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Abstrakt 

Táto diplomová práca je zameraná na návrh a tvorbu aplikácie pre podporu 

vnútropodnikových procesov, konkrétne pre zlepšenie procesov objednávania 

a doručovania vnútropodnikových objednávok v malej spoločnosti. Súčasťou práce je 

analýza súčasného stavu a požiadaviek klienta. Na ich základe je vytvorená mobilná 

aplikácia postavená na technológii Ionic a frameworku Angular. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on proposal and actual creation of mobile application to 

support in-house processes, especially for improving ordering and delivery processes 

inside of small company. Thesis includes analysis of current state of processes and 

analysis of client’s requirements. Based on those requirements, mobile application is 

created, built with Ionic and Angular framework. 
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ÚVOD 

V tejto diplomovej práci za zaoberám návrhom mobilnej aplikácie pre zlepšenie 

vybraných procesov v spoločnosti Global Prints. Táto spoločnosť sa zaoberá predajom 

plagátov a jej zamestnancov tvoria  prevažne účastníci letného pracovného programu 

Work and Travel určeného pre študentov vysokých škôl.  

Na základe skúseností týchto študentov a majiteľa firmy boli identifikované slabé miesta 

v procese objednávania tovaru z hlavného skladu a v dohľade na denných tržbách. Ďalej 

popisovaná aplikácia rieši práve primárne tieto dva problémy. 

V prvej časti tejto práce sa venujem určeniu jej cieľov, takže aký výsledok očakávať od 

výslednej aplikácie. 

Druhá časť sa venuje teoretickým znalostiam, potrebných pre pochopenia ďalších kapitol. 

Sú v nej popísané technológie, postupy a praktiky potrebné pre jej analýzu a vývoj. 

Ďalšia kapitola sa zaoberá analýze súčasného stavu spoločnosti. Sú analyzované jej slabé 

a silné stránky a taktiež faktory pôsobiace na plnenie stratégie spoločnosti. Súčasťou tejto 

kapitoly je aj popis požadovanej funkcionality zákazníkom. 

Hlavnou časťou tejto diplomovej práce je návrh vlastného riešenia. V ňom sú popísane 

dôvody výberu technológií. Ďalej sú v nej popísané entity vystupujúce v aplikácii, spôsob 

ich komunikácie medzi sebou a taktiež spôsob akým budú tieto informácie predávané 

užívateľskému rozhraniu. Na konci kapitoly sú zhodnotené prínosy ak pre spoločnosť tak 

aj pre mňa ako jej autora. Taktiež sú zhodnotené ekonomické náklady na vytvorenie 

aplikácie a jej následnú prevádzku. V poslednej časti sa tiež venujem prípadným návrhom 

na zlepšenie navrhnutej aplikácie. 
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a zároveň vytvoriť mobilnú aplikáciu ktorá 

bude schopná po naskenovaní QR kódu objednať daný produkt z centrálneho skladu 

spoločnosti a následne informovať všetky zainteresované strany o stave objednávky. 

Taktiež práca bude obsahovať sekciu, kde budú môcť zamestnanci pracujúci ako 

predajcovia, reportovať svoje denné tržby aby mal management spoločnosti prehľad, čo 

sa deje. 

K dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné previesť analýzu súčasného stavu a všetkých 

faktorov vplývajúcich na tento proces. Na základe týchto informácií a na základe 

konzultácie s majiteľom spoločnosti budú navrhnuté wireframes, ktoré budú použité ako 

podklad pre vývoj samotnej mobilnej aplikácii. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Táto kapitola bude opisovať technológie, spomenuté v analytickej alebo návrhovej časti 

tejto diplomovej práce. Pretože samotný vývoj mobilných aplikácií je v dnešnej dobe 

komplexný problém zasahujúci do mnohých technológií a existuje mnoho rôznych 

postupov ako aplikácie vyvíjať, poskytnuté informácie budú slúžiť na priblíženie dôvodu 

výberu danej technológie, poprípade ako podklad pre porozumenie jej problematiky.  

1. 1 Mobilné operačné systémy 

Tak ako počítače, tak aj mobilné telefóny potrebujú pre svoj chod operačný systém. 

V súčasnosti sú na trhu dostupné mnohé riešenia, medzi ktoré patrí napríklad Apple iOS, 

ktorý je exkluzívne dostupný iba pre produkty spoločnosti Apple, ďalej je to Android, 

ktorý je opensource čo dovolilo vzniknúť ďalším odnožiam tohto operačného systému. 

[1][2] 

Tieto dve operačné systémy tvoria majoritný podiel na trhu, preto sa budem v ďalších 

kapitolách venovať primárne im. [2] 

1. 1. 1 Android 

História operačného systému Android siaha až do roku 2003 kde Andy Rubin, Rich 

Miner, Nick Sears a Chris White založili spoločnosť Android Inc. so sídlom v Kalifornii. 

O dva roky nato, v roku 2005 spoločnosť Android Inc. je kúpená spoločnosťou Google. 

Táto spoločnosť prevádzkuje Android až dodnes. Následné o ďalšie tri roky,  v roku  

2008, bol predstavený prvý mobilný telefón poháňaný týmto operačným systémom. Bol 

ním HTC Dream, ktorý sa v spojených štátoch predával najmä pod značkou mobilného 

operátora T-Mobile, T-Mobile G1. [3][4] 

Už od prvej verzie operačného systému Android boli ako základ použitý Linux, konkrétne 

jeho linuxové jadro verzie 2.6, primárne kvôli jeho otvorenosti a komunite. Súčasťou 

stratégie bolo aj sprístupniť developerom SDK (software development kit), ktorý 

umožňoval vývoj aplikácií, pre túto platformu. [3] 
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Kvôli jednoduchšej spravovateľnosti, bezpečnosti a adaptívnosti na rôzne platformy, sa 

Google rozhodol oddeliť jadro od operačného systému a na komunikáciu používať API. 

Na základe tohto rozhodnutia vzniklo tzv. Android API. Toto API abstrahovalo prístup 

k rôznym senzorom (GPS, kompas, Bluetooth, etc.), alebo častiam systému a tak 

umožňovalo vývojárom lepšie udržiavať svoje aplikácie bez podrobnej znalosti hardware. 

[3][4][5] 

Developer ecosystem 

Keďže operačný systém Android je open source, a jeho časti môžu používať iné 

spoločnosti, nielen vlastniaca spoločnosť Google, bol tento systém adoptovaný mnohými 

spoločnosťami. Tieto spoločnosti si upravovali svoj operačný systém podľa svojich 

potrieb a robili často veľké zásahy do zdrojových kódov a hlavných častí systému.. To 

viedlo k zrušeniu spätnej kompatibility zo strany vývojárov v Google. Tento fakt spôsobil 

to, že sa na trhu začalo vyskytovať množstvo telefónov od rôznych dodávateľov a každý 

z nich používal inú verziu OS. Tento fakt spolu s rýchlym vývojom v Google viedol 

k značnej fragmentácii trhu, čo spôsobilo, že vývojári museli svoje aplikácie udržiavať 

pre viaceré verzie. Taktiež bezpečnosť zariadení bola značne oslabená, keďže 

bezpečnostné aktualizácie sa na staršie zariadenia už nedostávali. Táto situácia sa 

v posledných rokoch značne začala zlepšovať a najnovšia verzia Androidu má už značný 

podiel na trhu. [8][9] 

 

 

Obrázok 1: Podiel hlavných verzií Androidu [8] 
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Od prvej verzie operačného systému Android, bola ako hlavný vývojový jazyk použitá 

Java. Java ako jazyk nebeží natívne v operačnom systéme ale je prekladaná do byte kódu. 

Tento byte kód je následne spúšťaný v takzvanom Java Virtual Machine (JVM). Toto 

umožňuje aby Java bežala na rôznych operačných systémoch za použitia rovnakého kódu. 

Taktiež to prináša Ďalšie vylepšenia, ako automatické čistenie pamäti a iné. [3][10] 

Kvôli nezrovnalostiam s licenciami, a kopírovaní určitých častí kódu, na ktoré Google 

nemal licenciu v roku 2018 Google prehral súdny spor. Táto udalosť viedla Google ku 

vývoju vlastného programovacieho Jazyku, ktorý syntaxou je podobný Jave a podporuje 

aj importovanie kódu priamo z Javy. Vďaka používaniu jazyka ako je Kotlin 

a otvorenosti celého ekosystému, je možné vyvíjať Android aplikácie na všetkých 

moderných operačných systémoch [11][58] 

Google Play 

Google Play je oficiálnou službou poskytujúcou primárne možnosť sťahovania aplikácií 

do Android zariadení. Umožňuje developerom po registrácií, overení totožnosti  

a zaplatení jednorazového 25 dolárového poplatku, distribuovať aplikácie na ich 

infraštruktúre. [60][61] 

Je súčasťou takmer všetkých nových smartfónov vydávaných veľkými aj malými 

spoločnosťami, s výnimkou spoločnosti HUAWEI, ktorá dosala od americkej vlády ban 

nákup určitých technológií z USA. [59][61] 

1. 1. 2 IOS 

IOS je mobilný operačný systém, ktorý poháňa mobilné telefóny a tablety vyrobené 

spoločnosťou Apple. Jeho história siaha do roku 2007, kedy bol Steavom Jobsom 

predstavený iPhone. Rok na to vyšla nová verzia iPhonu, sa ktorá oproti predchádzajúcej 

výzorom skoro nelíšila, avšak priniesla jednu výraznú technologickú novinku. Tou 

novinkou bola podpora 3G sietí, čo umožňovalo rýchlejší prístup k internetu, a taktiež 

priniesla App Store, platformu, kde bolo možné sťahovať aplikácie do iPhonov a rozšíriť 

tak jeho funkcionalitu. [64] 

Predstavenie iPhonu bolo začiatkom modernej éry smartphonov, dalo základ mnohým 

iným značkám, ktorá začali víziu iPhonu značne kopírovať a obohatili trh o nové 

zariadenia. [64] 
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Developer ekosystém 

Hlavným rozdielom v porovnaní s operačným systémom Android je jeho uzatvorenosť. 

Na rozdiel od Androidu kód IOS je uzatvorený, čo zabraňuje developerom nahliadať do 

zdrojových kódov, a prichádzať s vlastnými úpravami a verziami. Taktiež je uzatvorený 

aj jeho ekosystém. Android umožňuje inštalovanie aplikácií z rôznych zdrojov aj mimo 

oficiálny obchod, iPhone na druhú stranu takéto veci zakazuje a je to nutné obchádzať 

mnohými spôsobmi, ktoré často porušujú licenčné podmienky spoločnosti Apple. 

[62][63] 

Ďalšou prekážkou je to, že buildenie a podpisovanie aplikácií určených pre IOS je možné 

iba pomocou nástroja XCode, čo je vlastne IDE, vyvinuté spoločnosťou Apple a je určené 

primárne na vývoj aplikácií pre radu ich produktov. Obmedzením tohto nástroja je to, že 

je dostupné iba na MacOS a to, že Mac OS je výhradne dostupný iba pre produkty 

spoločnosti Apple, ktoré sú známe svojou vysokou cenou. Hoci existujú spôsoby akými 

je Virtualizácia, či rôzne služby na internete, ktoré umožňujú buildenie aplikácií, to ale 

nezaručuje dobrú možnosť otestovať aplikáciu. Takže vývoj IOS aplikácie bez 

predchádzajúcej investície do Apple ekosystému je takmer nemožný. [63][65][66] 

App store 

App store je službou poskytovanou spoločnosťou Apple. Táto služba poskytuje jednotné 

miesto na sťahovanie aplikácií či už pre IOS alebo Mac a mnoho iných služieb. Jej prvá 

verzia bola vydaná v roku 2008, kedy bolo na nej uverejnených 500 aplikácií, o rok 

neskôr toto číslo dosiahlo 2 milióny, čo potvrdilo zmysluplnosť takejto platformy pre 

distribúciu aplikácií. [64][67][68] 

Na to aby aplikácia mohla byť publikovaná v App Store, musí spĺňať určité pravidlá, 

ktoré si Apple kladie. Každá aplikácia prechádza kontrolou, kde pracovník Apple 

skontroluje aplikáciu či zodpovedá podmienkam a automatický software skontroluje, či 

neexistujú nejaké bezpečnostné hrozby z pohľadu kódu. [69] 

Spoločnosť Apple je v týchto podmienkach prísna a aplikácie nevyhovujúce 

podmienkam posiela späť na prerobenie. Medzi niektoré podmienky patrí napríklad: [69] 

• Zákaz homofóbnych, rasistických alebo inak urážlivých odkazov, 

• Propagovanie zavádzajúcich informácií 
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Ďalším obmedzením, ktoré zavádza je obmedzovanie, prípadne zákaz vytvárania 

aplikácií a umiestňovania aplikácií napísaných Webovými technológiami na App Store. 

Pod toto spadajú primárne aplikácie, ktoré by mohli bez problémov fungovať ako 

obyčajné webové stránky alebo PWA. [69][70] 

Taktiež je nutné maž aktívny ITunes účet, zaregistrovaný Apple Developer účet, 

zaplatené Apple Developer členstvo, čo stojí 100 dolárov ročne. Ročný poplatok oproti 

iným ekosystémom kde sa platí jednorazovo alebo vôbec je ďalším nákladom pre vstup 

do Apple ekosystému. [65][69][70] 

1. 2. Webové technológie 

Web je v dnešnej dobe veľmi schopným prostriedkom ako osloviť veľké množstvo ľudí. 

Pre webové technológie prešli veľkým vývojom a dnes umožňujú vytvárať nielen webové 

stránky ale aj mobilné aplikácie a mnoho ďalšieho. [23][71] 

1. 2. 1 HTML 

Jazyk HTML nie je programovacím jazykom ako takým. Jedná sa o takzvaný Markup 

Language, čiže jazyk ktorý pomáha opisovať štruktúru údajov. Bol vyvinutý 

v laboratóriách CERNu v roku 1990, kde slúžil primárne na vnútorné účely zariadenia. 

