to protikusy, takže zmíněné číslo 

je orientační. 

3.1.5 Zákazníci 

Mezi největší zákazníky patří firma AUTOMOTIVE LIGHTING s.r.o., která má se 

sledovaným podnikem dlouholeté vztahy a vzájemná spolupráce je posiluje. Dále také 

nadnárodní společnost Jungheinrich ČR s.r.o., která má ročně značný odběr. K 

pravidelným odběratelům patří i COLAS CZ, a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dalším 

velkým odběratelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Jihlava, 

která je pravidelným odběratelem.  

Další důležití zákazníci, kteří posílají pravidelné objednávky jsou Zemědělská a dopravní 

technika Nové Veselí spol. s r.o., která se zabývá výrobou zemědělských strojů, a proto 

posílá několikrát za rok velkou objednávku, takže je pro sledovanou firmu velice důležitá. 

Jedna ze společností, která využívá servis firmy UNIVA BLÁHA, s.r.o., je společnosti 

SELMA A.S., JIHLAVA, která si nechává hydraulické tlakové hadice často opravovat.  

U společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o, existuje z její strany velká ochota a otevřenost vůči 

zákazníkům. Zaměstnanci firmy jsou ochotni flexibilně prodlužovat pracovní dobu po 



43 

 

dobu nezbytně nutnou pro uspokojení potřeb dobrého zákazníka. Zákazníci toto vnímají 

velice pozitivně, neboť v případě, že se zákazník ocitá v akutní situaci, která může ohrozit 

jeho výrobu nebo poskytování služeb, je zákazník vděčný a zůstává loajální. 

3.1.6 Konkurence 

Z pohledu majitele společnosti nelze jednoznačně určit největšího konkurenta. Mezi 

konkurenty patří společnost HYDROFLEX-ZBA, s.r.o. Jihlava, která je ale také jejím 

dodavatelem a dochází zde tudíž také ke spolupráci. Tato společnost má pobočky po celé 

republice. Dalším je HANSA-FLEX spol. s r.o., která má také pobočky po celé České 

republice, a navíc poskytuje kromě výroby hydraulických tlakových hadic také jejich 

odbornou montáž. Hydapress CZ s.r.o. s pobočkou v Jihlavě je také nepřehlédnutelným 

hráčem v oboru stejně jako společnost MINO - hydraulika s.r.o., která se specializuje 

hlavně na hydraulické trubky, které má UNIVA BLÁHA, s.r.o. také v nabídce. Výše 

zmíněný odběratel AUTOMOTIVE LIGHTING s.r.o. také vyrábí hydraulické tlakové 

hadice, ovšem pouze pro svojí vlastní potřebu. Přesto zde dochází ke spolupráci, protože 

nejsou schopni své potřeby sami uspokojit. Dodavatel CHARVÁT Group s.r.o., která se 

kromě jiného také pohybuje v daném oboru je velkovýrobcem hydraulických tlakových 

hadic, takže to v současné době není konkurence jako taková, neboť se společností 

CHARVÁT Group s.r.o. nemají společné zákazníky. 
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3.2 SWOT analýza 

Tabulka č. 2: SWOT analýza (vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

• Společnost působí na trhu od roku 

1995 

• Má své loajální zákazníky 

• Klade důraz na kvalitu 

• Velká vstřícnost vůči zákazníkům 

• Tradice rodinné společnosti 

• Nedostatečné výrobní kapacity 

• Stagnující rozvoj 

• Nevyužívání moderních technologií 

pro podporu firemních procesů 

Příležitosti Hrozby 

• Dostupné prostory  

• Dostupnost IT 

 

• Stávající konkurence 

• Nová konkurence 

• Přechod zákazníka ke konkurenci 

 

Jako velice silné stránky jsou vnímány dlouholetá rodinná tradice a dlouholeté působení 

v oboru, které s sebou nesou loajální zákazníky. Také k nim patří důraz na kvalitně 

zhotovené výrobky z kvalitního materiálu. Mezi jednou z velkých konkurenčních výhod 

je velká vstřícnost vůči našim zákazníkům. Na základě domluvy lze totiž zákazníkovi 

vyhovět i o víkendech či o státním svátku. 

Mezi slabé stránky lze jednoznačně zařadit, jak nedostatečné výrobní kapacity, co se týče 

velkých zakázek, tak v případě jednotlivých zákazníků. Když se jich totiž sejde ve stejný 

čas více najednou, tak zaměstnanec ve výrobě jednoduše nestíhá vyhovět všem bez 

delšího čekání, což může vyústit v neuspokojení zákazníka a jeho odchod ke konkurenci. 

Další neméně významnou slabou stránkou je, že společnost se již dlouhá léta nerozrůstá. 

Nejspíše je to kvůli tomu, že je společnost postavena na rodinné tradici, a tudíž nechce 

přijímat další zaměstnance a rozšiřovat svou působnost. Nevyužívání moderních 

technologií je dá se říct velký nedostatek, neboť informační technologie mohou některé 

činnosti značně zjednodušit. 
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Příležitost v rozvoji této společnosti tkví v přestěhování se do větších prostor, snaha 

získat pravidelné větší zakázky a zajistit dostatečnou výrobní kapacitu. Další příležitost 

jsou výše zmíněné informační technologie. 

Jako hrozba je vnímána přítomnost konkurence a příchod nových konkurenčních 

společností. Společnost UNIVA BLÁHA, s.r.o. sice má své loajální zákazníky, avšak 

nikdy není nic stoprocentní. Další hrozba je spojená s nedostačující výrobní kapacitou, 

kdy hrozí, že zákazník odejde neuspokojen a zamíří ke konkurenci. Toto může znamenat 

klidně i trvalý přechod ke konkurenci, a tedy ztrátu zákazníka. 

3.3 Metoda McKinsey 7S 

Pro analyzování vnitřního prostředí této společnosti jsem vybral McKinseyho model 7S, 

který nahlíží na firmu jako na množinu 7 faktorů, které se vzájemně ovlivňují a rozhodují, 

jak se bude naplňovat podniková strategie. 

3.3.1 Strategie 

Současným a hlavním cílem podniku je upevnit svojí pozici na trhu a snažit se zvýšit svůj 

podíl na trhu. Dále firma usiluje o udržení si svých stávajících zákazníků, dále prodávat 

kvalitní výrobky ku spokojenosti zákazníků a v neposlední řadě získat nové a loajální 

zákazníky a budovat vzájemné vztahy. Mobilní aplikace a další informační technologie 

by měly těmto cílům být nápomocny. Součástí strategie je také nepodlehnout tlaku 

zákazníků na levnější, a hlavně mnohem méně kvalitnější varianty hadicoviny. Také 

usiluje o získání dalšího dodavatele, který dokáže zastoupit nynějšího hlavního 

dodavatele v případě problémů s dodávkami některého zboží nebo v případě nesouladu 

obchodních podmínek. 

3.3.2 Struktura 

Ve společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o. je organizační struktura poměrně jasná. Protože 

se jedná o mikropodnik o 4 zaměstnancích včetně majitele, všichni ostatní podléhají 

přímo majiteli společnosti. Na účetnictví je najatá externí účetní. 
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3.3.3 Systémy 

Protože se jedná o mikropodnik, nemůže tu v současné situaci být řeč o provázaných ERP 

systémech. Veškeré činnosti související s chodem společnosti má na starosti majitel 

společnosti, které využívá kancelářský balíček MS Office a pro vedení prodeje a skladu 

využívá program UCTO 2019. Externí účetní pravidelně dostává osobně veškeré 

podklady pro vedení účetnictví.  