V priebehu nasledujúcich piatich rokov prešiel troma verziami, kedy sa jeho verzia 

HTML 3.0 a neskôr 3.2 dostala verejnosť a začala sa používať pre tvorbu statických 

webových stránok. Taktiež bola sformovaná organizácia W3C, ktorá si vzala jazyk pod 

vlastnú správu a jeho vývoj koordinuje dodnes. Neskôr do html bolo pridaných niekoľko 

vylepšení, čo viedlo k vydaniu ďalšej verzie HTML 4 v roku 2003. Od tohto roku sa 

vývoj HTML ako samotného jazyka pozastavil. [12] 

V rok 2007 sa začalo uvažovať o Ďalšom smerovaní jazyka a jeho možnostiach integrácie 

s inými webovými technológiami. Vznikla iniciatíva pre vytvorenie HTML 5, ktorej 

hlavnými členmi boli spoločnosti Apple, Mozilla and Opera, ktoré všetky vyvíjali vlastné 

webové prehliadače. V roku 2014 bol vydaný nový štandard HTML 5. Tento štandard 

mal byť poslednou verziou, postupne sa zlepšujúcou a doplňujúcou nové vlastnosti podľa 

toho, ako si to trh bude želať. [12] 

Od tej doby bolo do štandardu zavedených niekoľko noviniek, niektoré z nich sú 

napríklad: [85] 

• Sémanticky zmysluplné html tagy, article, section, nav, header, footer 
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• Funkčné tagy na prehrávanie videa a audia 

• Lepšia integrácia s ostatnými časťami ekosystému ako je Javascript a CSS 

• Možnosť písať vlastné funkčné html tagy, tzv. Web Components 

Tieto, a mnohé iné novinky hrajú veľkú úlohu vo vývoji webu tak ako ho v dnešnej 

podobe poznáme [12][13] 

1. 2. 2 Javascript  

Javascript bol vytvorený v roku 1995 Brendanom Eichom počas jeho zamestnania 

v Netscape Communication. Jeho syntax a niektoré vnútorné procesy boli inšpirované 

programovacím jazykom JAVA. Pôvodným zámerom Javascriptu bolo začať oživovať 

niektoré prvky na webových stránkach a poskytnúť užívateľom pocit dynamickosti. 

[14][15] 

Kvôli rastúcej popularite Javascriptu, bol jazyk v roku 1996 prevedený pod správu 

asociácie ECMA (European Computer Manufacturers Association) zodpovednej za 

správu medzinárodných štandardov v skriptovacích jazykoch. Táto asociácia od tej doby 

začala vydávať štandard ECMA Script, podľa ktorého sa Javascript riadil. V rozmedzí 

rokov 1996 až 1999 vznikli 3 hlavné verzie ECMA Scriptu. [15] 

V roku 2009 bola vydaná verzia ECMAScript 5. Táto verzia priniesla nové funkcie pre 

operáciu s poľami. Pribudla tiež podpora pre JSON formát využívaný na výmenu údajov 

medzi serverom a klientom. [16] 

Ďalšia verzia bola vydaná v roku 2015. Známa ako ES 6, avšak od tohto bodu sa asociácia 

ECMA rozhodla vydávať verziu každý rok a pomenovanie verzií sa zmenilo tak, aby 

nasledovalo rok v ktorom bola vydaná. [16] 

Medzi novinky ktoré nové verzie priniesli a je rozumné ich spomenúť, patrí mimo iné: 

[16] 

• nový spôsob inicializovania premenných a ku starému spôsobu var pribudli aj 

možnosti let a const. Tie umožnili lepší scoping premenných 

• možnosť písať asynchrónny kód synchrónne 

• spread operátor, umožňujúci vytvorenie nerferenčnej kópie objektu 
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1. 2. 3 TypeScript 

TypeScript je relatívne nový jazyk, ktorý bol verejnosti predstavený v roku 2012. Za 

vývoj jazyka je zodpovedný Microsoft. Jedná sa vlastne o superset alebo inak povedané 

nadstavbu jazyka JavaScript, ktorý do jazyka pridáva nové možnosti ako napríklad: 

[73][74] 

• statickú typovú kontrolu 

• podporu najnovších featur z EcmaScript 

• Dekorátori 

TypeScript sa kompiluje do Javascriptu aby zabezpečil bezproblémový chod. Taktiež je 

v ňom možne nastaviť verziu EcmaScriptu do ktorej sa má kompilovať, všetky chýbajúce 

vlastnosti sú automatický nahradené pollyfilom čo zabezpečuje kompatibilitu kódu aj 

v IE 10. [74] 

1. 2. 3 CSS a SASS 

Tak ako HTML, tak aj CSS vzniklo v CERNe ako doprovodný jazyk pre HTML. CSS 

slúži na štýlovanie HTML dokumentov. Určuje, kde a ako sa jednotlivé elementy 

zobrazia, ich farbu, veľkosť, a iné vlastnosti. [17] 

Počas jeho existencie prešiel jazyk značným vývojom, ktorý bol poháňaný rýchlo sa 

vyvíjajúcim ekosystémom webu a zariadení, schopných zobrazovať web. To prinútilo 

tvorcov pridávať do jazyka nové vlastnosti. Bohužiaľ prehľadnosť vlastností, a práca 

s jazykom vyžadovala značné znalosti. Pre odstránenie tejto znalostnej bariéry začali 

vznikať frameworky, ktoré definovali vlastný design, štýly a správne postupy ako s nimi 

narábať a ako písať CSS kód. [17] 

SASS 

V čistom CSS je ťažko dosiahnuť niektorých dobrých praktík ako je napríklad „do not 

repeat yourself“ (neopakuj sa). To je spôsobené tým, že CSS ako také nedovoľuje 

abstrahovať opakujúce sa časti do funkcií. Preto vznikli takzvané preprocessory. [72] 

SASS je jedným z najpoužívanejších CSS preprocessorov. Je spätne kompatibilný s CSS, 

to znamená, že akýkoľvek CSS kód, ktorý vývojár skopíruje do SASS kódu bude 

fungovať. Plus nad tým prináša mnohé funkcie, ktoré pomáhajú abstrahovať kód, lepšie 
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kód organizovať a robiť kód všeobecne čitateľnejším. Medzi tie, ktoré je vhodné 

spomenúť patrí: [18][19][72] 

• premenné 

• funkcie, takzvané mixins 

• moduly 

• dedičnosť 

• matematické operácie 

• zjednodušenú syntax vnorených definícií 

 

Obrázok 2: Príklad zjednodušenia vnorených definícií v SASS [18] 

CSS Custom properties 

CSS Custom properties tiež známe ako CSS Variables, sú pomerne novou funkcionalitou 

v CSS. Umožňujú definovať premenné s príslušnými hodnotami a tie v selektoroch nižšej 

vrstvy použiť.  [20] 

Tieto properties sa najčastejšie definujú v :root pseudo selektoru, ktorý je koreňový pre 

celý dokument. Následne je možné jednotlivé premenné v nižších selektoroch prepisovať, 

čo dáva developerom väčšiu flexibilitu. [20] 

CSS selektory ako jediná metóda dovoľujú penetrovať takzvaný „shadow root a predávať 

štýly Custom Elementom. [21] 
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1. 2. 4 Web Components 

Web Components cielia na vyriešenie mnohých problémov moderného web vývoja ako 

napríklad: [21] 

• komplexita HTML 

• priraďovanie CSS, a JS logiky k HTML 

• enkapsulácia štýlov 

Hoci moderné frameworky tieto problémy vedia riešiť, bolo potrebné priniesť štandard, 

ktorý bude tieto problémy riešiť natívne. Súčasťou tohto štandardu sa stali tieto 3 

technológie: [21][22] 

• Custom Elements 

• Shadow DOM 

• HTML Templates 

Custom Elements, tak ako jeho názov naznačuje, sú HTML elementy ako napríklad <div> 

či <input />, ale kde si developeri môžu určiť ich názov. Taktiež tieto elementy obsahujú 

vlastný správanie, vzhľad a rozloženie. [22] 

Shadow DOM je enkapsulovaný / izolovaný  DOM. Táto vlastnosť umožňuje autorom 

webkomponent písať štýly a vnútornú logiku bez toho, aby sa báli, že budú nejakým 

spôsobom upravovať, poprípade prepisovať iné knižnice, alebo iné časti kódu. Jediný 

spôsob ktorým je možné interagovať s elementom je cez zverejnené metódy a atribúty. 

Taktiež jediný spôsob ako je možné ovplyvňovať štýl elementov je cez CSS Custom 

Properties, ktoré ako jediné dokážu penetrovať Shadow DOM. [22] 

HTML šablóny sú poslednou technológiou, umožňujúcou existenciu Web Components. 

Umožňujú definovať kusy HTML kódu, ktoré nie sú zobrazované kým ich užívateľ 

nevyvolá a môžu byť znovu použiteľné. Píše sa nich DOM pre Web Components. 

[22][21] 
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1. 2. 5 IONIC 

IONIC je open source UI toolkit pre tvorbu výkonných, vysokokvalitných mobilných 

a desktopových aplikácií. To všetko dosahuje za použitia moderných webových 

technológií. [23] 

Zameriava sa na UI interakciu pomocou rôznych elementov ako sú napríklad tlačidlá, 

vstupné polia, animácie a iné. Taktiež sa zameriava na celkový natívny UX. [23] 

Ionic sa snaží o medzi platformový vývoj a uprednostňuje politiku write once run 

anywhere, čo znamená napíš raz a spusti všade. Toho dosahuje použitím mnohých 

technológií, kde základom sú práve najnovšie HTML štandardy. [23] 

Framework definuje mnohé často používané elementy, ktoré developer môže vo svojej 

aplikácii používať bez toho, aby ich musel vymýšľať. Tieto komponenty sa následne 

podľa zariadenia, na ktorom bežia prispôsobia vzhľadom danej platforme, Základným 

vzhľadom je Material Design od Google, ktorý sa používa vo všetkých aplikáciách okrem 

aplikácií pre IOS, kde je použitý Cupertino Design System od spoločnosti Apple. [23] 

Architektúra IONIC frameworku a pozostáva z troch hlavných celkov. Prvým z nich je 

samotná aplikácia písaná za pomocí webových technológií. Tu vývojár môže použiť 

akúkoľvek technológiu chce, hoci Angular je preferovaný. [24] 

Ďalšou časťou je Web View. Jedná sa o integrovaný prehliadať v IOS či Androide, ktorý 

je zodpovedný za vykreslenie danej webovej stránky. [24] 

Poslednou technológiou, slúžiacou ako most medzi webom a hardware prístupom 

Cordova, prípade Capacitor, ktoré slúžia ako pluginový systém pre pridanie rôznych 

prístupov k nižším API systému. [24] 
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Obrázok 3: Architektúra natívnej aplikácie vs Ionic [25] 

1. 2. 6. Capacitor and Cordova 

Apache Cordova je opensource projekt, vyvinutý v roku 2008. Jeho účelom je umožniť 

pomocou webových technológií vyvíjať natívne aplikácie. Funguje na pluginovom 

princípe, kde je k dispozícii mnoho  pluginov, ktoré prinášajú rôznu funkcionalitu, 

pôvodne neprítomnú na web platforme. [27] 

Tak ako aj Cordova tak aj Capacitor sa snaží dosiahnuť rovnakú vec. Avšak pristupuje 

k tomu trochu iným spôsobom. Prvým rozdielom je podpora operačných systémov. Kde 

Capacitor podporuje iba Electron Framework, IOS a Android. Taktiež podporuje 

takzvané PWA aplikácie, ktoré sú vlastne inštalovateľné webové aplikácie s veľmi 

obmedzeným prístupom k hardware. Taktiež je spätne kompatibilný s Cordova plugin 

systémom, takže v prípade ak neexistuje Capacitor plugin, developer môže siahnuť po 

Cordova plugine. [26][27] 

1. 2. 7. Angular 

Angular je framework a vývojárska platforma na písanie vysoko sofistikovaných 

webových aplikácií. Tieto aplikácie sú takzvanými SPA aplikáciami, čo znamená že časť 

kódu pre užívateľa sa načíta iba raz a zo serverom, kde sú uložené dáta sa komunikuje 

volaním jeho API najčastejšie cez REST. [28][29] 
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Components 

Components, alebo komponenty kontrolujú časť vyrenderovanej stránky. Pridávajú do 

nej ak vizuálne elementy, tak aj tieto elementy preväzujú s logikou. Inak povedané 

zapuzdrujú logiku ktorá sa môže opakovať naprieč stránkou do jedného celku, ktorý je 

možno následne znovu použiť. [30] 

V Angular to funguje tak, že komponenta má svoj selektor. Ten je definovaný pomocou 

selector atribútu. (Obrázok: 5).  Pomocou neho sa následné v aplikácii môže používať 

ako obyčajný html element. [30] 

Ďalšou zložkou je html šablóna a zoznam použitých CSS štýlov, definovaných pomocou 

odkazu na iný súbor v atribútoch templateUrl a systemUrls (Obrázok: 4). [30][31] 

Komponenta môže prijímať aj dáta z rodičovskej komponenty, toto je dosiahnuté 

pomocou atribútov. Tie v komponente defilujeme pomocou dekorátoru @Input() 

(Obrázok: 4) ktorý následne môžeme bindovať v html šablóne pomocou attribut 

bindingu. (Obrázok: 5). [30][31][32] 

Angular komponenta taktiež môže upozorňovať svojich rodičov o určitých eventoch, to 

sa dosahuje pomocou dekorátoru @Output(). Taktiež je možné bindovať na natívne 

HTML eventy ako je napríklad click (Obrázok: 5). [30][32] 

 

Obrázok 4: Príklad zápisu Angular komponenty[31] 
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Obrázok 5: Príklad použitia  angular komponenty v HTML šablóne [30] 

Directives 

Celá šablónovacia štruktúra frameworku Angular je postavená na direktívach. Poznáme 

3 tipy direktív. Prvou sú Komponenty. Komponenta je vlastne direktíva s priloženou 

šablónou. Ďalším typom direktív sú atribútové direktívy. [34] 

Atribútové direktívy (Obrázok: 6) môžu meniť vzhľad alebo správanie už existujúcich 

komponent, alebo natívnych HTML tagov. Ako z názvu vyplýva používajú sa pomocou 

atribútov (Obrázok: 7). [34] 

 

Obrázok 6: Definícia atribútovej direktívy [34] 

 

 

Obrázok 7: Použitie atribútovej direktívy v šablóne 

Posledným typom direktív sú takzvané štrukturálne direktívy. Tie môžu upravovať 

štruktúru šablóny. Od obyčajných atribútových direktív sa líšia tým, že je pred ich 

zápisom použitý symbol hviezdičky. Angular prichádza s niekoľkými zabudovanými 

medzi ktoré patria napríklad: [33] 

• *ngIf - umožňujúca skrývanie / zobrazovanie elementov 

• *ngFor – umožňujúca opakovanie html štruktúr 



20 

 

 

Obrázok 8: Príklad použitia *ngFor direktívy [33] 

Šablóny 

Angular spravuje to, čo užívateľ vidí pomocou kombinácie Komponenty a jej šablóny. 

Šablóna obsahuje HTML syntax obohatenú o syntax komponent, atribútov,  eventov, 

a interpolácii z Angular frameworku. [35] 

Interpolácia umožňuje v html šablónach vkladať dynamicky generovaný obsah a to či už 

v atribútoch alebo v obsahu komponent. Kde obsah interpolácie je odkaz na premennú 

definovanú v Javascript definícii komponenty. [35] 

 

Obrázok 9: Príklad použitia interpolácie [35] 

Moduly 

Moduly sú spôsob akým je možné organizovať logické štruktúry v aplikácii a používať 

externé knižnice. Zoskupujú komponenty, direktívy, Servisy, a iné Angular štruktúry tak 

aby ich bolo možné použiť v iných moduloch. [36] 

Tieto moduly môžu byť načítavané on demand čiže znižujú veľkosť prvého načítania 

stránky a znižujú množstvo prenesených dát sťahovaním iba toho kódu, ktorý je naozaj 

potrebný pre beh aktuálnej obrazovky. [36] 

Providers 

Provider, je súčasťou Dependency Injection, je vlastne inštrukciou, kde a ako získať 

hodnotu danej referencie. Najčastejšie sa vo frameworku Angular používa pre získanie 

služieb alebo konfiguráciu modulov. [37] 

Dependency injection 

Dependency injection je proces vytvárania statického, bez stavového grafu providerov 

(služieb), kde každý z nich sa môže odkazovať a závisieť na ďalších. [38] 

V prípade frameworku Angular, každá komponenta, direktíva, služba alebo iný konštrukt 

môžu do seba injektovať Ďalšie, a Dependency Injection sa postará o to, z kadiaľ sa tieto 

hodnoty naplnia. [39] 
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1. 2. 8. State management 

Angular zo základu prichádza zo všetkým, čo človek k vývoju aplikácie potrebuje, 

K problematike state managementu poskytuje, @Input(), @Output() dekorátory 

umožňujúce komunikáciu medzi rodičom  a podradenou komponentou. Na komunikáciu 

medzi komponentami na rôznych úrovniach umožňuje použiť Služby. [40] 

Tieto možnosti však nie sú dostatočné v prípade, že aplikácia bude rás, a je potrebné 

zabezpečiť aby jej state management bol priamočiary a sledoval nejaké vývojové vzory. 

[41] 

Knižnica NgRx 

NgRx je knižnica pre framework Angular, ktorá prináša určitú štruktúru do state 

managementu, čo zvyšuje pohodlie a prehľad vývojárov pri vytváraní aplikácií. [41] 

Funguje na základe takzvaného princípu jedinej pravdy, kde celý state aplikácie je 

uschovaný v jednom objekte. Vďaka tomu zvyšuje typovú bezpečnosť, čo znižuje počet 

bugov a zvyšuje pohodlie vývojárov. Serializáciu, čo umožňuje ukladať stav do externých 

úložísk, akým môže byť vzdialená databáza, či localStorage API webových prehliadačov. 

Taktiež pomocou špeciálnych služieb nazvaných Effects umožňuje handlovať side efekty 

a oddeľovať business logiku od stavu aplikácie. [41] 

Medzi hlavné súčasti NgRx patria, actions, reducers, selectors a effects. Kde flow dát v 

aplikácii (Obrázok: 10) je nasledovný. Komponenta vyvolá akciu. Táto akcia obsahuje 

unikátny identifikátor akcie, a ďalšie dáta, ktoré sú potrebné pre jej vykonanie, poprípade 

časť stateu aplikácie. Následne je táto akcia poslaná do reduceru, ktorý na základe jej 

identifikátoru vykoná úpravu v store state aplikácie. Po tomto kroku je vyvolaná zmena 

v selektoroch, ktoré slúžia na vyberanie určitých častí stateu, poprípade na ich spájanie 

a vytváranie odvodeného stateu. Po tomto kroku sú všetky komponenty, počúvajúce na 

zmeny v danom selectore upozornené a prekreslené. Avšak pri vyvolaní akcie je ju 

možné spracovať v efekte. Ten asynchrónne môže zavolať externú API, a po obdržaní jej 

výsledku môže vyvolať ďalšiu akciu, ktorá je následne poslaná do reduceru. [41][42][43] 
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Obrázok 10: Diagram toku informácií v NgRx [42] 

1. 3 Databázové systémy 

Databázový systém je program, ktorý sa špecializuje na efektívne ukladanie , upravovanie 

a výber veľkého množstva údajov. Prvé databázové systémy sa objavili na začiatku 60. 

rokov minulého storočia. Od tej doby prešli značným vývojom. [87] 

1. 3. 1 Relačné databázy 

Relačná databáza je typ databáze, v ktorej sa ukladajú a poskytujú údaje, ktoré medzi 

sebou vzájomne súvisia. Relačné databáze sú založené na relačnom modelu, ten 

umožňuje jednoduché, intuitívne a priamočiare reprezentovanie vzťahov medzi 

jednotlivými Tabuľkami. [75] 

V tabuľke je každý riadok možné jednoznačne identifikovať podľa unikátneho 

identifikátoru, nazývaným taktiež primárny kľúč. Stĺpe tabuľky reprezentujú rôzne 

atribúty danej entity (riadku). Na základe týchto vlastností je možné vytvárať relácie, kde 

sa kľúč jednej tabuľky odkazuje na atribút druhej, kde tento atribút je vedení ako takzvaný 

cudzí kľúč. [75] 

Relačné databázy existujú už od 70. rokov minulého storočia. Za ich dobu existencie si 

prešli vývojom, ktorý prispel k ich popularite. Vďaka relačnému modelu umožňujú 

definovať pevnú štruktúru dát a ich väzieb medzi sebou. [75] 
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Normalizácia 

Normalizácie je proces usporiadania dát v databáze. Určuje pravidlá ako majú byť dáta 

usporiadané tak aby spĺňali niektoré kritéria. Tieto kritéria nazývame normalizačné 

formy. Je niekoľko normálových foriem hoci najzakladanejšie sú prvé tri. [76] 

Prvá normálová forma sa stará o to, aby každý atribút v tabuľke bol čo najviac atomický. 

Dobrým príkladom môže byť atribút meno, ktorý po aplikovaní prvej normalizačnej 

formy bude rozdelený na krstné meno a priezvisko. [76] [77] 

Druhá normalizačná forma je splnená vtedy, ak sa všetky atribúty nachádzajúce sa 

v tabuľke viažu výhradne na primárny kľuč. Táto podmienka je automaticky splnená ak 

sa primárny kľuč skladá iba z jedného atribútu. Takže túto podmienku kontrolujeme iba 

v prípade zloženého primárneho kľúču. [76] [77] 

Tretie normalizačná forma sa stará o to aby v tabuľkách sa nenachádzali zbytočne 

duplicitné dáta. V prípade že sa tam nachádzajú sú extrahované do novej tabuľky a je 

medzi nimi následne vytvorená relácia. Predpokladom na splnenie tejto formy je splnenie 

druhej normalizačnej formy. [76] [77] 

1. 3. 2 Dokumentové databázy 

Dokumentové databázy sú podmnožinou takzvaných NoSQL databáz. Tieto databázy 

nevyužívajú relačný model a často sa nerieši ani transakčné spracovanie dát. Tieto 

vlastnosti umožňujú spracovávať obrovské množstvo dát v reálnom čase. [78] 

V dokumentových databázach sa ako s hlavným pojmom pracuje s takzvaným 

dokumentom. Pod dokumentom si môžeme predstaviť akúkoľvek štruktúru dát, často 

reprezentovanú vo formáte JSON prípadne v jej binárnej forme BSON. Použitie 

otvoreného formátu akým je JSON umožňuje do dokumentu pridávať akékoľvek atribúty 

a nemusí v základe spĺňať žiadne minimálne atribúty. Daný dokument má tiež priradený 

unikátny key podľa ktorého daný dokument dokážeme identifikovať. Táto skutočnosť 

umožňuje rýchlo pristupovať k dátam. [78][79] 

Medzi databáze fungujúce ako dokumentové môžeme radiť MongoDB prípadne vznikajú 

aj IaaS (infrasctructure as a service) služby ako napríklad Firestore poskytujúce databázu 

s minimálnym nastavovaním a automatickým škálovaním. [53][78] 
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1. 4 Google Cloud Platform 

Google Cloud Platform (GCP), je súborom služieb a zdrojov, poskytovaných 

spoločnosťou Google na báze prenájmu pre developerov a firmy. Tito služby a zdroje 

zahŕňajú napríklad počítače, diskové polia, iné úložiská. Taktiež medzi to patria aj 

virtuálne zdroje ako virtuálne stroje. Tieto zdroje sú umiestnené v Google datacentrách 

rozmiestnených po celom svete, čo zaručuje redundanciu a vysokú dostupnosť 

v rozličných lokalitách. [44] 

1. 4. 1 Firebase 

Firebase je mobilná vývojárska platforma integrujúca do seba množstvo rôznych 

nástrojov. Je súčasťou GCP, čo jej umožňuje využívať jej zdroje a hlavne pre Enterprise 

zákazníkov ich zákaznícku podporu. [45][46] 

Firebase storage 

Cloud Storage pre Firebase produkty je ekvivalentom Cloud Storage pre GCP. Jedná sa 

o efektívny a lacný spôsob pre ukladanie malých, či veľkých súborov do cloud 

infraštruktúry. Výhodou oproti vlastnej cloud infraštruktúre je jeho redundantnosť, 

zálohy a bezpečnosť zaručená spoločnosťou Google. [47] 

K dispozícii je SDK toolkit, pomocou ktorého je možné nahrávať akýkoľvek obsah 

generovaný užívateľom. Zaujímavou vlastnosťou je, že v prípade použitia SDK, 

a slabého pripojenia na internet, je upload súboru možné pozastaviť a obnoví sa sám 

v prípade lepšej dostupnosti. [47] 

Firebase Auth 

Väčšina aplikácií potrebuje nejaký spôsob, akým overiť identitu užívateľa. Táto znalosť 

umožňuje bezpečne priradiť, a uchovávať údaje v aplikáciách a na serveroch. [48] 

Firebase Auth je služba, poskytujúca serverovú infraštruktúru, SDK, a taktiež už pred-

pripravené užívateľské rozhrania, ktoré po spoločnej integrácii poskytujú bezpečný 

a overený spôsob overenia užívateľov. Dôležitým faktorom je aj to, že táto služba je úzko 

spojená so ostatnými službami z Firebase. [48] 

Pre prihlásenie užívateľa je možné použiť niekoľko rôznych spôsobov, medzi nich patrí: 

[48] 

• prihlásenie pomocou emailu a hesla 
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• anonymné prihlásenie  

• prihlásenie pomocou SMS 

• prihlásenie pomocou sociálnych sietí 

• prihlásenie pomocou Apple ID 

Celá autentifikácia funguje na základe technológie Json Web Token, ktorá umožňuje 

dočasne uložiť informácie o užívateľovi a musí byť pripojená ku všetkým requestom ako 

http hlavička. Táto hlavička nesie v sebe daný token, ktorý je vlastne zašifrovaný 

identifikátor užívateľa prípadne ďalších atribútov. [49][50][wha tis JWT] 

Firebase Auth tiež umožňuje pripojiť k užívateľským tokenom aj vlastné atribúty, 

takzvané Auth Claims. Tieto môžu byť následne použité napríklad na uloženie informácii 

o právach užívateľa napríklad ako príslušnosť k nejakej skupine. T môže slúžiť ako 

jednoduchá autorizačná metóda. Keďže sú informácie v Custom Claims uložené priamo 

v tokene, a ten je k dispozícií v každej službe Firebase ekosystému, tak je ich možné 

jednoducho používať na zabezpečenie zdrojov a to pomocou Firebase Security Rules. 

[50][51][52] 

Firestore 

Firestore je dokumentovou databázou, ktorá za použitia SDK umožňuje počúvať na 

zmeny na serveri a automaticky synchronizovať dáta medzi serverom a užívateľským 

zariadením, čo vytvára pocit odozvy s reálnom čase. [53] 

Okrem tejto vlastnosti poskytuje SDK aj možnosť offline cache, kde sa jednotlivé queries, 

ktoré už prebehli, uložia do pamäte a budú dostupné na zariadení užívatela aj v prípade 

vypadnutia internetu. [53] 

Firebase security rules 

Aby bolo možné zabezpečiť prístup k dátam iba autorizovaným užívateľom, prípade 

splniť inú security logiku vo Firebase ekosystéme existujú Securoty Rules. Sú prepojené 

s Firebase Auth systémom, takže je v nich prístupný token, aj s Custom Claims. [54][55] 

Security Rules sa definujú v jednom súbore, kde sa používa vlastný meta jazyk. 