3.3.4 Spolupracovníci 

Jak již bylo zmíněno, v této společnosti se nacházejí dohromady 4 lidé, kteří se podílí na 

chodu společnosti. Protože se jedná o rodinnou společnosti, jsou zde zaměstnání převážně 

rodinní příslušnici, takže atmosféra zde panuje samozřejmě v rodinném duchu a v klidu, 

což vytváří přirozené prostředí pro efektivní spolupráci. 

3.3.5 Styl vedení 

Protože se jedná o rodinnou společnost, ve které jsou zaměstnáni hlavně členové rodiny, 

je někdy obtížné rozdávat méně důležité úkoly nebo upozornit na to, že úkol nebyl splněn 

podle očekávání. Ale protože zaměstnanci své práci rozumí, stávají se takovéto konflikty 

jen ojediněle. 

3.3.6 Schopnosti 

V současné době disponuje schopnostmi kompletně společnost vést pouze majitel 

společnosti, který pracuje v tomto oboru již 30 let a potřebné znalosti nejen co se týče 

výrobních aktivit společnosti, ale i co se týče samotného vedení (zákony, nařízení a další) 

nasbíral během let. V současné době ale již dochází k proškolování ostatních 

zaměstnanců, aby byli schopni společnost převzít. Mobilní aplikace by některé věci 

mohlo při tomto proškolování ulehčit. 

3.3.7 Sdílené hodnoty 

Protože jde o rodinnou společnost, cílem všech zaměstnanců je, aby společnost získala 

další zákazníky, upevnila svojí pozici a dlouhodobě se také rozvíjela a rozšiřovala svou 

působnost 
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3.4 Popis existujících řešení 

V současné době neexistuje podle dostupných informací žádné řešení, které by se dalo 

využít pro problematiku automatické návrhu součástek, které do sebe pasují. Tudíž i 

nadále je potřebná znalost dostupných šroubení, spojek, rychlospojek a dalších součástek 

a jejich veškeré možné kombinace společně se znalostí dostupných tlakových hadic. 

Protože neexistuje žádné takové řešení, vzniká zde možnost vytvořit první mobilní 

aplikaci, která by dokázala sama sestavit potřebné součástky dohromady a efektivně a 

rychle by navedla zaměstnance, jaké součástky a v jakém pořadí má spojit. Tato mobilní 

aplikace by mohla vést ke zrychlení uspokojení zákazníka, který chce zboží "na počkání".  

3.5 Současná situace 

Současný problém: 

• nelze rychle a efektivně poskládat součástky podle požadavků zákazníka 

• nutná praxe  

• nutnost si zapamatovat veškeré možné kombinace součástek 

• školení 

• ne vždy se nalezne optimální řešení, případně žádné řešení (později se přijde 

na to, že optimální řešení existuje) 

V současné době je praktikována metoda "pokus-omyl", protože je obtížné, si 

zapamatovat veškeré kombinace součástek, jak na sebe jejich závity pasují. Proto 

zaměstnanec zkouší různé typy šroubení s různými závity. Tento proces je zdlouhavý a 

může se stát, že ve výsledku nebude možné zákazníkovi vyhovět. Dokonce i majitel této 

firmy, který má v tomto oboru léta praxe má občas potíže, co a jak poskládat, aby to bylo 

pro zákazníka ekonomicky co nejvýhodnější, respektive, aby to bylo poskládáno podle 

jeho požadavků. 

Protože majitel firmy je často nepřítomen, je třeba, aby byl neustále dostupný na telefonu 

v případě, že nastane taková situace, že zákazník má požadavek, který je z hlediska 

spojování součástek složitější. Pro majitele firmy jsou takové případy nevyhovující, 

protože se často nachází na místech, kde není možné po určitou dobu telefonovat. Tím se 

celá věc zdrží a může dojít k tomu, že zákazník odchází neuspokojený. 
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Z toho vyplývá, že nelze rychle a efektivně poskládat jednotlivé součástky, podle 

požadavků zákazníka. Sama o sobě tento "jednoduchá" proces pak může zabrat i více než 

60 minut. Tím se zbytečně plýtvá časem, a to jak časem zákazníka, tak časem 

zaměstnance, který by mohl pohodlně obsloužit dalšího čekajícího zákazníka. A přitom 

v případě, že by bylo možné tuto činnost podpořit informačními technologiemi, by tento 

proces mohl trvat pár minut, protože zaměstnanec by hned zjistil, zda jsou požadavky 

zákazníka splnitelné nebo ne a zároveň by ihned zjistil konkrétní součástky, které je 

potřeba použít. Mobilní aplikace by také vyřešila problém, že zaměstnanec ani majitel 

nakonec v časovém presu nedokáží zákazníkovi navrhnout přijatelný postup (případně 

nedokáží najít žádný postup) a poté, co zákazník odešel, aniž by dostal, to, co požadoval, 

se přijde na to, že řešení existuje. To je problém, protože zákazník odešel nespokojen a 

nemusí se už vrátit.  

Mobilní aplikaci by také bylo možné využít "v terénu", kdy zaměstnanec nemá přístup k 

jednotlivým součástkám. Vymýšlet pak, co a jak spojit, nemá význam, protože to nelze 

vyzkoušet a mohlo by dojít k tomu, že se zákazníkovi dodá špatné zboží. 

V případě využití mobilní aplikace lze ovšem i na místě u zákazníka navrhnout řešení 

problému, který zákazník nastolil. I v případě, že u zákazníka není dostupné internetové 

připojení, protože mobilní aplikace nebude připojena na sklad, ale bude přímo obsahovat 

svojí databázi.  

Vzhledem k tomu, že firma UNIVA BLÁHA, s.r.o. je mikropodnik a sám majitel firmy 

se podílí na samotné výrobě, je obtížné provádět školení zaměstnance v této 

problematické oblasti, protože majitel na to nemá dostatek času. I přesto, že zaměstnanec 

se v této oblasti sám "školí" pomocí praxe, jsou často tyto procesy spojování součástek 

obtížné. Mobilní aplikace by tedy dokázala vyřešit i problém s dodatečným skolením 

zaměstnance, neboť by sama dokázala říci, co je potřeba k uspokojení zákazníka. Včetně 

umístění konkrétních součástek. Umístění součástek je fixní nebo dochází jen k menším 

změnám, takže dodatečné zásahy do mobilní aplikace budou minimální.  

3.6 Požadavky na mobilní aplikaci 

Zde jsou vypsány požadavky na mobilní aplikaci: 

• zadání závitů na obou stranách (postupný výběr z listu) 



49 

 

• přehlednost 

• umístnění součástek 

• sortiment 

• omezující parametry 

o zadání, zda lze použít hadici/trubku/rychlospojky 

Základní požadavek majitele společnosti je, aby byla mobilní aplikace vytvořena pro 

operační systémy Android a iOS, protože jiné mobilní operační systémy se v této 

společnosti nepoužívají. 

Co se týče zadávání vstupních údajů, na základě kterých, bude mobilní aplikace 

vyhledávat optimální řešení, majitel společnosti má představu, že bude možné zadávat 

samostatně typy závitů, které zákazník potřebuje na jedné a na druhé straně (řekněme 

"vlevo" a "vpravo"). To znamená, že pokud zákazník má vlevo vnitřní závit M18x1,5 s 

převlečnou maticí na tlakové hadici a vpravo vnitřní závit M22x1,5 v tělese, tak při 

zadávání bude stačit, když zaměstnanec zadá protikusy. To znamená, že na levé straně 

nastaví parametry, že jde o metrický závit (M), rozměr 18x1,5, a že se jedná o závit na 

tlakové hadici (mobilní aplikace bude tedy hledat takovou kombinaci, která bude mít na 

levé straně součástku s vnějším závitem M18x1,5). Na pravé straně zaměstnanec zadá 

opět jako první typ závitu. Jedná se tedy opět o metrický závit, dále rozměr 22x1,5 a 

poslední parametr, který říká, že se jedná o závit do tělesa (aplikace bude hledat takovou 

kombinaci, kde je na levé straně součástka s vnějším závitem M18x1,5 do tlakové hadice 

a na pravé straně součástku s vnějším závitem M22x1,5 do tělesa). Závity, které jsou 

označovány jako do "tělesa" jsou závity, které se nacházejí například v čerpadlech, 

hydraulických rozvaděčích a podobně. Tento způsob zadávání vstupní dat se dá využít 

hlavně v případě, že zákazník nedisponuje žádnou svojí "přenosnou" součástkou s 

požadovaným závitem. Má k dispozici "pouze" součásti, které není možné jednoduše 

demontovat (například hydraulické tlakové hadice, hydraulické trubky, čerpadlo, 

rozvaděč a další). Tento způsob tedy navrhne, které součásti by si měl zákazník koupit a 

lehce u sebe namontovat. Jedná se hlavně o malé součástky, které jsou jednoduše 

přenosné. 
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Příklad možného spojení: 

1. EGESD 15LR-WD 

 

Obrázek č. 16: Příklady spojení 1 (vlastní zpracování) 

• 1_L1 – vnitřní závit 22x1,5 s převlečnou maticí do tlakové hadice 

• 1_L2 – vnější závit 1/2" s těsněním do tělesa 

2. RED R3/8"-WD R3/4" 

 

Obrázek č. 17: Příklad spojení 2 (vlastní zpracování) 

• 2_L1 – vnitřní závit 3/4" do tělesa 

• 2_L2 – vnější závit 3/8" s těsněním do tělesa 
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3. P-GEV 15L/R3/4"-WD 

 

Obrázek č. 18: Příklad spojení 3 (vlastní zpracování) 

• 3_L1 – vnější závit 22x1,5 do tlakové hadice 

• 3_L2 – vnější závit 3/4" s těsněním do tělesa 

Výsledné spojení: 

 

Obrázek č. 19: Výsledné spojení (vlastní zpracování) 

Toto spojení umožní zákazníkovi propojit součástky, kde na jedné straně má zákazník 

závit do tělesa s rozměrem 3/8" a na druhé straně závit do tělesa s rozměrem 1/2". 

Další požadavky majitele společnosti se týkají hlavně přehlednosti a zjednodušení při 

vyhledávání.  

Majitel požaduje, aby výsledky, respektive výsledný návrh, který mobilní aplikace 

předloží, byl co nejpřehlednější, takže navrhnuté součástky by měly být v pořadí, v jakém 

na sebe budou navazovat. Také požaduje, aby u každé navrhnuté součástky byla uvedena 

poloha. To znamená, ve které části dílny se jaká součástka nachází. Tento požadavek by 
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měl zaměstnanci značně zjednodušit, respektive zrychlit tento proces spojování 

součástek. Jak již bylo výše zmíněno, poloha součástek se nemění nebo dochází k 

minimálním změnám za delší časové období. 

Vytvořená mobilní aplikace by také měla mít dodatečná omezení, respektive parametry, 

kterými by se co nejvíce optimalizovalo vyhledávání. Šlo by hlavně o specifické 

upřesnění požadavků zákazníka, aby algoritmus nehledal řešení, která nejsou relevantní. 

Jedním z hlavních a důležitých parametrů je například volba, zda je možné pro spojení 

součástí použít hydraulické tlakové hadice nebo hydraulické trubky. Použití těchto dvou 

věcí je totiž často mnohem jednoduší a více vyhovující než skládání spojek, šroubení a 

další částí. Může se ovšem stát, že toto řešení nebude vždy pro zákazníka ekonomicky 

výhodnější. Toto rozhodnutí pak náleží přímo na něm. Na druhou stranu to může být 

jediné řešení, kterým lze spojení podle požadavků zákazníka realizovat. 

Další omezující parametr, který by měl vést k optimalizaci výsledků je, aby výsledný 

návrh (složené součástí) byl co nejednoduší. To znamená, aby bylo spojeno co nejméně 

šroubení, spojek a dalších částí dohromady. Zákazník může mít totiž svá omezení, 

například nedostatek prostoru, která mu brání akceptovat jakékoliv řešení. Jednotlivé 

součástky mají různé rozměry a rozměry se bohužel mohou lišit i výrobcem, takže není 

možné zakomponovat celkový rozměr součástek do omezujících parametrů. Toto lze řešit 

až při představení řešení cílovému zákazníkovi, kdy lze spojené součástky změřit.  

Důležitý parametr, bez kterého by výsledky vyhledávání nebyly relevantní je nastavení, 

zda je třeba hledat řešení, jejichž závity jsou do tělesa (rozvaděč, čerpadlo a další) nebo 

do hydraulické tlakové hadice/hydraulické trubky. V případě vynechání tohoto parametru 

by došlo k tomu, že řešení sice bude nalezeno, ale bude nepoužitelné, protože tyto dva 

typy závitů se naprosto liší, a tudíž by spojení podle tohoto vyhledaného řešení nebylo 

možné. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos práce 

Na základě analýzy vyplynuly některé problémové oblasti, které se ve společnosti 

UNIVA BLÁHA, s.r.o. objevují. Tato kapitola se věnuje právě řešení těchto problémů, a 

to pomocí mobilní aplikace, která má za úkol podpořit uživatele při vykonávání 

problémových činností. Zároveň také uživatele školí a vzdělává, aby se paradoxně 

v budoucnosti nemusel spoléhat pouze na tuto mobilní aplikaci, například v případě její 

nedostupnosti v době potřeby. 

4.1 Volba operačního systému 

Volba operačního systému se samozřejmě odvíjí od toho, jaké operační systémy se v této 

společnosti využívají. Tato mobilní aplikace není určena k šíření mimo společnost, pro 

kterou byla vytvořena, takže analýza využívání operačních systémů není na místě. 

Protože se v této společnosti využívají systémy iOS i Android, je aplikace vytvořena 

právě pro tyto dva operační systémy.  

4.2 Hybridní vs nativní aplikace 

Další zásadní volba je, zda vytvořit aplikaci pro každou platformu zvlášť nebo ji vytvořit 

pouze jednou a nestarat o použitou platformu. Co se týče nativních aplikací, zde by bylo 

potřeba využít nástrojů, které jsou dostupné pro každou platformu samostatně, což by 

znamenalo učit se více programovacích jazyků. Pro aplikaci pro platformu Android by to 

teda znamenalo použít programovací jazyk Java a pro iOS Swift. Nativní aplikace jako 

třeba grafické aplikace, hry, rozšířená realita jsou v tomto podání rychlejší, protože jde o 

nativní kód, který je rychlejší než HTML a Javascript. Nativní aplikace mají také přímý 

přístup k funkcím zařízení. Není třeba tzv. prostředníka, jako u hybridních aplikací. 

Hybridní aplikace naproti tomu lze naprogramovat dá se říci jen jednou a tento kód 

udržovat. Jsou potřeba drobné úpravy pro každou platformu kvůli rozdílům ve 

zvyklostech (například šipka zpět pro iOS). Hybridní aplikace jsou postaveny na 

webových technologiích (HTML, SASS, Angular), a proto je lze použít na více 

platformách. Hybridní aplikace lze vytvářet pomocí Ionic 4, který propojuje HTML 

s vlastními tagy, SASS a Angular. Ionic nabízí velké množství použitelných komponent, 

které jsou automaticky přizpůsobovány. Pro zobrazení hybridní aplikace slouží 
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komponenta WebView, kterou má iOS i Android. Aplikaci lze stáhnout z App Store a 

Google Play jako nativní aplikaci, ale je zobrazena vlastně jako webová stránka, což 

uživatel ale nepozná. Hybridní aplikace také potřebují „prostředníka“, který jim umožní 

přístup k funkcím zařízení (TouchId, média, fotoaparát, mikrofon a další). Tímto 

prostředním může být Cordova Na základě porovnání těchto dvou řešení byla 

jednoznačně vybrána hybridní aplikace, právě kvůli vlastnosti tzv. „write once, use 

everywhere“, tedy napiš jednou, použij kdekoliv. 