(Obrázok: 11) . Podporuje niekoľko produktov medzi ktoré patrí napríklad: [54] 

• Firebase Realtime Database 
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• Firestore 

• Cloud Storage 

S konfiguráciou sa pracuje tak, že sa definuje najprv názov služby, pre ktorú sa majú 

pravidlá aplikovať. Následne sa určuje cesta k zdroju, môže to byť cesta k dokumentu 

v databáze alebo cesta k súboru uloženom v službe Cloud Storage. Pre každý tento 

resource je možné nastaviť podmienku, ktorá určí, či užívateľ vykonávajúci operáciu 

môže daný záznam čítať, vytvárať, upravovať, alebo mazať. [54][55] 

 

Obrázok 11: Šablóna pre Security Rules [54] 

Firebase funcitons 

Firebase Funcitons umožňujú developerom vytvárať business logiku na strane serveru 

bez toho aby museli riešiť infraštruktúru a škálovateľnosť. Tieto funkcie sa dajú písať v 

jazyku JavaScript alebo TypeScript, čo sú jazyky s ktorými má skúsenosť väčšina 

frontend developerov a teda umožňuje im písať aj backend od bez nutnosti sa učiť nový 

jazyk alebo starať sa o infraštruktúru. [56][57] 

Na Firebase je možné vytvoriť funkcie, ktoré reagujú na http volania a je možné k ním 

možné pristúpiť cez url adresy. Taktiež podporujú aj takzvané triggers, ktoré počúvajú 

na eventy vyvolané rôznymi službami na GCP. Medzi nich patria napríklad:[56][57] 

• Firestore 

• Remote Config 

• Firebase Auth 

• Cloud Storage 
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1. 5 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzálna analytická technika, slúžiaca pre ohodnotenie jednak 

vnútorných, tak aj vonkajších faktorov pôsobiacich na úspešnosť organizácie, produktu 

alebo služby prípadne iného zámeru. [80] 

Podstatou SWOT analýzy je identifikovať kľúčové vnútorné faktory pôsobiace vo vnútri 

ale aj externé faktory pôsobiace z vonkajšieho prostredia. Medzi vnútorné faktory patria 

silné a slabé stránky. Do externých faktorov zaradzujeme hrozby z externého prostredia 

ale aj príležitosti, ktorými externé prostredie môže pôsobiť na analyzovaný subjekt. 

[80][81] 

 

Obrázok 12: Rozdelenie vplyvov v rámci SWOT analýzy [81] 

1. 5. 1 Silné stránky 

Medzi silné stránky zaradzujeme vlastnosti, v ktorých vynikáme a sme v nich dobrý. Tým 

sú myslené primárne vlastnosti, ktoré spoločnosť líšia od konkurencie a poskytujú jej voči 

ostatným určitú výhodu. [81] 

1. 5. 2 Slabé stránky 

Slabými stránkami môžeme rozumieť veci, ktoré nás „ťahajú dolu“ a spomaľujú náš 

rozvoj. Môže to byť používanie zastaralých postupov, vysoká fluktuácia zamestnancov, 

zastaralé produkty, či iné faktory, pôsobiace z vnútra firmy negatívne.  [81] 
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1. 5. 3 Príležitosti 

Príležitosti sú prevažne vonkajšie vplyvy, ktoré môžu pozitívne vplývať na analyzovaný 

subjekt. Medzi nich môže napríklad  patriť nové technológie, spôsoby financovania ale 

aj možnosti spolupráce či možnosti expanzie. [81] 

1. 5. 4 Hrozby 

Externé faktory, ktoré majú s určitou pravdepodobnosťou možnosť  nastať, a negatívne 

ovplyvňujú analyzovaný subjekt nazývame hrozbami. Môže sa medzi nich radiť, 

zvyšovanie ciel vstupných materiálov alebo služieb, nepriaznivý geopolitický vplyv, 

uvedenie lepšieho produktu konkurenciou a iné. [80][81] 

1. 6 Metóda McKinsey 7S 

Metóda McKinsey 7S je nástrojom na analyzovanie firemnej štruktúry. Toho dosahuje 

tým, že sa pozerá na 7 faktorov, skúmajúc ich efektivitu, vzájomný vplyv a to, či sú 

zosúladené medzi sebou fungovať. Skúma ako dané faktory pôsobia na dosiahnutie jej 

strategických cieľov. [82][83]  

 

Obrázok 13: McKinsey 7S [87] 

 

1. 6. 1 Stratégia 

Stratégia je plán vytvorený spoločnosťou, ktorý jej má pomôcť dosiahnuť jej cielov. 

Dobre nastavená stratégia sa ťažko vyhodnocuje sama, preto metóda McKinsey 7S skúma 

jej prepojenie s ostatnými faktormi. [82] 
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1. 6. 2 Štruktúra 

Štruktúra ako z jej názvu vyplýva opisuje spôsob akým sú jednotlivé divízie, či 

postavenia zamestnancov usporiadané. Inými slovami sa jedná o hierarchický graf 

zobrazujúci štruktúru spoločnosti. [82] 

1. 6. 3 Systémy 

Medzi systémy sa radia primárne procesy a procedúry v spoločnosti, ktoré spadajú pod 

každodennú prevádzku. Určujú ako sa k businessu pristupuje. [82] 

1. 6. 4 Spolupracovníci  

Medzi spolupracovníkom radíme zamestnancov, ich zaradenie, pracovnú pozíciu a ich 

spôsob akým prispievajú k plneniu stratégie. Taktiež by mal byť spomenutý spôsob 

získavania novej pracovnej sily v prípade, že to nová stratégia bude potrebovať. [82] 

1. 6. 5 Štýl vedenia 

Pod pojmom štýl vedenia je myslené to akým spôsobom je spoločnosť spravovaná top 

managementom, akým spôsobom vedú ľudí a ako prispievajú k tvorbe hodnôt. [82] 

1. 6. 6 Schopnosti 

Schopnosťami rozumieme schopnosti zamestnancov, ktoré vykonávajú veľmi dobre. 

V prípade organizačných zmien nastáva otázka, ktoré vlastnosti budú zamestnanci 

potrebovať pre dosiahnutie stratégií. [82] 

1. 6. 7 Zdieľané hodnoty 

Zdieľané hodnoty sú jadrom McKinseyho modelu 7s. Predstavujú normy a štandardy, 

ktoré sa v spoločnosti dodržujú a vedú zamestnancov k napĺňaniu ich úloh. [82] 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť diplomovej práce sa venuje predstavením spoločnosti Global Prints, pre ktorú 

bude mobilná aplikácia vytvorená, jej interné procesy, a jej zákazníkov. Taktiež tu bude 

predstavený súčasný stav a súčasne riešenie problému, s ktorým sa spoločnosť 

v prevádzke stretáva. Tieto znalosti budú slúžiť ako základ na návrh zmien. 

2. 1 Predstavenie spoločnosti 

V tejto kapitole je popísaná daná spoločnosť, jej zámer podnikania, zákazníci 

a konkurencia. 

2. 1. 1 Základné údaje 

Názov spoločnosti:   Global Prints 

Druh vlastníctva:   súkromné vlastníctvo 

Zámer podnikania:  predaj plagátov a štúdiového vybavenia 

Prevádzkovateľ spoločnosti:  Mr. Paul Kennedy 

Sídlo spoločnosti:   65 Sprague St Ste 25, Boston, MA 02136-2098, USA 

Počet zamestnancov:  3 

 

2. 1. 2 História spoločnosti 

Spoločnosť Global Prints bola založená v roku 1983. Začala ako rodinný podnik s jednou 

lokálnou predanou v meste Boston, USA. Predmetom podnikania bolo predávanie 

plagátov, či už reklamných alebo predávanie plagátov určitých značiek, či filmových 

alebo iných a to primárne v kamennom obchode. 

Neskôr firma presedlala aj na predaj pomocou eshopu kde prevádzkuje doménu 

https://www.globalprints.com, na ktorej predáva plagáty. 

Spoločnosť taktiež prevádzkuje stánky alebo putovný predaj na univerzitných kampusoch 

a to hlavne v čase, kedy sa na internáty sťahujú nový študenti. 
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Obrázok 14: Kamenná predajňa spoločnosti Global Prints [86] 

2. 1. 3 Cieľ podnikania 

Cieľom podnikania spoločnosti je predaj a reselling plagátov rôznych umelcov či 

vydavateľských spoločností. Medzi ich sortiment patria filmové plagáty, repliky 

umeleckých diel či plagáty s odkazom na rôznu pop kultúru alebo iné trendy. Taktiež 

predávajú štúdiové vybavenie pre výtvarných umelcov . 

Zameriavajú sa na online predaje, ale taktiež prevádzkujú kamennú predajňu v meste 

Boston, USA. Sezónne prevádzkujú stánky, kde oslovujú primárne študentov. 

2. 1. 4 Sortiment 

Hoci sortiment spoločnosti Global Prints je takmer výhradne tvorený plagátmi, je zato 

rôznorodý v rôznych tematikách plagátov. Medzi ich tematické kategórie patria okrem 

iného: 

• športové postery 

• filmové postery 

• cestovateľské postery 

• motivačné postery 

• meme postery 
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2. 1. 5 Zákazníci 

Spoločnosť Global Prints sa zameriava primárne na predaje koncovým zákazníkom, hoci 

časť ich predajov je aj s business to business zákazníkmi.  

Ich primárnou cieľovou skupinou sú ľudia vo veku 15 – 35 rokov. Je tomu tak preto, lebo 

v USA (tak ako je známe z rôznych filmových diel) je moderné si vybavovať svoje 

internátne izby ale aj svoje domáce izby plagátmi obľúbených  spevákov, kapiel filmov 

a s inými pop kultúrnymi referenciami. Keďže väčšina študentov je v USA práve v tomto 

veku a ideálnym miestom a časom pre zastihnutie tejto vekovej kategórie sú práve 

internáty a univerzitné kampusy v čase nástupu nových študentov alebo  v čase začiatku 

školského roku, firma Global Prints prevádzkuje aj mobilné predajné stánky umiestnené 

práve v týchto inštitúciách. 

2. 1. 5 Konkurencia 

Predaj plagátov nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti. Preto v tomto odvetví sa nachádza 

mnoho konkurencie. Avšak väčšina konkurenciu sú lokálne obchodíky s malým 

marketingom. Výnimku tvorí však spoločnosť International Poster Gallery, ktorá 

nielenže prevádzkuje kamennú predajňu v rovnakom meste, táto spoločnosť tiež 

prevádzkuje eshop. Taktiež vráža nemalé úsilie marketingu a značnou mierou konkuruje 

spoločnosti Global Prints. Našťastie táto spoločnosť neprevádzkuje predávanie plagátov 

na univerzitných kampusoch, čo dáva spoločnosti Gloal Prints výhodu. 

2. 2 SWOT Analýza 

SWOT analýzou chcem poukázať na silné a slabé stránky spoločnosti, poukázať na 

potenciálne hrozby ale aj príležitosti. 
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Obrázok 15: SWOT analýza [vlastné spracovanie] 

Medzi silné stránky spoločnosti patrí jej dlhoročná prax a skúsenosť, keďže v danom 

odbore podniká už 20 rokov. Medzi ďalšiu výhodu je zamestnávanie zahraničných 

študentov a to konkrétne účasťou v programe Work and Travel, umožňujúci zahraničným 

študentom dostať pracovné víza a americkým podnikom relatívne lacnú pracovnú silu. 

Taktiež spoločnosť poskytuje pestrý sortiment plagátov od rôznych umelcov a štúdií. 

Primárne však toho, čo je práve v móde. 

V kontraste so silnými stránkami má spoločnosť aj slabé. Medzi hlavnú slabú stránku 

patrí nevyhovujúci systém zásobovania mobilných stánkov. Tieto stánky sú zásobované 

raz týždenne a objednávanie chýbajúcich plagátov nemá žiaden štandardizovaný postup 

a prebieha chaoticky cez rôzne média. K tomuto faktu patrí aj neoptimálne naskladnenie 

produktov na sklade, čo niekedy nemusí stačiť na pokrytie dopytu po jednotlivých 

plagátoch. Ďalšou slabou stránkou je zamestnávanie zahraničných študentov. To je na 

jednu stranu silná stránka pretože umožňuje získať lacnú pracovnú silu a to sezónne. 

Avšak práve prevádzka mobilných stánkov mimo sezónu je týmto problematická 

a zamestnávanie zahraničných študentov nie je schopné pokryť viac ako 2 mobilné 

stanice, kvôli malému záujmu mimo sezónu. 

Príležitosti pre túto spoločnosť spočívajú primárne v získavaní nových zákazníkov. Toho 

môžu dosiahnuť vstupom do nových štátov kde v dnešnej dobe majú mobilné stánky v 21 

štátoch a susediace štáty práce tých, ktoré už sú obsadené by mohli byť práve ľahko 

dosiahnuteľné. Ďalšou možnosťou získavania nových zákazníkov by mohla byť možnosť 

pred-objednania plagátov na mobilné stánky, čím by sa dalo osloviť zákazníkov. Toho by 

Silné stránky Slabé stránky

Dlhoročná prax a skúsenosť Nevyhovujúci spôsob zásobovania mobilných stánkov

Zamestnávanie lacnej pracovnej sili v podobe 

Zahraničných študentov (program Work and Travel)
Zamestnávanie zahraničných študentov

Pestrý sortiment Neoptimálne naskladnenie

Príležitosti Hrozby

Možnosť vstúpiť do nových štátov Zmena strategie existujúcej konkurencie

Objednávky koncových zákazníkov priamo na 

mobilné stánky
Nová konkurencia

Straty kvôli nízkym predajom

Výpadok predajov kvôli pandémii a zatvoreným 

univerzitám
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sa dalo využiť aj na odhad dopytu po daných modeloch plagátov, čo by mohlo zlepšiť 

dostupnosť plagátov na mobilných stánkoch. 

Keďže predaj plagátov nie je nijako lukratívny business a vstup na daný trh nemá veľké 

bariéry existuje tu aj konkurencia. Tá sa však primárne zameriava na predaj v kamenných 

obchodoch poprípade online. Avšak potenciálna zmena stratégie konkurencie a jej 

zameranie sa na predaj na študentských kampusoch by mohol byť pre spoločnosť Global 

Prints problém. Ďalšou hrozbou je sú aj nízke predaje, pretože firma nemusí mať 

dostatočné zásoby na zaplatenie zahraničných študentov pre danú sezónu. V poslednom 

rade a obzvlášť v čase písania tejto diplomovej práce je to hrozba zatvorených univerzít 

čo by znamenalo výpadok hlavného distribučného kanálu a predaje by ostali výlučne iba 

na online eshope. 

2. 3 Metóda McKinsey 7S 

Pre tvorbu aplikácie na podporu vnútropodnikových procesov je dôležité poznať 

spoločnosť bližšie. K tomu som sa rozhodol použiť McKinseyho model 7S. Ten priblíži 

ako sa bude naplňovať podniková stratégia a to pomocou sledovania 7 navzájom sa 

ovplyvňujúcich faktorov. 

2. 3. 1 Stratégia 

Hlavným cieľom spoločnosti je zvýšiť svoj podiel na trhu. Toho sa snaží dosiahnuť 

vstupom na nové trhy a to primárne do susediacich štátov v ktorých už vystupujú. 

V týchto štátoch plánuje sezónne  prevádzkovať mobilné stánky umiestnené na 

univerzitných kampusoch. V správe zásob a vnútropodnikových objednávok chce firma 

zlepšiť proces a to za použitia informačných technológií, konkrétne mobilnej aplikácie. 

Ďalej sa snaží oslovovať umelcov a nadväzovať nové licenčné zmluvy, aby rozširovala 

svoje portfólia ponúkaných plagátov a tým pádom rozširovala základňu zákazníkov. 

2. 3. 2 Štruktúra 

Spoločnosť Global Prints je prevažne rodinnou firmou, kde pracuje zruba 8 stálych 

zamestnancov z čoho sú 5 rodinný príslušníci. Spoločnosť má jednoduchú štruktúru kde 

všetci zamestnanci spadajú priamo pod majiteľa firmy. To sa netýka aj sezónne 

naberaných študentov. Tých spravuje majiteľ spolu s manažérom.  
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2. 3. 3 Systémy 

S ohľadom na veľkosť podniku používanie komplikovaných alebo enterprise riešení na 

správu procesov nemá zmysel. Súčasne sa väčšina správy rieši cez tabuľkový editor Excel 

a vzhľadom k veľkosti spoločnosti väčšina komunikácie prebieha osobne , cez sociálne 

siete, prípadne mailovou komunikáciu. Eshop spoločnosti je postavený na hotovom 

riešení od spoločnosti Shopify, čo prináša takmer nulový overhead pri jeho spravovaní 

a prichádza so súborom stanovených procesov, ktoré stačí iba dodržiavať. V tomto 

systéme sú súčasne aj informácie o naskladnení ale iba produktov ktoré sú ponúkané na 

tomto eshope. 

2. 3. 4 Spolupracovníci 

Spoločnosť Global Prints je ako už bolo spomenuté prevažne rodinnou firmou. Pracuje 

tu 8 stálych zamestnancov z sú traja rodinný príslušníci majiteľa spoločnosti. Pre tento 

fakt tu panuje priateľská a pohodová atmosféra. Spoločnosť taktiež sezónne zamestnáva 

aj študentov a to primárne v spolupráci s programom Work and Travel, ktorý dáva 

študentom z celého sveta príležitosť dostať pracovné víza v USA a stráviť tam leto. Tých 

naberá prevažne na konci leta a skorom začiatku semestra na dobu zhruba 2 mesiace. 

K týmto zamestnancom sa aj napriek rôznym kultúram pristupuje priateľsky a funguje 

zdravá komunikácia medzi nimi a vedením spoločnosti. 

2. 3. 5 Štýl vedenia 

Tým, že sa jedná o menší podnik, a väčšina stálych zamestnancov sú rodinný príslušníci 

prebieha delegácia úloh priamočiaro. Tým pádom neexistuje žiaden stredný management. 

O strednom managemente môžeme vravieť jedine v prípade delegácie úloh a spravovania 

zahraničných študentov. Tam to vyžaduje včasné zaškolenie, pretože po zaškolení sú 

študenti nútení pracovať samostatne, lebo väčšinu času trávia v aute na služobných 

cestách mimo priameho kontaktu s vedením. Komunikácia prebieha výhradne cez 

telefón, alebo za využitia video hovoru cez Skype. 

2. 3. 6 Schopnosti 

Každý človek vo firme disponuje vlastným zoznamom úloh a zodpovedností, tie sa však 

často prekrývajú a každý zo stálych zamestnancov vie do určitej miery niekoho dočasne 

zastúpiť. Avšak je spoločnosť vedená jej majiteľom čo vytvára potenciálne slabé miesto, 

čo viedlo k postupnému zaškoľovaniu rodinných príslušníkov do spôsobu vedenia firmy. 



36 

 

2. 3. 7 Zdieľané hodnoty 

Medzi hodnoty, ktoré sa v spoločnosti snažia zdieľať, je profesionálny prístup 

k zákazníkom, nevyvolávanie zbytočných konfliktov medzi zamestnancami 

a udržiavanie rodinnej atmosféry aj na pracovisku. 

2. 4 Súčasný stav 

Spoločnosť Global Prints v súčasnej dobe prevádzkuje kamennú predajňu v meste 

Boston, USA, kde predáva plagáty a iné predmety spojené s vystavovaním týchto 

plagátov priamo koncovým zákazníkom alebo firmám.  

Taktiež prevádzkuje eshop na adrese https://www.globalprints.com kde ponúka takmer 

identický sortiment, ako v kamennej predajni. Tento eshop má spoločný sklad 

s kamennou predajňou a jeho správa prebieha v súčasnej dobe cez Excel tabuľku, alebo 

starší proprietárny software. Následne sú tieto údaje o dostupnosti exportované do 

platformy Shopify, ktorá poháňa eshop spoločnosti. 

Popri kamennej predajni a eshopu spoločnosť prevádzkuje aj takzvané mobilné stánky. 

Tie prevádzkuje sezónne a to primárne na začiatku nástupu študentov na univerzitné 

internáty alebo iné ubytovne.  

Postup predaja a celej sezónnej prípravy zahŕňa niekoľko krokov. Prvým krokom je 

príprava skladu, kontrola naskladnených kusov a prípadné do objednávky alebo dotlač 

chýbajúcich plagátov, o ktoré by mohol byť tento rok záujem. To sa vyhodnocuje na 

základe predajov z eshopov a kamenných predajní za určitý časový úsek prípade sa 

predpovedá na základe rôznych faktorov ako je napríklad plánované uvedenie filmov do 

kín. O túto prípravu sa stará časť stálych zamestnancov ale aj menšia časť zahraničných 

študentov, ktorý súhlasili prísť pred začiatkom sezóny. 

Po pripravení skladu sa začnú prevádzkovať jednotlivé trasy (ďalej ako routy). Tých býva 

za sezónu niekoľko desiatok a líšia sa dĺžkou aj počtom navštívených miest. Štartovacie 

miesto je vždy Boston, USA avšak routy môžu siahať od blízkeho okolia mesta Boston 

až po mestá ako sú napríklad Miami, New Orleans či Chicago. V podstate pokrývajú 

všetky väčšie univerzitné kampusy na východnom pobreží. 

Na začiatku svojej cesty, každá routa dostane dodávku naloženú plagátmi. Tieto plagáty 

sú určené na predaj na ich prvej zastávke. Zastávok môže byť niekoľko a spravidla ich 

býva 2 za týždeň (záleží podľa veľkosti univerzitného kampusu a očakávaných predajov). 
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Jedná sa výhradne o dni v pracovnom týždni. Počas pracovného týždňa, ako sa plagáty 

predávajú sa komunikuje so skladom o pripravení ďalších plagátov na doručenie pre danú 

routu. Tento bod je problematický, pretože nie je stanovený žiaden štandardný spôsob 

objednávania a na tento účel sa požíva množstvo komunikačných kanálov od telefonátov, 

cez emaily, alebo až po správy na sociálnych sieťach ako je napríklad Facebook. Tento 

nehomogénny spôsob vytvára zmätok a často sa stáva že objednávka nie je kompletná 

prípadne že obsahuje niečo o čo nebol záujem a vznikajú tak prebytky v dodávkach, ktoré 

sa musia stále prenášať až kým sa daná routa nevráti do Bostonu.  

Dôležité je tiež spomenúť, že objednávky z daných rout sú prijímané z pravidla od 

pondelka do štvrtka. Sklad ich pripravuje priebežne a následne v piatok sú odoslané 

doručovateľskou spoločnosťou na adresu, univerzity, kde by sa mala daná routa 

nasledujúci pondelok nachádzať. Tá si zásielku skoro ráno v pondelok vyzdvihne 

a pripraví stánok. 

Plagáty, ktoré sa úspešne nepredali a boli odoslané routam sa často predávajú pod 

plánovanú cenu a to aby sa nemuseli prepravovať v prípade že sa jedná o dlhšiu routu, 

kde by sa to mohlo odzrkadliť v nedostatku miesta v dodávke. 

Na konci každého dňa, tieto routy podávajú report o predajoch a zisku a to telefonicky 

priamo majiteľovi spoločnosti. Niekedy sa však stáva, že majiteľ nie je k zastihnutiu.  

2. 5 Požiadavky na aplikáciu 

Navrhovaná aplikácia sa má zameriavať práce na zlepšenie a hlavne zjednotenie procesu 

objednávania materiálu pre jednotlivé routy zo skladu ale aj iné možnosti ako je 

reportovanie zisku každý deň. Tieto požiadavky boli vypracované za účasti majiteľa 

spoločnosti a jedného zo stálych medzinárodných účastníkov programu Work and Travel. 

Odrážkový zoznam funkcionality, ktorú musí navrhnutá aplikácia nepodmienečne spĺňať: 

• Zoznam plagátov 

o  filtrovateľný podľa mena a kategórie 

• Zoznam objednávok 

o  filtrovateľný podľa statusu objednávky 

• Paralelné vybavovanie objednávok 
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• Čítačku QR kódu, podľa ktorej sa zobrazí príslušný plagát 

• Možnosť vytvoriť objednávku 

o  podpora offline 

• Možnosť odoslať finančný report na konci dňa. 

• Mini report pre majiteľa spoločnosti 

o  stav tržieb 

o  stav objednávok 

• Upozornenie o nedostatočnom množstve plagátov na sklade 

Aplikácia má umožňovať prihlasovanie s rôznymi úrovňami prístupu, tieto úrovne budú 

mať k dispozícii funkcie pripadajúce ich úlohe v podniku. Úrovne prístupu budú 

konkrétne 3: 

• Administrátor (majiteľ) 

• Sklad 

• Route 

V roli administrátora budú dvaja ľudia a to majiteľ spoločnosti a správca aplikácie. Rolu 

sklad bude zastupovať niekoľko pracovníkov skladu. Každý z nich bude mať svoj vlastný 

účet pod ktorým bude prihlásený, a to z dôvodu aby bolo možné objednávky vybavovať 

paralelne a navzájom sa neprepisovali. Rolu Route bude mať vždy jeden z dvojice  

študentov pridelených pre danú Routu. Takže každá Routa bude mať svoj účet a bude 

možné jednoznačne určiť od koho prichádza objednávka a kam ju doručiť podľa 

predbežného plánu cesty. 

Ako bolo spomenuté vyššie, aplikácia má umožňovať náhľad na databázu produktov. Tie 

majú byť filtrovateľné podľa kategórie a podľa mena, aby bolo možné jednotlivé 

produkty vyhľadávať rýchlo. Vyhľadávanie podľa iných atribútov nie je nutné keďže by 

bolo bezpredmetné pre náš prípad použitia.  
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Zobrazenie týchto produktov by malo byť prehľadné a obsahovať dobre viditeľný 

obrázok aby bolo možné plagát rozpoznať iba podľa neho, taktiež by malo obsahovať 

dobre viditeľný názov produktu.  

V prípade že je užívateľ prihlásený s rolou Rotute mal by mať rýchlu možnosť pridávať 

produkty do objednávky a taktiež vyhľadávať pomocou skenovania QR kódu. To by malo 

uľahčiť vyhľadávanie. Predpokladom pre QR kódy je to, že na každom obale bude 

nalepený QR kód pripravený skladom. 

Taktiež by mal mať užívateľ možnosť vidieť čo všetko je už objednané a to v spôsobe 

podobnom ako je nákupný košík. Po jeho odoslaní sa vytvorí objednávka, ktorú obdrží 

sklad. 

Ďalej by mal užívateľ vidieť zoznam odoslaných objednávok, s ich príslušným statusom, 

aby mal spätnú väzbu a vedel prípadne na to reagovať, napríklad potvrdením dodania 

objednávky. 

Poslednou požiadavkou je aby routy vedeli na konci dňa poskytnúť informácie o tržbách 

za daný deň. Tie si následne majiteľ spoločnosti má vedieť pozrieť a skontrolovať. 

Sklad by mal vidieť zoznam produktov a mal možnosť pridať nový produkt a to vrátane 

jeho obrázka. Taktiež by mal vedieť upravovať už existujúce produkty ak by sa v nich 

nachádzala chyba. 

V prípade, že nejaký plagát chýba, prípadne je v značne malom množstve má mať 

možnosť označiť plagát ako dochádzajúci aby majiteľ spoločnosti vedel na túto 

skutočnosť reagovať. 

Taktiež by mal mať možnosť označiť objednávku statusom IN PROCESS aby ostatní 

pracovníci skladu vedeli, že je táto objednávka vybavovaná niekým iným.  

Počas vybavovania objednávky by mala byť možnosť vybavovať viacej objednávok naraz 

a to takým spôsobom, že ak sa daný produkt nachádza vo viacerých objednávkach je ho 

možné nastaviť ako odbavený. 

Administrátor by mal mať rovnaké právomoci ako má Sklad, avšak mal by zároveň vidieť 

reporty tržieb v prehľadom zozname, spolu s celkovými tržbami. Report sa má 

zobrazovať iba za posledný týždeň. 
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2. 6 Zhrnutie výstupu analýz 

Ako už z oboch analýz vyplýva, hlavnou výhodou ale zároveň aj nevýhodou je 

zamestnávanie dočasnej pracovnej sily pomocou programu Work and Travel. 

Zamestnávanie sezónnych pracovníkov pomáha firme znižovať náklady z prevádzky ale 

často predstavuje faktor veľkej neznámej, keďže nie každý rok sa programu zúčastňujú 

rovnakí ľudia. Títo ľudia môžu byť nováčikova a často nemusia mať dobre vyvinuté 

organizačné schopnosti. Na odstránenie takýchto ľudí, slúžia skype pohovory, tie ale nie 

vždy zachytia každého takého jedinca. Často sa ťažko odhaduje ako títo pracovníci budú 

schopný komunikovať so zamestnancami spoločnosti a medzi sebou, čo môže viesť 

k nedorozumeniam a chybám v objednávkach. 

Spolu s majiteľom spoločnosti, a za účasti jedného študenta, ktorý sa zúčastňuje tohto 

programu u danej spoločnosti pravidelne, boli vypracované funkčné požiadavky na 

aplikáciu tak, aby čo najlepšie a čo s najmenšími nákladmi zlepšili proces v spoločnosti.  

V týchto požiadavkách boli zohľadnené viaceré faktory, ktoré vplývajú na priamočiaru 

komunikáciu a na chod spoločnosti.  