4.3 Data 

Níže jsou uvedená vstupní data, která tato mobilní aplikace využívá. Protože aplikace 

pracuje se zbožím (konkrétními součástkami) společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o., 

vychází tato data ze seznamu skladových zásob. Sortiment této společnosti se dlouhodobě 

nemění, takže data není třeba průběžně aktualizovat. 

4.3.1 Příprava kompatibility součástek 

Existuje sice seznam zásob (sortimentu), které tato společnosti nabízí, ale protože dříve 

nebyl jediný důvod, proč by měly existovat vazby mezi jednotlivými součástkami, je 

nejdříve nutné zjistit kompatibilitu jednotlivých typů součástek. Je zde schválně uvedená 

kompatibilita jednotlivých typů, protože ruční zjišťování kompatibility jednotlivých 

součástek je nemyslitelné a časově velice náročné. Nehledě na vysoké riziko omylu 

(záměny kompatibility) kvůli lidskému faktoru. Níže je uvedená tabulka, podle které byla 

zjišťována kompatibilita jednotlivých typů. 
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Obrázek č. 20: Příprava kompatibility součástek (vlastní zpracování) 

V této tabulce jsou uvedeny názvy jednotlivých typů součástek a jejich obecný popis. U 

názvů součástek jsou uvedeny v závorkách také jaké typy závitů (M, G) lze obecně u 

jednotlivých typů součástek nalézt a v jaké kombinaci (M/M, G/G, M/G). Dále je uveden 

účel těchto součástek, a to, zda jsou určeny pro napojení na hadici nebo do kostky (tělesa). 

Poslední dva sloupce určují, která strana (L1 a L2) součástky má jaký účel a také jaké 

provedení (vnitřní, vnější, převlečná matice). Pro zjištění kompatibility je totiž potřeba 

znát možné typy závitů (M, G), účel závitů obou stran součástek a také jejich provedení. 

Tedy na základě tohoto popisu byla vytvořena následující tabulka kompatibility 

součástek. 
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Obrázek č. 21: Příklady kompatibilních součástek (vlastní zpracování) 

 

Obrázek č. 22: Další příklady kompatibilních součástek (vlastní zpracování) 
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Výše jsou uvedené pouze některé součástky a jejich kompatibilita, protože vzhledem 

k tomu, že kompatibilita se zjišťuje na obou stranách každého typu součástky, jednotlivé 

kombinace jsou nakonec redundantní, takže není potřeba uvádět všechny součástky. 

V tabulce jsou tedy uvedeny názvy typů jednotlivých součástek a v dalších sloupcích 

označeny vždy jedna strana součástek (L1) a kompatibilita strany jiné/jiných 

součástky/součástky (L1 nebo L2). To samé platí pro druhou stranu součástky (L2). Proto 

po postupném ručním zjišťování kompatibility nakonec dojde k redundantním 

propojením. Tato redundance ovšem pomáhá pro jednodušší orientaci v problematice. 

4.3.2 Příprava dat 

Je potřeba vyselektovat jednotlivá data, která budou pro tuto aplikaci potřeba. Protože 

sortiment je veden v programu MS Excel bude i seznam potřebných součástek vytvořen 

v tomto programu. Je ovšem nutné tato data lépe připravit, protože v „surovém“ stavu 

v jakém jsou nyní, by nám nebyla bohužel k ničemu. 

Původní data 

 

Obrázek č. 23: Původní data (vlastní zpracování) 

Tato data obsahují pouze dvě užitečné informace, a to název a cenu (cena je na žádost 

majitele smazána). Některá data, mají ovšem v názvu nadbytečné mezery. Aplikace sice 
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vy výsledku pracuje s textem, ale nevypadá to hezky, a proto je odstraním pomocí funkce 

v programu MS Excel. 

Názvy součástek jsou nyní v pořádku. Na žádost majitele společnosti byly odstraněny 

ceny konkrétních položek. Protože ale aplikace má nabídnout nejlepší ekonomické řešení 

pro zákazníka, je třeba jednotlivé součástky ohodnotit. Proto jsem převedl veškeré ceny 

do jednoduchých indexů na škále 1-10 (1 nejlevnější, 10 nejdražší) na základě intervalu. 

To znamená, že jednotlivé součástky, které spadají do konkrétního intervalu ceny, 

dostanou přiřazen například index 4. Tyto indexy byly vytvořeny na základě cenové 

podobnosti jednotlivých součástek. Je zde totiž určitý vztah mezi rozměrem závitu a ceny. 

Tedy čím větší rozměr závitu, tím větší součástka a tím pádem větší množství materiálu 

při výrobě. Z toho tedy plyne, že větší součástka stojí více, než menší. Zároveň některé 

typy součástek mají také podobné ceny. Řešení pomocí převedení cen do indexů na 

základě intervalu mi tedy přijde jako vhodné. 

Kvůli tomu, aby aplikace dokázala správně zkombinovat jednotlivé součástky, musíme 

některé sloupce smazat / změnit a přidat parametry. Následující tabulka obsahuje data, 

která jsou téměř připravena pro praktické využití. 

m

 

Obrázek č. 24: Ukázka připravených dat (vlastní zpracování) 
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 V nové tabulce přibylo velké množství nových sloupců, které představují parametry, na 

základě kterých, bude aplikace navrhovat jednotlivá řešení. Sloupec název byl změněn na 

název „Označení“ a cena byla tedy změněna na parametr „Index“. 

Jednotlivé součástky bylo bohužel nutno ručně projít a nastavit parametry každé jedné 

součástky, což bylo časově velice náročné. Naštěstí program MS Excel dokáže na základě 

předchozích vyplněných parametrů a z jiných sloupců sám doplnit, která data uživatel 

chtěl vložit, takže tímto bylo vyplňování částečně zjednodušeno. Na ukázce výše je 

uvedeno pouze pár součástek různých typů jako demonstrace téměř výsledných dat. 

Prvních 6 sloupců (kromě označení) definují přesně závit na „levé“ straně součástky a 

dalších 6 sloupců definují přesně závit na „pravé“ straně součástky. Sloupec, který je 

označena jako „L1_tesneni“ a „L2_tesneni“ jsou dodatečné parametry, které jsou zde 

umístěny pro případný budoucí rozvoj této aplikace. 

Jednotlivé sloupce: 

• L1_typ_zavitu – definuje přesně, zda se jedná o metrický nebo americký závit 

• L1_ucel_zavitu – definuje jasně, jestli se jedná o závit na hadici nebo do kostky 

(tělesa) 

• L1_provedeni_zavitu – definuje jasně, jestli je závit proveden s převlečnou 

maticí, vnější závit nebo vnitřní závit 

• L1_rozmer_zavitu – definuje jasně rozměr závitu  

• L1_tesneni – definuje, jestli daná strana součástky obsahuje / vyžaduje těsnící 

prvek 

• L1_rada – definuje, jestli se jedná u metrického závitu o lehkou (L) nebo těžkou 

(S) řadu 

Při naplňování databáze daty (hodnoty přidaných sloupců) je třeba dát pozor, aby všechna 

data měla jednotný formát a byly správně označeny veškeré atributy. V případě, že by 

došlo k chybám právě při označování jednotlivých záznamů u důležitých atributů, 

výsledné řešení navrhnuté mobilní aplikací by nemuselo dávat vůbec smysl, protože by 

byly spojeny součástky, které navrhnutým způsobem nelze v žádném případě spojit. 

Takové spojení si lze představit například jako návrh spojení součástek, které mají sice 

stejné rozměry závitů (pasovaly by k sobě), ale mají také stejné provedení závitů (což 

nelze). 
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Příklad: 

 

Obrázek č. 25: Příklad špatného spojení (vlastní zpracování) 

Tento příklad slouží pouze demonstrativně. Takovéto spojení by nedávalo smysl. Na výše 

uvedeném obrázku lze vidět dvě stejné spojky (P-GV 15L) se vnějšími závity M 22x1,5 

do hadice, ale kvůli demonstraci si představme, že jsou to dvě rozdílné součástky se 

stejnými závity, které se nacházejí v databázi. Kvůli chybě v označení atributů v databázi, 

by si algoritmus myslel, že lze tyto dvě součástky spojit. K takovému chybnému návrhu 

by mohlo dojít například kvůli tomu, že v databázi byla spojka nacházející se na obrázku 

vlevo označena, jako spojka s vnějším závitem do hadice (v pořádku) a odlišná spojka 

vpravo by byla chybně označena jako spojka s převlečnou maticí. Algoritmus by 

vyhodnotil, že toto spojení možné je, ale kvůli chybě by navrhnul špatné součástky a 

spojení by bylo nerealizovatelné. Na obrázku níže se nachází realizovatelné řešení 

spojení, kdy jsou součástky v databázi označeny správně. 

 

Obrázek č. 26: Příklad správného spojení (vlastní zpracování) 
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Ve fázi, kdy je správně vytvořena databáze, naplněna daty a klíčové atributy součástek 

jsou správně označeny je možné pokročit dále. 

Teď když jsou data vyselektována a jsou jim přiřazeny hodnoty pro jednotlivé parametry, 

jsou připraveny pro převedení na formát JSON, se kterým bude mobilní aplikace 

pracovat. Nyní lze uložený soubor .xlsx jednoduše převést na formát JSON pomocí 

jednoduchých online nástrojů (například pomocí webového nástroje convertcsv) a nechat 

uložit do souboru. Tento postup jsem zvolil, protože pro mě bylo mnohem pohodlnější 

nejprve přizpůsobit data pomocí nástrojů v MS Excel a následně je nechat převést do 

potřebného formátu. 

Výsledná data jsou uložena následovně jako textové řetězce (JSONString): 

 

Obrázek č. 27: Ukázka převedených dat z excelu do JSON (vlastní zpracování) 
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4.3.3 Nahrání dat 

Teď je potřeba připravená data dostat do uložiště. Protože už jsou data převedena do 

formátu JSON a soubor je vygenerován a připraven k nahrání, lze je teď jednoduše nahrát.  

 

Obrázek č. 28: Vytvoření projektu ve Firebase (vlastní zpracování) 

V první řadě je potřeba mít vytvořen účet na Firebase, ale protože Firebase patří pod 

Google, je zde uživatel automaticky přihlášen pod tímto účtem. Pak už jen stačí vytvořit 

nový projekt s libovolným názvem a proklikat se až na dokončení vytvoření projektu a 

následně vložit vygenerovaný JSON soubor. Po nahrání lze jednotliví hodnoty upravovat. 

 

Obrázek č. 29: Nahraná data (vlastní zpracování) 
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4.4 Jednotlivé části aplikace 

Níže jsou popsány jednotlivé záložky, které lze v této aplikace procházet. Jednotlivé 

obrázky jsou získány pomocí funkce „screenshot – snímek obrazovky“ a následně 

vloženy do šablony chytrého telefonu iPhone 5s, aby předložené obrázky nebyly pouhé 

výřezy ze snímku obrazovky chytrého telefonu. Protože aplikace vypadá naprosto stejně 

pro systém iOS i systém Android, budou zde uvedeny pouze obrázky vložené do šablony 

chytrého telefonu iPhone 5s, protože aplikace vypadá na obou platformách naprosto 

stejně, kromě základních odlišností jako je například status bar. Grafická stránka této 

aplikace byla inspirována logem společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o. Toto logo je 

využíváno téměř od samého začátku podnikaní s hydraulickými prvky. Vzhled loga je 

jednoduchý a příjemný, stejně tak použitá kombinace barev. Takže i grafický návrh této 

aplikace se inspiruje těmito barvami. 
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4.4.1 Úvodní obrazovka 

.  

Obrázek č. 30: Úvodní obrazovka aplikace (vlastní zpracování) 

Jako první obrázek je uveden snímek obrazovky „Úvod“. Toto bude první věc, kterou 

uživatel uvidí, když tuto aplikaci otevře. Je zde popsáno, jaké funkce aplikace nabízí. To 

znamená návrhy na spojení určitých součástek na základě vložených parametrů závitů, 

tréninkový nástroj spojování součástek, rozmístěný jednotlivých typů součástek na 

pracovišti pro lepší a efektivnější vyhledávání součástek a také seznam skladových 

položek. Je zde také uvedeno, při jaké příležitosti aplikace vznikla (v rámci diplomové 

práce). Protože se jedná o mobilní aplikaci, která bude k dispozici pouze zaměstnancům 

této společnosti, neviděl jsem důvod uvádět informace o této společnosti hned na úvodní 

obrazovku. Z tohoto místa se lze dále dostat do dalších záložek této aplikace pomocí 
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menu, které je vysouvací a zobrazí se dotykem prstu v levém horním rohu na znak 

minimalizovaného menu (3 obdelníky).  

4.4.2 Vysouvací menu 

 

Obrázek č. 31: Menu aplikace (vlastní zpracování) 

Tento snímek obrazovky, neboli screenshot znáznorňuje vysouvací menu. Takový to 

způsob menu jsem zvolil na základě inspirace z aplikací, které využívám, takže tento styl 

se mi zalíbil. V tomto obrázku se tedy nachází navigace této mobilní aplikace. Lze se tedy 

odtud dostat do veškerých záložek, které aplikace nabízí. Položka „Domů“ uživatele vrátí 

zpět na úvodní obrazovku, která byla popsána výše. Položka „Pasování“ uživatele 

přesměruje na zadávání parametrů závitů pro sestavení řešení. Položka „Trénink“ 

uživatele přesměruje na záložku, ve které si uživatel může zkoušet kombinovat součástky, 
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aby dosáhl správné kombinace závitů. Položka „Orientace“ slouží pro zobrazení 

schématu pracoviště a rozmístnění součástek. Poslední z navigačních tlačítek je položka 

„Sklad“. Zde lze po přesměrování vidět obecné názvy součástek. Pod navigačním menu 

se nacházejí obecné informace o společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o. Jsou zde umístěny 

primárně pro případ, že by bylo třeba rychle dohledat například IČO této společnosti při 

osobní komunikace se zákazníkem, telefonní spojení nebo email na majitele společnosti. 

IČO lze sice dohledat na internetu stejně jako kontakt, ale pouhé zapnutí aplikace je 

mnohem rychlejší a efektivnější. Také jsou zde uvedeny webové stránky této společnosti 

a verze aplikace. 

4.4.3 Pasování 

 

Obrázek č. 32: Část aplikace – pasování (vlastní zpracování) 
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Tento snímek obrazovky zobrazuje záložku pro pasování závitů. Levá strana obsahuje 

informace o závitu na „levé straně“ a pravá strana obsahuje informace o závitu na „pravé 

straně“. Při vkládání těchto paremetrů jsou použity rozbalovací seznamy, ze kterých si 

uživatel vybere podle požadavků zákazníka. 

Jako první se vkládá typ závitu. Uživatel má tedy navybranou možnost zda se jedná o 

metrický závit (M) nebo americký závit (G).  