Tieto vypracované podklady budú slúžiť ako primárny vstup pre vypracovanie samotného 

zadania projektu.  
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3 VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA 

Na základe požiadavku klienta a analýze vypracovanej v predchádzajúcej kapitole, sa 

budem v tejto časti venovať návrhu samotnej mobilnej aplikácii. Popíšem dôvod výberu 

technológií, pripravenie backend časti systému ale aj samotný vývoj mobilnej aplikácie.  

3. 1 Výber technológií 

Správny výber technológií je dôležitým faktorom pri tvorbe akejkoľvek aplikácie. Na 

základe osobných skúseností popíšem dôvod výberu jednotlivých technológií a to ako 

prispievajú k splneniu očakávaní zákazníka. Taktiež spomeniem ich výhody prípadné 

nevýhody, s ktorými sa môžeme stretnúť v budúcnosti. 

3. 1. 1 Firebase Cloud ako backend 

Keďže vyvíjaná mobilná aplikácia bude inštalovaná na koncové zariadenia pracovníkov 

a tých môže ich byť viac, je potrebné nejakým spôsobom zaručiť aby aplikácie dokázali 

medzi sebou komunikovať a vymieňať si dáta.  

Toho dosiahneme tak, že aplikácie budú komunikovať so vzdialeným serverom / službou, 

kde budú uložené dáta. Taktiež tento server / služba by mala vedieť dané dáta validovať 

a zabezpečiť integritu dát. 

Ako vhodnú technológiu som vybral službu Firebase Cloud od spoločnosti Google. Táto 

služba poskytuje všetko čo od backendu potrebujem. Naviac služba poskytuje aj takzvaný 

free tier čo vlastne umožňuje používať plnú kapacitu služby s určitými limitmi, až po 

ktorých prekročení sa začne za jednotlivé služby platiť. 

Autentifikácia a autorizácia 

Podľa požiadavkou zákazníka je nutné, aby sa do aplikácie vedeli prihlasovať užívateľa 

a následne užívatelia mali rôzne úrovne oprávnenia. Toto sú bežné požiadavky takmer na 

akúkoľvek aplikáciu a internet je plný riešení, či už hotových služieb alebo balíčkov, 

poprípade odporúčaných postupov. 

Napísanie vlastnej autorizačnej a autentifikačnej služby by bolo vhodnou možnosťou ak 

by sa jednalo o veľký projekt a súčasťou požiadavky by bolo implementovať 

mnohonásobne zložitejšiu logiku. Keďže zákazník ma iba jednoduché požiadavky tak 

použitie hotového riešenia ušetrí čas a zároveň náklady na vývoj a údržbu.  
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Firebase Cloud takúto službu obsahuje a jej možnosti sú dostatočné pre naše použitie. 

Táto služba dokonca poskytuje aj celkom štedrý bezplatný limit a to 10 000 autentifikácií 

za mesiac, čo je pre túto mobilnú aplikáciu viac než dostačujúce. 

Úložisko pre obrázky 

Medzi kľúčové požiadavky aplikácie patrí zobrazovanie obrázka pre jednotlivé plagáty 

aby bolo možné ho jednoducho identifikovať. Tieto obrázky musia byť niekde uložené. 

Existuje niekoľko spôsobov ako danú problematiku riešiť.  

Jednou z možností je použiť nás vlastný server, kde by boli obrázky nahrávané, a ktorý 

by bol prístupný z internetu. Toto riešenie je často využívané webovými aplikáciami ale 

nesie so sebou značné problémy. O server v našej správe je nutné sa starať a udržiavať 

ho, čo môže viesť k zvýšeniu nákladov. 

Druhou možnosťou je použiť službu, ktorá tento overhead rieši za nás a vývojár ani 

zákazník nemusia riešiť údržbu a môžu sa venovať iným záležitostiam. Firebase takúto 

službu poskytuje a volá sa Storage (úložisko). Ten umožňuje nahrávať akékoľvek súbory, 

vytvárať adresáre ale aj iné funkcie, ktoré nie sú predmetom nášho použitia.  

Firebase Storage dokonca ponúka vo svojej neplatenej verzii 5GB úložiska zadarmo. 

Okrem toho ponúka aj 1GB prenesených dát denne, čo je znova pre naše použitie 

dostačujúce. 

Databáza 

Databáza bude jadrom navrhovanej aplikácie. Bude v sebe uchovávať všetky údaje 

o produktoch objednávkach a finančných výkazoch.  

Medzi vhodných kandidátov spadá MySQL čo je relačná databáza, takže umožňuje 

uchovávať relácie a väzby medzi produktami a objednávkami čo nám bude riešiť dátovú 

integritu. Problémom takéhoto riešenia je to, že pre jeho napojenie na mobilnú aplikáciu 

budeme potrebovať jednak databázový server, tak aj server ktorý bude slúžiť ako 

prostredník medzi aplikáciou a databázou. To je z toho dôvodu, že pripájanie priamo 

z mobilnej aplikácie na DB je nebezpečné. Dôvodom je, že heslo k databáze by bolo 

uložené v zdrojovom kóde aplikácie a spätnou analýzou by ho niekto mohol získať.  

Nutnosť mať kvôli databáze 2 servery a tie následne spravovať a udržovať v chode 

vytvára zbytočné náklady. 
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Tieto náklady môžu byť eliminované použitím služby Firestore, ktorá je súčasťou 

Firebase. Čím sa od MySQL líši je to, že sa jedná o dokumentovú databázu. To bohužiaľ 

prináša nemožnosť zabezpečiť dátovú integritu na úrovni databáze. Avšak to pre 

navrhovanú aplikáciu nie je problém, pretože dátový model aplikácie bude jednoduchý. 

Ďalej existujú postupy ako jednoducho danej dátovej integrity v prípade Firestore 

dosiahnuť.  

Firestore taktiež umožňuje sa za použitia oficiálnych knižníc a balíkov bezpečne pripojiť 

priamo z mobilnej aplikácie na databázu, čo znamená že nebude potrebné spravovať 

žiaden server. Avšak na rozdiel od dedikovaných riešení sa platí v prípade Firestore za 

operácie prevedené nad databázou. 

Platenie za vykonané operácie v našom prípade nie sú problém, pretože táto služba tiež 

ako ostatné služby z Firebase poskytuje dostatočne štedrí bezplatný balík. Bezplatne 

poskytuje 20 000 zápisov, 20 000 vymazaní a 50 000 čítaní z databázy za deň. Taktiež je 

v nej možné uložiť 1 GB dát bezplatne, čo je tiež pre náš prípad dostačujúce. 

Server 

Ako bolo spomenuté v predchádzajúcich výberoch technológie, snahou je znížiť nároky 

na správu infraštruktúry a to tak, že vynechávame server. Avšak môžeme mať prípady 

kedy potrebujeme dáta validovať, spojiť alebo doplniť pred uložením do databázy. Na to 

slúži práve server, vstupujúci ako prostredník medzi klientom a databázou. 

Firebase ponúka možnosť písať zložitejšiu logiku bez nutnosti spravovať vlastný server 

takzvané Firebase funcions. Táto služba umožňuje serverless vývoj. Ako už z názvu 

vyplýva, nemáme v správe žiaden server,  nemusíme sústrediť na jeho konfiguráciu a ani 

na jeho údržbu a iné záležitosti spojené so správou vlastného serveru.  

Ďalšou výhodou Firebase functions je to že sa škálujú automaticky. Taktiež ako pri 

databáze sa platí za skutočné využívanie. V tomto prípade sa konkrétne platí za počet 

vyvolaní funkcií, počet milisekúnd využitia procesora a využitia operačnej pamäte. 

Podobným spôsobom sa môžu správať aj niektoré virtuálne serveri, avšak Firebase 

functions majú výhodu v tom, že daná funkcia je alokovaná iba po dobu kým nepošle 

prvú odpoveď. Čiže v čase nevyužívania sa za ňu neplatí nič a v momente keď príde prvý 

request tak sa zapne, vykoná a následne uspí. 
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Firebase functions tiež majú bezplatný balíček a to 120 000 volaní mesačne, 40GB 

sekúnd mesačne a 40  CPU sekúnd mesačne. 

3. 1. 2 Mobilný vývoj 

Keďže klient požaduje mobilnú aplikáciu, je potrebná zvážiť akými technológiami bude 

aplikácia vyvíjaná. V dnešnej dobe sú na trhu v podstate 2 hlavné operačné systémy pre 

mobilné zariadenia. Jedná sa o Android od Google a iOS od spoločnosti Apple. 

Oba tieto systémy majú vlastné nároky na aplikáciu a poskytujú aj vlastné spôsoby 

distribúcie aplikácií. V oboch prípadoch sa jedná o Play tore, prípade App store. Na 

týchto platformách je potom možné aplikácie vyvíjať. Problémom je to, že každá 

platforma má aj vlastné nároky na to v akom jazyku a prostredí sa aplikácie píšu.  

V prípade Androidu je možné použiť Javu, prípadne Kotlin. Taktiež Android ekosystém 

umožňuje vyvíjať aplikácie na akomkoľvek počítači, či už na ňom beží Linux, Windows 

alebo iOS. 

Apple na druhú stranu umožňuje vyvíjať aplikácie pre iOS iba výhradne na počítačoch 

od spoločnosti Apple, čo vytvára zbytočné náklady. Aplikácie je možné písať 

v Objective-C prípadne v jazyku Swift. 

Naša aplikácia bude pomerne jednoduchá a preto je možné zvážiť aj použitie webových 

technológií pri písaní aplikácie. Jediným problémovým miestom je práve požiadavka na 

použitie skenera QR kódov, ktorý vyžaduje prístup k fotoaparátu telefónu. To je možné 

dosiahnuť vďaka štandardu PWA (Progresívne webové aplikácie) a HTML 5. Operačný 

systém Android s tým nemá problém, avšak iOS od spoločnosti Apple neumožňuje PWA 

aplikáciám prístup k hardwaru ako je napríklad kamera, čo nám v podstate bráni použiť 

webové technológie samostatne. 

Našťastie existujú technológie kombinujúce možnosť prístupu k hardware ako majú 

natívne aplikácie a business logiku a design písať pomocou webových technológií. 

Jednou z takých technológií je Ionic. Jedná sa o hybridný framework na vývoj aplikácií 

pre mobilné operačné systémy, desktopy, a web. Dosahuje toho pomocou zabalenia 

webovej aplikácie do minimalistického prehliadača. Taktiež pomocou technológie 

Cordova, alebo Capacitor umožňuje prístup k hardwaru zariadenia, čo dodáva webovým 

aplikáciám možnosti ako majú natívne. 
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Veľkou výhodou frameworku Ionic je jeho veľká komunita a podpora. Taktiež je 

agnostický k použitiu frameworkov na písanie aplikácií, pretože jeho základ je písaný 

pomocou technológie Web Components. 

Taktiež tento framework prichádza už s množstvom predpripravených užívateľských 

komponent, ktoré prispôsobujú svoj vzhľad na základe toho v ktorom operačnom systéme 

bežia, čo prispieva k natívnemu vzhľadu aplikácie. 

Výhodou písania hybridných aplikácií je to, že sa daný kód aplikácie napíše iba raz, keďže 

používa webové technológie a následne kompilátor pri distribúcii vygeneruje aplikácie 

pre všetky zvolené operačné systémy. Táto skutočnosť však nerieši problém s iOS, kde 

je nutné na vygenerovanie aplikácie potrebné mať MacOS. Našťastie existujú služby, 

ktoré umožňujú si Mac požičať a zaplatiť malý poplatok. Na vygenerovanie aplikácie 

stačí pár hodín zapožičania, čo je oproti natívnemu vývoju oveľa lacnejší variant. 

Na druhú stranu hybridné aplikácie majú nevýhodu v tom, že sú pomalšie ako natívne. 

Taktiež v prípade nahrávania aplikácie na App Store od spoločnosti Apple, je aplikácia 

kontrolovaná a často sa stáva že hybridné aplikácie sú zamietnuté z rôznych dôvodov. 

QR Scanner 

Keďže naprogramovať vlastný QR kód scanner by vyžadovalo znalosť Javy a Swirftu 

bude nutné použiť už nejaké hotové riešenie. Naštastie Ionic je postavený tak, že dokáže 

používať knižnice z ekosystému Cirdova. Pre Cordova je prístupný plugin cordova-

plugin-qrscanner, ktorý svojou funkcionalitou pokrýva všetko čo od QR scaneru budem 

potrebovať.  

3. 1. 3 Frontend framework 

Keďže som sa rozhodol k vývoju hybridnej aplikácie, je potrebné vybrať ešte frontend 

framework v ktorom bude webová časť aplikácie. Medzi vhodných kandidátov patria 

React od spoločnosti Facebook a Angular od spoločnosti Google. 

Tu bol vybraný framework Angular, pretože je t plne vybavený framework podporujúci 

najmodernejšie prístupy k vývoju. Taktiež prichádza s veľkou sadou nástrojov hneď 

v základnom balíčku čo uľahčuje vývoj.  
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Taktiež dôležitým dôvodom pri výbere frameworku bola aj moja znalosť danej 

technológie, kde v prípade frameworku Angular mám dlhoročné skúsenosti a je aj 

hlavným podporovaným frameworkom technológie Ionic. 

3. 2 Nastavenie Firebase 

Predtým, než začneme vyvíjať aplikáciu je dobré si nastaviť Firebase a všetky jeho 

služby, ktoré budem používať. 

3. 2. 1 Vytvorenie projektu 

Pre používanie jednotlivých služieb Firebase je potrebné si najprv vytvoriť projekt, 

pretože všetky ďalšie služby budú viazané práve naňho.  

Pre vytvorenie projektu je nutné mať Google  účet a navštíviť konzolu služby Firebase 

(https://console.firebase.google.com) a pokračovať vytvorením projektu. Tomu je nutné 

vybrať meno, podľa ktorého budete projekt rozpoznávať.  

 

Obrázok 16: Vytváranie projektu Firebase [vlastné spracovanie] 

Počas vytvárania projektu je tiež možné nastaviť prepojenie s Google Analytics čo ale 

v prípade našej aplikácie nie je nutné, keďže zákazník nevyžaduje analytické nástroje. 