Další parametr je nazván „účel“. To znamená, že uživatel musí zadat, jestli požadované 

závity budou namontovány/připojeny na hadici (trubku) nebo do kostky (tělesa 

→čerpadlo).  

Třetí parametr zjišťuje provedení závitů. To zjednodušeně znamená, jak byl závit 

vyroben. Existují zde 3 možnosti, které uživatel může zadat, přičemž jsou omezeny 

předcházející volbou parametru „Účel“. Protože například závit, který je určen na hadici 

nemůže mít parametr „Provedení“ nastaven jako „vnitřní“ a závit, který má nastavený 

parametr účel jako „Kostka“ nemůže mít nastaven parametr „Provedení“ na hodnotu 

„Matice“. Toto je vyloučeno logikou spojování závitů už jen na základě konstrukce. Pro 

hodnotu „Hadice“ teď lze u tohoho parametru zvolit jen hodnoty –  vnější, matice. A pro 

hodnotu „Kostka“ lze zvolit pouze hodnoty – vnější, vnitřní. Právě kvůli parametru 

„Provedení“ může při nepozornosti dojít k chybně zadaným hodnotám. Nelze na sebe 

totiž pasovat součástky, které tyto hodnoty mají totožné. 

Čtvrtým parametrem je „Řada“. Tento parametr je specifický pouze pro metrické závity 

(M), takže pro americké závity (G) tento parametr nelze vůbec zadat. Parametr řada může 

nabývat dvou hodnot a to lehká (L) a těžká (S). Toto rozdělení je opět konstrukční 

záležitost a nelze závity s rozdílným parametrem „řada“ spojovat. 

Posledním základním parametrem je parametr „Rozměr“, kterým uživatel určuje 

požadovaný rozměr závitu podle zákazníka. Tento parametr je určen, ale hlavně i 

předchozími hodnotami parametrů. Pro metrické (M) a americké (G) závity totiž platí 

naprosté rozdíly. Základní rozdíl je v tom, že metrické závity se určují v milimetrech a 

americké závity se určují v palcích. Takže výběr závitů bude rozdilný už při různé volbě 

typů závitů. Druhý parametr, který určuje jaké rozměry závitů uživatel dostane 

navybranou je parametr „Řada“, který nabízí pro skupinu „L“ a pro skupinu „S“ různé 

rozměry. Ne však všechny rozměry mají rozdílný rozměr, ale kvůli různé konstrukci 
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těchto 2 skupin je není možné spojit, aby bylo zaručeno 100% funkční řešení. Výsledné 

hodnoty, které budou uživateli nabídnuty mohou být například pro typ závitu G → 1/8, 

3/8, 1/2 a další. Pro typ závitu M v řadě L můžou být hodnoty 18x,15, 22x1,5 a další. Pro 

typ závitu M v řadě S můžou být hodnoty 18x1,5, 20x1,5, 24x1,5 a další. 

Doplňkové parametry, které se nacházejí níže nabízí rozšíření při hledání řešení. 

V případě, že by výsledek nebyl pro zákazníka uspokojivý, lze využít tyto možnosti, které 

zjednoduší řešení. V případě využití parametru „Koncovky“ lze požadované závity spojit 

pomocí hadic s nalisovanými koncovkami se závity. Toto řešení ale většinou není možné 

pro krátké vzdálenosti (10-15 cm). 

Parametr „Rychlospojky“ rozšiřuje možnosti při hledání, protož nabízí některé varianty, 

které u použitých součástek neexistují. Toto řešení je ale mnohem dražší, protože samotné 

rychlospojky mohou být i 4x dražší než jedna použitá součástka. Také je nutné využít pro 

toto řešení v páru (samec a samice), což cenu ještě zvětšuje. Toto řešení je tedy to 

nejkrajnější. Lze také použít obra dva rozšiřující parametry naráz, ale pro optimální řešení 

je to překombinované, protože v případě, že je podle požadavku zákazníka (a vhodných 

podmínek) možné využít řešení s hadicí a koncovkami, je zbytečné zde navíc přidávat 

drahé rychlospojky. 

Po nastavení všech potřebných parametrů, podle požadavků zákazníka, může uživatel 

spustit vyhledávání řešení dotykem prstu na tlačítko „Vyhledat“. Uživatel bude 

přesměrován na novou „obrazovku“, kde mu budou ukázany výsledky. 
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4.4.4 Výsledky 

 

Obrázek č. 33: Část aplikace – výsledky (vlastní zpracování) 

Na tuto plochu se uživatel dostane přímo po dotyku prstu na tlačítko „Vyhledat“ nebo 

z hlavního menu po kliknutí na položku „Výsledky“. Vrátit se pak může přes tlačítko 

„Zpět – back button“, které je znázorněno pomocí obrázku šipky v levém horním rohu 

místo tlačítka pro vyvolání bočního menu. Zde se uživateli ukážou výsledky z aktuálního 

vyhledávání. Ve zkratce je zobrazeno zadání, které uživatel zadal jako hodnoty parametrů 

a následně jsou zobrazeny 2 výsledky. V případě, že by uživatel nebo zákazník chtěl vidět 

další výsledky, stačí kliknout na tlačítko „Další výsledky“ a uživatel bude přesměrován 

na další stranu, kde budou zobrazené další výsledky. Z těchto výsledků se uživatel může 

vrátit zpět pomocí šipky v levém horním rohu. Výsledky jsou vypsány pod sebou 
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z důvodu některých názvů součástek. Některé názvy jsou příliš dlouhé a tím pádem by 

mohlo řešení vypadat nepřehledně a zmateně.  

4.4.5 Menu výsledky 

 

Obrázek č. 34: Záložka aplikace – výsledky menu (vlastní zpracování) 

Zde je jedna z možností, jak se uživatel může dostat na výsledky vyhledávání, respektive 

na aktuální výsledky. Na výsledky, které byly uloženy z dřívějších vyhledávání se 

dostane jen z této plochy. Stránka, která se skrývá za tlačítkem „Aktuální výsledky“ je 

tedy totožná, na kterou se uživatel může dostat při vyhledávání řešení v záložce 

„Pasování“. Níže se nachází tlačítko „Uložené výsledky“. Přes toto tlačítko se uživatel 

dostane na historická vyhledávání výsledků. 
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4.4.6 Uložené výsledky 

 

Obrázek č. 35: Uložené výsledky (vlastní zpracování) 

Tyto výsledky jsou ukládány pro zjednodušení vyhledávání. V případě, že by nějaký 

zákazník totiž potřeboval spojit dva různé závity, které tato aplikace již hledala, podívá 

se do uložených výsledků a pokud toto řešení opravdu existovalo (bylo vyhledáváno), tak 

je uživateli předloží, přičemž tento výsledek nebude duplicitně ukládat. Když bude 

uživatel přesměrován sem, uvidí jednotlivá zadání. Tato zadání může rozkliknout a ukáží 

se mu konkrétní výsledky součástek, které by mohl spojit. Uživatel se tak může sám 

podívat na konkrétní řešení v případě, že by si například vzpomněl, že takové spojení už 

dělal a nechtělo by se mu zadávat parametry. Zkrátka si ji může najít v těchto výsledkách 

sám. Je také možné tyto výsledky filtrovat, na základě parametru/parametrů závitu.  