3. 2. 2 Firebase Auth 

Ako bolo spomenuté pre autorizáciu a autentifikáciu použijem službu Firebase Auth. Tá 

je v novom projekte zo základu vypnutá a preto je ju potrebné zapnúť. Zapnúť ju je 

možnú tým, že povolíme aspoň jednu z prihlasovacích možností. 
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Obrázok 17: Zoznam možných spôsobov prihlasovania [vlastné spracovanie] 

V našom prípade bude dostačujúce povolenie emailom a heslom, keďže zákazník chce 

mať plnú kontrolu nad užívateľmi a nechce povoľovať bežným ľudom registráciu na 

portáli. 

Následne môžeme ručne pridať prvého užívateľa, ktorý bude slúžiť ako účet majiteľa 

spoločnosti. 

3. 2. 3 Vytvorenie databázy 

Keďže som sa rozhodol pre použitie Firestore databázy, tú je najprv potrebné vytvoriť. 

Pri vytváraní databázy je nutné pre developerské účely najprv vypnúť takzvané Security 

Rules, ktoré sa starajú o autorizáciu k určitým kolekciám a dokumentom v DB. 
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Obrázok 18: Základné security rules pre Firestore [vlastné spracovanie] 

Dôležitým krokom je aj zvolenie regiónu, v ktorom sa bude databáza nachádzať. Toto 

nastavenie nie je v budúcnosti možne meniť takže je dôležité sa rozhodnúť ktorý región 

má pre našu aplikáciu najväčší zmysel. Keďže naša aplikácia bude primárne používaná 

na východnom pobreží, bol zvolený región us-east-1. To umožní aby latencia 

odkazovania na DB bola čo najnižšia. 

 

3. 2. 4 Storage 

Nastavenie Storage pre obrázky je pomerne jednoduché. Keďže sme už nastavovali 

databázu Firestore, tak nie je nutné znova vyberať región umiestnenia služieb, pretože je 

automaticky nastavený pre us-east-1 a nie je ho ani možné meniť. To však nevadí, pretože 

väčšina dát bude prenášaná práve v tomto regióne a jemu blízkym. Taktiež je nutné 

nastaviť Security rules, ktoré ako tomu je pri  databáze nastavujú oprávnenia autorizáciu 

k jednotlivým súborom. 
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Obrázok 19: Základné  nastavenia securty rules pre Storage [vlastné spracovanie] 

3. 2. 5 Functions 

Posledným krokom potrebným pre nastavenie Firebase, ktorý je potrebné vykonať je 

nastavenie Firebase Functions, ktoré budem využívať ako backend.  

Tu na rozdiel od ostatných spomínaných služieb nie je nutné nastavovať región 

v užívateľskom rozhraní. Nastavovanie regiónu sa robí priamo v kóde. Stále ale budeme 

používať. 

Taktiež je nutné si do počítača nainštalovať potrebné nástroje a inicializovať nový projekt 

podľa postupu zobrazeného vo webovom užívateľskom rozhraní. 

3. 3 Workflows 

Pre to aby sme mohli navrhnúť užívateľské rozhranie a dátovú štruktúru aplikácie najprv 

potrebujeme vedieť, aké hlavné procesy sa budú v aplikácii vykonávať. Medzi tieto 

procesy patrí: 

• objednávanie plagátov  

• vyhľadávanie pomocou QR kódu 

• kontrola stavu objednávky a potvrdenie doručenia 

• vybavovanie objednávky skladom 
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Ostatné procesy ako zadávanie denného zisku a jeho následné monitorovanie sú 

jednoduchými, priamočiarymi procesmi, bez rozhodovacích blokov preto v tejto časti nie 

sú popísané. 

3. 3. 1 Objednávanie plagátov  

Jednou z hlavných aktivít vykonávaných v aplikácii je objednávanie plagátov 

zamestnancami, ktorí sú vyslaný na cestu. Títo zamestnanci budú počas pracovného 

týždňa plniť svoj košík plagátmi, ktoré dochádzajú a je nutné ich znovu naskladnenie na 

mobilné pracovisko, prípadne plagáty o ktoré sú na základe zákazníckeho feedbacku 

žiadané. 

 

Graf 1: Objednávanie plagátov [vlastné spracovanie] 

Zamestnanci musia mať možnosť objednávku vytvárať priebežne a to spôsobom 

podobným nákupným košíkom v e-shope, a preto by sa mal obsah košíka ukladať do 
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určitej cache pamäte, kde by bol uložený až kým sa ho zamestnanec nerozhodne odoslať 

na vybavenie skladom.  

Obsah košíka musí byť po každom upravení jeho obsahu (pridaním produktu, zmazaním, 

alebo úpravou ks produktu) uložený do pamäte zariadenia, aby bolo možné sa k nemu 

kedykoľvek vrátiť. 

Taktiež je nutné aby priamo v košíku, ale aj detaile produktu bolo možné upravovať 

požadované množstvo daných plagátov, prípadne daný plagát zmazať.  

3. 3. 2 Objednávanie plagátov skenovaním QR kódu 

Ďalšou kľúčovou aktivitou v aplikácii je skenovanie QR kódu plagátu, čo umožní ich 

rýchlejšie vyhľadávanie. 

 

Graf 2: Skenovanie QR kódu [vlastné spracovanie] 

Po otvorení QR skenera v aplikácii sa otvorí modul kamery, ktorý bude aktívne 

vyhľadávať QR kódy na streame. V prípade že nájde prvý QR kód prebehne jeho 

validácia. QR kód podporovaný našou aplikáciou bude spĺňať špeciálny formát 

obsahujúci ID plagátu. V prípade že daný QR kód nie je validným (podľa našej 

špecifikácie), nič sa nevykoná a skener pokračuje ďalej v aktívnom skenovaní. V prípade, 

že je validným, na základe naskenovaného kódu sa otvorí detail plagátu. 

V tomto detaile bude možné tak ako tomu bolo pri košíku alebo zoznamu plagátov, 

upraviť počet kusov v nadchádzajúcej objednávke. Taktiež po upravení kusov sa znova 

aktualizuje obsah košíka a synchronizuje sa s cache pamäťou. 
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3. 2. 3 Kontrola stavu objednávky a potvrdenie doručenia 

Zamestnanec routy bude mať možnosť danú objednávku označiť ako doručenú. To bude 

možné vykonať iba v prípade, že objednávka bola označená skladom ako DISPATCHED 

(odoslaná) v opačnom prípade zamestnanec nemôže meniť status objednávky a môže ho 

meniť iba zamestnanec skladu. 

V prípade, že je objednávka v stave DISPATCHED a zamestnanec routy si ju vyzdvihol 

na adrese doručenia, označí ju ako vyzdvihnutú. Po označení sa tento status uloží do 

databázy a daná objednávka je presunutá do stavu DELIVERED (doručená). Ďalej túto 

objednávku už nie je možné upravovať. 

 

Graf 3: Kontrola stavu objednávky a potvrdenie doručenia [vlastné spracovanie] 

3. 2. 4. Vybavovanie objednávky skladom 

Asi najzložitejším procesom v aplikácii bude vybavovanie objednávky zamestnancom 

skladu. Po vybraní objednávky zo zoznamu a po splnení podmienky, že stav aplikácie 

musí byť REQUESTED (vyžiadané), je možné danú objednávku začať vybavovať.  

Po začatí vybavovania sa stav objednávky prepne do stavu INPROGRESS (vybavuje sa). 

Táto zmena sa premietne aj do databázy a všetci užívatelia budú o danej skutočnosti 

informovaní. 

Následne bude mať zamestnanec skladu možnosť upravovať počty jednotlivých 

produktov. Taktiež v prípade, že sa jednotlivý produkt nachádza aj v inej objednávke, 

bude ho možné označiť ako vybavený v cudzej objednávke aby sa šetril čas. 



53 

 

V sklade sú totiž umiestnené boxy, každý reprezentujúci jednu routu. Do týchto boxov sa 

potom ukladajú už vybavené plagáty takže je možné jeden plagát vybaviť súbežne vo 

viacerých objednávkach. 

Po vybavení potrebných plagátov je objednávka hotová. Zamestnanec túto skutočnosť 

potvrdí tlačidlom, po čom sa objednávka uloží do databázy a prepne sa do stavu 

DISPATCHED (odbavené). 

V prípade, že sa operátor skladu rozhodne zrušiť vybavovanie, je jeho progres zahodený 

a objednávka sa resetuje do stavu v akom bola na začiatku jej vybavovania. Taktiež sa 

objednávka prepne do stavu REQUESTED. Prepnutím do stavu REQUESTED umožní 

neskôr  celý proces vykonať znova, iným alebo tým istým zamestnancom. 
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Graf 4: Vybavovanie objednávky skladom [vlastné spracovanie] 
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3. 3 Wrieframes 

Pomocou wireframes navrhnem základné rozloženie užívateľského rozhrania. Tieto 

wireframes budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie designu a taktiež pre vytvorenie 

dátového modelu aplikácie. 

3. 3. 1 Zoznam plagátov 

Táto obrazovka bude prístupná všetkým užívateľom. Užívateľ skladu bude vedieť 

v produktoch vyhľadávať a upravovať ich. Užívateľ routy bude vedieť vytvárať 

objednávku. 

 

Obrázok 20: Wireframe zoznamu produktov z pohľadu routy [vlastné spracovanie] 

Na základe rozhodovacieho diagramu bolo navrhnuté užívateľské rozhranie tak, aby 

každá karta produktu mala možnosť na okamžitý vstup množstva. Keďže objednávaných 
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kusov nebýva z pravidla viac ako 10 budú k tomuto úkonu slúžiť tlačidlá po pravej strane 

na zvyšovanie a znižovanie počtu.  

Taktiež v pravom hornom rohu bude umiestnené tlačidlo, ktoré po kliknutí presmeruje 

užívateľa do jeho košíka.  

Vedľa tlačidla košíka bude k dispozícii aj tlačidlo pre otvorenie filtra, kde bude možné 

vybrať kategórie, v ktorých chce užívateľ vyhľadávať a taktiež zadať meno produktu. 

3. 3. 2 Košík 

Na túto obrazovku sa užívateľ dostane po kliknutí tlačidla košík, z obrazovky produktov. 

Tu je možné vidieť zoznam produktov, ktoré sem pridal od jeho poslednej objednávky. 

 

Obrázok 21: Wireframe košíka [vlastné spracovanie] 



57 

 

Na základe požiadavku je v košíku ako býva v podobných aplikáciách zvykom upravovať 

počet kusov, prípade rovno zmazať daný plagát z košíka. Prominentným tlačidlom bude 

tlačidlo na vykonanie objednávky na spodku aplikácie. Bolo tam umiestnené pretože na 

veľkých mobilných zariadeniach je spodok zariadenia ľahko dosiahnuteľný. 

3. 3. 3 Zoznam objednávok 

V prípade, že je prihlásený zamestnanec routy uvidí na tejto obrazovke iba svoje 

vytvorené objednávky. V prípade zamestnanca routy, vidí všetky objednávky. 

 

Obrázok 22: Wireframe zoznamu objednávok [vlastné spracovanie] 

Na karte objednávky je jednoznačne viditeľný názov routy, ktorá ju vytvorila. Ďalej 

obsahuje údaje o čase vytvorenia a poslednej úpravy. V dolnom rohu je zobrazený počet 

rôznych plagátov v objednávke. Tu sa počítajú iba rôzne produkty. V pravom honom 
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rohu je prominentným elementom status objednávky, aby bolo okamžite možné vidieť 

v akom stave sa objednávka nachádza. V karte sa tiež nachádza aj ID objednávky, to je 

tam z dôvodu prípadného debugovania aplikácie. 

Taktiež v hornej časti zoznamu je k dispozícii aj filter. Tento filter obsahuje všetky 

statusy, v ktorých sa môže objednávka nachádzať aby bolo možné nad nimi filtrovať. 

Taktiež obsahuje tlačidlo All, aby mal užívateľ možnosť označiť všetky statusy jedným 

kliknutím, prípadne zrušiť ich označenie. 

3. 3. 4 Detail objednávky 

Táto obrazovka má obsahovať všetky informácie potrebné k vybaveniu objednávky. Vo 

vrchnej časti obrazovky je umiestnená karta objednávky, ktorá má rovnakú štruktúru ako 

karta v zozname objednávok. 

 

Obrázok 23:Wireframe detailu objednávky [vlastné spracovanie] 
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V prípade, že je objednávka v statuse REQUESTED sa pod kartou nachádza tlačidlo na 

začatie vybavovania objednávky. 

Pod týmto tlačidlom sa nachádza zoznam produktov. Tie nie je možné upravovať, až kým 

sa stav objednávky nezmení na IN PROCESS. Na spodku karty produktu sa nachádza 

horizontálne skrolovatelný zoznam ostatných objednávok, v ktorých sa tento plagát tiež 

nachádza. Je možné sa na základe tohto zoznamu prepínať medzi objednávkami 

a upravovať počet vybavených produktov. Táto akcia je možná len v prípade že je status 

IN PROCESS. 

 

Obrázok 24: Wireframe detailu vybavovania objednávky [vlastné spracovanie] 

Po stlačení tlačidla Start processing sa objednávka prepne do statusu IN PROCESS. Po 

tomto kroku sa na mieste kde bolo tlačidlo zobrazia dve nové, Jedno slúžiace na zrušenie 
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vybavovania objednávky. Druhé slúži na potvrdenie objednávky a jej označenie ako 

DISPATCHED. 

Taktiež pri kartách produktov objavia tlačidlá plus a mínus, pomocou ktorých je možné 

upravovať počet odbavených plagátov v práve vybranej routy.  

3. 3. 5 Posielanie reportov 

Táto obrazovka bude slúžiť na to aby zamestnanci routy vedeli vždy pre každý deň 

odoslať zisky, ktoré vykázali. 

 

Obrázok 25: Wireframe pridávania reportu [vlastné spracovanie] 

 Proces bude jednoduchý, po kliknutí na záložku Reports bude  užívateľovi k dispozícii 

jediné pole pre vstup sumy. Ďalej bude užívateľovi zobrazené o aký deň sa jedná. Zatiaľ 
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sa neráta s možnosťou listovania medzi inými dňami. Odoslanie sa potvrdzuje tlačidlom 

na spodku obrazovky. 

3. 3. 6 Report zisku za posledný týždeň 

Poslednou významnou obrazovkou je prehľad týždenných príjmov.. K tejto obrazovke 

má prístup iba administrátor a správca spoločnosti.  