Z konkrétních řešení i z přehledu starých zadání se uživatel dostane pomocí šipky zpět. 
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4.4.7 Orientace  

 

Obrázek č. 36: Část aplikace – přízemí (vlastní zpracování) 

Tento obrázek představuje zjednodušené schéma, respektive nákres pracoviště, kde 

odmazané části obvodu jsou dveře. Vše ostatní, které nemá nadepsáno jinak jsou regály, 

skříně a pulty. Tato část představuje přízemí, ve kterém dochází ke kontaktu se 

zákazníkem, takže zákazník vidí, jaké konkrétní úkony zaměstnanec vykonává. Tato 

mapka by měla zaměstnanci (uživateli) pomocí při orientaci na pracovišti. Na 

jednotlivých regálech, skříních pultech je nadepsáno, jaký typ součástky se zde nachází. 

Zaměstnanec totiž může na základě výsledků vyhledávání pasování součástek, respektive 

na základě již konkrétních názvů součástek, podle mapky jednoduše a efektivně najít 

potřebné součástky a nemusí pobíhat tam a zpátky a hledat, kde jsou. Působí zde totiž 

faktor stresu, protože zákazník vidí, co zaměstnanec dělá a čeká, až dostane to, pro co 
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přišel. To může působit zaměstnanci stres, může být zmatený a zapomenout, kde se která 

součástka nachází. 

 

Obrázek č. 37: Část aplikace – poschodí (vlastní zpracování) 

Tento obrázek představuje poschodí, kde jsou také umístěny součástky. Tyto součástky 

jsou ale ve směs na doplnění součástek, které se nacházejí v přízemí. Pokud jsou ale 

ovšem součástky v přízemí vyprodány a nikdo je nedoplní, pomůže zaměstnanci opět 

mapka, podle které se dokáže rychle zorientovat a uspokojit zákazníka co nejdříve. 

Mapka je také velice důležitá zejména kvůli nepořádku v poschodí, protože uživatel bude 

vědět, kde přesně hledat a nebude tápat. 

Mezi přízemím a poschodím uživatel přepíná pomocí tlačítka, které se nachází na stránce 

s patrem „přízemí“. Toto tlačítko je nadepsáno jako „Poschodí“ a po kliknutí na něj se 
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uživatel dostane na stránku „Poschodí“. Zpět se pak dostane opět šipkou zpět v levém 

horním rohu. 

4.4.8 Sklad 

 

Obrázek č. 38: Část aplikace – sklad (vlastní zpracování) 

Na tuto stránku se uživatel dostane opět z menu, a to po kliknutí na položku „Sklad“. 

Kamkoliv jinam se dostane po vyvolání menu v levém horním rohu. Uživatel se zde může 

podívat, jaké součástky tato společnost nabízí. Protože sortiment této společnosti se 

dlouhodobě téměř nemění (obecně se používají stejné součástky) není třeba, aby byly 

skladové zásoby v této aplikaci neustále aktualizovány nebo upravovány. Postačí, že 

k aktualizaci dojde na základě rozhodnutí majitele společnosti přidat některý další 

výrobek do skladových položek. Toto je pouze otázka přidání položky do zdrojových dat. 
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Po rozkliknutí některé z názvů součástek se uživatel dostane na konkrétní názvy 

součástek. Uživatel se nemusí bát, že navržené součástky, které vyplynuly z vyhledávání 

tato společnost nevede, protože jde v podstatě o stejná zdrojová data. Zpět z konkrétních 

součástek na obecné názvy součástek se uživatel dostane pomocí šipky zpět. 

4.4.9 Trénink 

 

Obrázek č. 39: Část aplikace – trénink (vlastní zpracování) 

Tato část této mobilní aplikaci slouží pro trénování uživatele. Po dotyku prstem na 

tlačítko „Navrhnut“ se vygeneruje zadání závitů na levé a na pravé straně a uživatel má 

za úkol zkusit toto spojení vymyslet a zrealizovat sám. Až bude mít své řešení, klikne na 

tlačítko „Odhalit postup“ a dostane možné kombinace součástek, které by byly pro toto 

spojení vhodné. Další výsledky (pokud existují) se nacházejí na další stránce po kliknutí 
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na tlačítko „Další výsledky“. Uživatel si pak tedy může porovnat své (svá) řešení 

s aplikací. Tato aplikace má sloužit právě k tomu, aby uživatel nemusel sám nic vymýšlet, 

ovšem může dojít k situaci, že zaměstnanec nemá telefon u sebe nebo, že se mu vybije. 

V takovém případě mu přijde vhod, že trénoval taková to spojení a dokáže řešení 

vymyslet sám. Zároveň se také ukládají výsledky, které z toho trénování vyplynuly a 

pomáhá to tak k rychlejšímu hledání dalších výsledků v případě shody zadání. Přehled 

dalších výsledků je totožný jako karta „Aktuální výsledky“. Ukládání těchto dat je 

společné pro kartu „Pasování“. 

4.5 Offline režim 

Za použití Cloud Firestore, kde budou uložena data potřebná pro spojení součástek lze 

v tomto případě mobilní aplikaci využít, jak online, tak offline. Cloud Firestore totiž 

umožňuje podporu offline, protože ukládá data z JSON uložená v Cloud Firestore do 

cache aplikace. Aplikace pak tato data aktivně používá, tedy může zapisovat, číst a 

dotazovat se na data, i když je zařízení bez připojení k internetu. Když se poté zařízení 

dostane k režimu online, aplikace synchronizuje všechny místní změny zpět do služby 

Cloud Firestore. 
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4.6 Vývojový diagram 

 

Obrázek č. 40: Vývojový diagram prohledávání do šířky (vlastní zpracování) 
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V první řadě je potřeba aby uživatel zadal potřebné parametry, což jsou typ závitu, účel 

závitu, provedení závitu, řada a rozměr. Tyto parametry uživatel zadává pro tzv. levou a 

pravou stranu. Na základě těchto parametrů bude probíhat hledání shody. Levá strana 

bude brána jako začátek a pravá strana jako konec, to znamená, že na základě parametrů 

na levé straně se na začátku vyhledají shody parametrů (s výjimkou parametru provedení 

závitu – zde jsou nastavena jasná, pevná a jednoduchá pravidla, jak na sebe lze součástky 

napojit). 

Postupně dochází k vytváření uzlů pomocí porovnávání parametrů na levé straně s oběma 

stranami součástek. Nalezené shody jsou pak uzly, ze kterých bude prohledávání 

pokračovat dále. Tyto vytvořené uzly tedy představují nalezené součástky, které vyhovují 

parametrům na levé straně. Po vyčerpání tzv. stavového prostoru (součástek), kontrole, 

zda nejsou aktuální nalezené uzly řešením a kontrolou, na jaké se nacházím úrovni se lze 

přesunout na další úroveň. Toto probíhá tak, že jeden konkrétní uzel je otestován a 

zároveň jsou zjištěny jeho další přímý následovníci. Toto proběhne pro všechny nalezené 

uzly. Zde tedy probíhá další vytváření nových uzlů, které vycházejí z nynějších a testuje 

se, zdali není tato součástka již na výsledné cestě. Tímto je zamezeno duplicitní používání 

stejné součástky na jedné trase. Následně se jeden za druhým tyto uzly testují na výsledek 

a na aktuální vnoření. Vnoření (aktuální úroveň) je testována pomocí délky uložených 

tras. Veškeré trasy jsou ukládány do pomocných proměnných, aby bylo zpětně možné 

zjistit celou cestu ke kořeni. Toto probíhá až do 4. úrovně vnoření. Protože jsou uloženy 

jednotlivé cesty, které našly shodu je možné zpětně poskládat uzly, jak šly za sebou a 

zjistit tedy řešení. Takže uživateli následně dokáže předložit různé výsledky právě až do 

čtvrté úrovně. Výsledky jsou poté uloženy do uložiště Ionic Storage a předloženy 

uživatel. Algoritmus hledá výsledky až do 4 úrovně, pak se ukončí. 

Při tomto vyhledávání se využívá princip fronty (FIFO- First In First Out), takže uzel, 

který je do fronty uložen jako první, je také testován jako první. Proto jsou prvně 

procházeny všechny uzly na jedné úrovni a za nimi následují další uložené uzly, které 

vycházejí z předchozích.  Při otestování jednoho uzlu jsou ale zároveň vygenerovány jeho 

následovníci, kteří jsou otestování, jakmile na ně přijde řada. Jedná se tedy o vyhledávání 

do šířky. Protože procházení je realizováno po vlnách (úrovních) a netestuje se větev po 

větvi, jako tomu je u vyhledávání do hloubky. Vytvořené uzly se jeden za druhým 

kontrolují, zda se nejedná o výsledné řešení a zároveň, na jaké úrovni se právě nacházím. 
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Vyhledávání je omezené do 4. úrovně (tedy pro spojení maximálně 4 součástek) proto, 

že kdyby bylo spojené více součástí, řešení by bylo fyzické takzvaně „moc dlouhé“. 

V případě, že zákazník zde má prostor na „dlouhé“ řešení, využívá se pak pro spojení 

hadicovina. Pokud tedy testování nesplní podmínku, že je dosažena 4 úroveň včetně, 

vyhledávají se všechna možná řešení, která jsou následně uživateli předloženy vzestupně 

na základě součtu indexů. 

4.7 Přínosy mobilní aplikace 

Protože mobilní aplikace byla vytvořena za nějakým účelem, očekává se, že z ní 

vyplynou reálné přínosy. Aplikace má pomoci uživateli zjistit kombinaci součástek, které 

do sebe lze našroubovat, aby byly splněny zákazníkovi požadavky. Protože toto je jedna 

z oblastí, která byla identifikována jako problematická, musí zde nastoupit mobilní 

aplikace a pomoci s řešením. Uživateli samotnému může vymýšlení této kombinace 

součástek trvat klidně i 60 minut, protože nezná dokonale všechny dostupné existující 

součástky. Musí tedy zkoušet, zkoušet a zkoušet. Při tom musí neustále odbíhat do 

různých částí pracoviště a pro různé součástky a ztrácí přitom čas. Zákazník pak může 

čekat velice dlouhou dobu a být z toho otrávený. V případě využití vytvořené mobilní 

aplikace stačí jen vložit zadání a aplikace se postará téměř o vše. Uživateli předloží návrh 

součástek a po uživateli se už jen chce, aby tyto součástky spojil a předložil zákazníkovi. 

Zákazník je zpravidla vděčný, pokud se najde alespoň jedno řešení. Mobilní aplikace tedy 

zkracuje celý tento proces na zlomek času, který by jinak tento uživatel u této činnosti 

strávil. 

Další přínos, který je úzce spojený s předchozím, je plán umístění jednotlivých typů 

součástek na pracovišti. Uživatel si totiž zkrátil dobu použitím aplikace pro spojení 

součástek, ale také je potřebuje najít. Protože pracoviště má 2 patra, mohou být potřebné 

součástky na různých místech. V případě použití aplikace se hned dozví, kde součástky 

jsou a opět zkrátí dobu trvání tohoto procesu. Aplikace také obsahuje přehled sortimentu 

společnosti UNIVA BLÁHA, s.r.o., takže uživatel nemusí nikam chodit a zjišťovat, jestli 

nějakou součástku tato společnosti prodává, což se rovná další úspoře času, jak zákazníka, 

tak uživatele. Mezi přínosy také patří to, že aplikace umožňuje uživateli, aby se vzdělával 

v této problematice. Jednak samotnými požadavky zákazníka a jednak tréninkovou částí, 

kdy aplikace vygeneruje zadání a zaměstnanec se snaží sám problém vyřešit. Je to tedy 



80 

 

paradox, že aplikace je vytvořena pro zrychlení tohoto procesu, ale zároveň má uživatele 

učit samostatnosti. Je to hlavně z důvodu toho, že aplikace, respektive telefon nebude 

uživateli k dispozici a bude se muset spolehnout sám na sebe. 

4.8 Ekonomické zhodnocení 

Tabulka č. 3: Ekonomické zhodnocení (vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Nástroj Ionic Framework - Starter 0 $ 

Nástroj Cloud Firestore – Spark Plan 0 $ 

Vývojářský poplatek – App Store 99 $ / rok 

Vývojářský poplatek – Google Play 25 $ jednorázově 

Prémie za vytvoření 20 000 Kč 

Měsíční příplatek za údržbu 400 Kč (4800Kč/rok) 

Celkem 27652 Kč 

 

Co se týče ekonomického zhodnocení vůči vytvoření mobilní aplikace, je v celku 

jednoduché. V tomto případě je dostačující využití v rámci Ionic Framework pouze 

nástroje, které jsou dostupné v balíčku „Starter“, který stojí 0 dolarů měsíčně, respektive 

ročně. Dále co se týče dat, jak vstupních, tak ukládaných, je opět toto řešení zdarma, 

protože pro ukládání dat je využit opět Ionic, a to Ionic Storage. Data, která slouží jako 

vstupní jsou uložena pomocí nástroje od Google Firebase, a to Cloud Firestore. Zde se 

cena odvíjí od velikosti uložiště, množstvím zápisu a čtení dat za měsíc a další. Protože 

tato mobilní aplikace je vytvořena pro společnost, ve které jsou 4 lidé, naprosto 

postačující je základní „Spark Plan“, který je zdarma. Náklady, které jsou spojené s touto 

aplikací, tedy nevycházejí z použitých nástrojů, ale z časové náročnosti vývoje aplikace 

a poplatků za zveřejnění aplikace v App Store a Google Play. Za vytvoření mobilní 

aplikace v rámci diplomové práce je jednorázová odměna 20 000,- a příplatek za 

udržování této aplikace měsíční příplatek 400,-. 
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5 Závěr 

Hlavní cíl této práce bylo navržení a vytvoření mobilní aplikace pro zařízení se systémy 

iOS a Android a podpořit tak řešení problematických oblastí ve společnosti UNIVA 

BLÁHA, s.r.o. Po vymezení cílů a přibližného postupu řešení problémů s práce zabývala 

teoretickým vymezením použitých pojmů a metod, pomocí kterých došlo k naplnění cílů 

této práce. Problémové oblasti byly poté zjištěny na základě analýzy současného stavu a 

na základě této analýzy byly zjištěny základní požadavky na tuto mobilní aplikaci.  

Po zjištění problémů a požadavků došlo k návrhu mobilní aplikace, která by tyto 

problémy měla v budoucnosti vyřešit a pomoci uživatelům v problémových činnostech. 

Klíčovou funkcí této aplikace je tedy navržení součástek, které mezi sebou lze spojit na 

základě požadavků zákazníka na závity na obou stranách. Pro vytvoření této aplikace byl 

využit Ionic Framework, protože umožňuje vytváření hybridních aplikací, které jsou 

multiplatformní, a tedy není potřeba pro oba systémy vytvářet mobilní aplikaci zvlášť. 

Pro data, která tato aplikace využívá je použita databáze Cloud Firestore od Firebase a 

pro ukládání výsledků je využit Ionic Storage. 

Tato aplikace má uživateli pomoci efektivně vyhovět požadavkům zákazníků v co 

nejkratším čase, a tedy podporovat získání jejich loajality. Také má uživateli pomoci se 

zorientovat na pracovišti a v klidu, efektivně a s jistotou se po pracovišti pohybovat. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

HTML – Hypertext Markup Language 

CSS – Cascading Style Sheets  

SASS – Syntactically Awesome Style Sheets 

BLOB – Binary Large Object 

JSON – JavaScript Object Notation 

M – metrický závit 

G – americký závit 

L1 – Závit 1 

L2 – Závit 2 

S – těžká řada 

L – lehká řada 
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