 

Obrázok 26: Wireframe obrazovky týždenného reportu [vlastné spracovanie] 

Na obrazovke sa nachádzajú karty reportov. Report nemá grafickú podobu a zobrazuje 

len čísla. V lavom rohu karty je umiestnený názov routy. Vpravo hore je zobrazený 

celkový zisk v danom týždni. Na spodku karty je horizontálne skrolovateľný list, ktorý 

zobrazuje zisky v jednotlivých dňoch týždňa. 
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3. 4 Entitiy 

Na základe wireframe modelov, ktoré nám poskytujú informácie o zobrazovaných 

údajoch v aplikácii, je možné navrhnúť dátový model.  

Keďže som sa rozhodol pre výber dokumentovej databáze, nie je nutné kresliť ER 

diagramy a dátová štruktúra bude reprezentovaná interfaceom jednotlivých entít. 

Entitou môžeme rozumieť dokument vo Firestore, prípadne objekt reprezentujúci daný 

dokument v Javascripte. 

Pred návrhom je tiež dôležité spomenúť, že ako technológiu state managementu vo 

frameworku Angular som sa rozhodol použiť knižnicu NgRx, ktorá zjednodušuje prácu 

s entitami, takže niektoré rozhodnutia o návrhu budú brať v ohľad práve to, akým 

spôsobom táto knižnica pracuje s dátami. 

3. 4. 1 Zoznam entít 

V aplikácii bude použitých hneď niekoľko entít. Ďalej v práci budú popisované ich 

anglickými názvami. Taktiež nebudem popisovať všetky entity podrobne, a spomeniem 

iba hlavné rozdiely v prístupe prípadne iné zaujímavosti. Zoznam entít: 

• Product (plagát) 

• Order (objednávka) 

• Category (kategória) 

• User (užívateľ) 

• Earnings (denný zisk) 

3. 4. 2 ER Diagram 

Keďže ako databáza bola vybraná dokumentová databáza, klasické modelovanie 

relačných databáz sa jej týka iba okrajovo. Nasledujúci graf (Graf: 5) znázorňuje 

jednoduché vzťahy medzi entitami. Slúži na lepšie predstavenie toho, ako jednotlivé 

entity na seba vplývajú a pôsobia. Tieto vzťahy budú následne prispôsobené 

dokumentovým databázam a budú na základe nich navrhnuté jednotlivé interfaces. 
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Graf 5: ER diagram [vlastné spracovanie] 

3. 4. 3 Product 

Táto entita bude obsahovať informácie, spojené s produktom. Medzi tieto informácie 

patrí: 

• id (6 až 20 miestny unikátny kód) 

• name (názov produktu) 

• imageUrl (obrázok produktu odkazujúci na Firebase Cloud) 

• categories (zoznam kategórií, do ktorých plagát patrí) 

• deleted (flag určujúci ži je plagát zmazaný) 

Atribúty id a name sú priamočiare a samo opisujúce. ImageUrl atribút bude obsahovať 

celú url adresu obrázka umiestneného na cloudovom úložisku Firebase Cloud.  

Produkt môže patriť do viacerých kategórií. Keďže sa jedná dokumentovú databázu a nie 

je možné tvoriť pevné relácie. Musel som do entity Product umiestniť pole stringov. Toto 

pole stringov bude obsahovať id kategórií, pod ktoré patrí. Na základe tejto informácie 

bude následne spojený do konečného modelu na strane frontendu. 
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Obrázok 27: Product interface [vlastné spracovanie] 

3. 4. 4 Order 

Objednávka má podľa požiadavok umožňovať uložiť produkty a ich počet, a taktiež aj to, 

koľko produktov bolo dispatchnutých. Keďže používame dokumentovú databázu nie je 

nutné vytvárať žiadne spojovacie tabuľky a všetky potrebné informácie môžeme mať 

uložené v dokumente objednávky. 

 

Obrázok 28: Order interface [vlastné spracovanie] 

 

Atribúty ak id, routeId, status, createdAt, modifiedAt, sú samo opisujúce a nie je k nim 

potrebný žiaden ďalší popis. Avšak atribúty ordered a dispatched sú iné. Namiesto 

jednouchých hodnôt ich hodnotou je Javascript objekt. Tento objekt má štruktúru mapy. 

Oproti použitiu poľa, mapa má určité výhody. Tento dátový model, umožňuje ľahký 

prístup k jednotlivým objektom v ňom na základe jeho identifikátoru (v našom prípade 

productId). Pod týmto identifikátorom sa následne môže nachádzať ďalší objekt 

s dodatočnými informáciami. Keďže v tejto aplikácii stačí uchovávať počet kusov, bude 

jeho obsah datového typu number. 
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V prípade použitia poľa, ktoré by uschovávalo Order objekty, tak by pri vyhľadávaní 

objektu v tomto poly bolo potrebné pole prechádzať, čo by v prípade väčších polí mohlo 

viesť k problémom s výkonnosťou. 

3. 4. 5 Category 

Model Category je jednoduchý. Obsahuje v sebe informácie o názve a informácie o tom 

kto je jeho rodič. Toho je dosiahnuté tak, že v atribúte level je uložený level vnorenia 

a v path uložená cesta skladajúca sa so všetkých mien nadradených kategórií. Na základe 

týchto dvoch informácií, je následne na frontende možné vybudovať strom kategórií. 

 

Obrázok 29: Category interface [vlastné spracovanie] 

3. 4. 6 User 

Model užívateľa vychádza z modelu užívateľa od Firebase Auth, ale implementuje iba 

niektoré atribúty. Pre základný chod aplikácie je potrebné o užívateľovi vedieť jeho meno 

(displayName), email, a to aké práva daný užívateľ má (claims). 

 

Obrázok 30: User interface [vlastné spracovanie] 

3. 4. 7 Earnings 

Model, ktorý bude zaznamenávať jednotlivé záznamy o ziskoch bude mať tiež 

jednoduchú štruktúru. Bude obsahovať routeId a amount čo je vlastne veľkosť zisku v 

dolároch. Identifikácia toho či sa daný záznam nachádza v určitom týždni bude prebiehať 

na základe createdAt atribútu. Ten je dátového typu timestamp. Firestore umožňuje 

filtrovať nad týmto dátumom, tak že bude možné vybrať iba dni v súčasnom týždni.  
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Obrázok 31: Earnings interface [vlastné spracovanie] 

3. 5 Lokálny state management 

Ako už bolo spomenuté, pre lokálny state management budem používať knižnicu NgRx. 

V nasledujúcej časti predstavím akým spôsobom je možné implementovať jednu časť 

obrazovku aplikácie. Tento postup bude môcť slúžiť ako podklad aj pre ostatné časti 

aplikácie. 

3. 5. 1 State 

Každá entita bude mať svoju vlastnú časť v state managemente. V tomto prípade popíšem 

state entity Product. 

 

Obrázok 32:State entity Producs [vlastné spracovanie] 

V atribúte products je uložený zoznam všetkých produktov, ktoré boli kedy v aplikácii 

od jej otvorenia načítané. O štruktúru obsahu tohto atribútu sa stará samotná knižnica 

NgRx za pomocou entityAdapter metódy. 

Ďalším atribútom je list. V ňom sú uložené jednotlivé identifikátory produktov, ktoré 

majú byť zobrazené na obrazovke zoznamu. Dôvodom existencie toho poľa a nie 

priameho používania štruktúry uloženej v products atribúte je to, že niektoré produkty sa 

môžu nachádzať v jednej z našich objednávok, ale nemusia byť aktuálne zobrazované 

v zozname všetkých produktov. 

Atribúty searchString a activeCategory reprezentujú filtre nad zoznam produktov. Ako 

z názvu vyplýva v atribúte searchString je uložená fráza na vyhľadávanie, v našom 

prípade časť mena produktu. V atribúte activeCaegory je zasa uložená path kategórie 

vybranej vo filtračnom dialógu. 



67 

 

3. 5. 2 Akcie a Efekty 

Ďalším krokom je potrebné vymedziť, aké akcie sa budú v aplikácii vykonávať. Tieto 

akcie budú slúžiť na vyvolanie zmien stavu aplikácie, prípadne za pomoci efektov na 

opytovanie sa databázy Firestore. V prípade produktov sa jedná o nasledujúce akcie: 

• getProductsList 

• getProductsListSuccess 

• getProductsListFail 

• setProductFilters 

Akcia getProductsList bude slúžiť na získanie stránkovaného zoznamu produktov. Bude 

mať jeden parameter latesId obsahujúci ID posledného produktu v zozname. Ten bude 

slúžiť ako pointer začiatku nadchádzajúcej stránky. Toto samotné dopytovanie sa bude 

prebiehať v efekte. 

Po dokončení requestu sa následne vyvolá akcia getProductsListSucess v prípade 

úspechu, a v prípade neúspechu getProductsListFail. 

Akciou setProductFilters sa budú nastavovať aktívne filtre zoznamu produktov 

a následne po ich nastavení sa vyvolá aj akcia getProductsList, ktorá zaistí zobrazenie 

správnych údajov. 

3. 5. 3 Reducer 

Reducer je vlastne funkcia, ktorá vezme súčasný stav aplikácie a vezme aktuálne 

vykonanú akciu. Na základe týchto dvoch údajov vytvorí nový stav aplikácie, ktorý bude 

slúžiť ako podklad pre Ďalšie prekreslenie užívateľského rozhrania. 

3. 5. 4 Selektory 

Selektory slúžia na spájanie jednotlivých častí stateu, a vracajú taký model, aký práve 

dané užívateľské rozhranie potrebuje. Môžu spolu spájať viaceré entity. 
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Obrázok 33: Selektor zoznamu produktov [vlastné spracovanie] 

Na obrázku (Obrázok: 36) je znázornený selektor slúžiaci na výber dát pre zoznam 

produktov. Tento selektor pre svoju funkčnosť potrebuje 3 ďalšie selektory. Týmito 

selektormi sú $productEntities, $productListIds a $cartEntities kde posledný je 

selektorom  z Order stateu. Podobným spôsobom sú napísané aj ostatné selektory 

v aplikácii. 

3. 6 Finálna aplikácia 

V tejto časti stručne popíšem ako jednotlivé časti do seba zapadli a ako vyzerajú vybrané 

obrazovky aplikácie a taktiež ako veľmi sa líšia od pôvodných návrhov. 

Keďže som sa rozhodol používať Ionic framework, ktorý prichádza s komponentami 

prispôsobujúcimi svoj vzhľad vzhľadu operačného systému, aplikácia má iný design pre 

Android a iný pre IOS. V tejto práci budú prezentovaný iba vzhľad pre IOS. Taktiež 

použitie frameworku Ionic a jeho komponent umožňuje automatické prepínanie do 

tmavého módu na základe nastavenia operačného systému. 

3. 6. 1 Zoznam plagátov 

Na základe wireframes bol navrhnutý user interface, ktorý sa od návrhu veľmi nelíši. Tak 

ako na návrhu má v pravej časti tlačidla, ktorými je možné meniť množstvo plagátov 

v objednávke. Taktiež je možné vidieť aj aktuálny počet plagátov v tejto objednávke. 
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Obrázok 34: Obrazovka zoznamu produktov [vlastné spracovanie] 

3. 6. 2 Filter 

Obrazovka filtra sa  vo wireframes nenachádza. Jej design je však priamočiary a ľahko 

pochopiteľný. V jej tele sa nachádzajú 2 polia pre vstup. 

  

Obrázok 35: Obrazovka filtru [vlastné spracovanie] 
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Prvým je textové pole pre vyhľadávanie podľa názvu produktu. Druhým je zoznam 

kategórií z ktorých je možné vybrať práve jednu. 

3. 6. 3 Košík 

Pre obrazovku košíku som znova postupoval striktne podľa wireframes ktorý boli 

dohodnuté so zákazníkom. Jediná zmena je v ikonke späť, ktorá sa presunula  sprava 

doľava. Je tomu tak preto, lebo ikonky v hornom panely sa sémanticky prispôsobujú 

štandardom operačného systému. 

 

Obrázok 36: obrazovka košíka [vlastné spracovanie] 

 

3. 6. 4 Zoznam objednávok 

V zozname objednávok je v hornej časti obrazovky umiestnený filter, ktorý bude slúžiť 

na rýchle filtrovanie podľa statusu objednávky.  

Táto obrazovka zdieľa rovnaký design pre všetky typy užívateľských rolí. Jediným 

rozdielom je skrytie menu položky Report v dolnom menu. 
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Obrázok 37: Obrazovka zoznamu objednávok [vlastné spracovanie] 

3. 6. 5 Detail objednávky 

Táto obrazovka tak ako ostatné tiež vychádza z wireframes, na ktorých sme sa zo 

zákazníkom dohodli.  

 

Obrázok 38: Obrazovka detailu objednávky z pohľadu routy [vlastné spracovanie] 
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Ako už bolo spomenuté, užívateľ s oprávnením route by mal byť schopný označiť 

objednávku ako doručenú ako doručenú. To mu bude umožnené po otvorení detailu 

objednávky. Tam v prípade, že ešte danú objednávku nepotvrdil môže stlačiť jediné 

tlačidlo Mark as delivered. (Obrázok: 42, vpravo) 

  

Obrázok 39: Detail objednávky a jej spracovávania [vlastné spracovanie] 

V prípade, že je užívateľ s právami warehouse tak môže danú objednávku začať 

spracovávať.  

V prípade, že sa produkt nachádza vo viacerých objednávkach, je možné prepínať medzi 

nimi v spodnej časti karty produktu. Vybratá objednávky je vždy zvýraznená modrou 

farbou aby bolo jasné o ktorú sa jedná. 

Taktiež tlačidlo pre nahlásenie chýbajúceho plagátu je červené, aby bol zvýraznený jeho 

sémantický význam. 
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3. 6. 6 Report tržieb 

Obrazovka vytvárania reportu tržieb je vskutku jednoduchá, a jej implementácia sa od 

Wireframes nelíši. Tlačidlu v spodnej časti bola nastavená modrá farba, keďže sa jedná 

o neutrálnu akciu. Tento report tržieb je možné v daný deň odosielať viackrát s tým, že 

po prvom odoslaní a opätovnom navštívení tejto obrazovky v nej už bude vyplnená 

posledná známa hodnota. 

 

Obrázok 40: Obrazovka pridávania reportu tržieb [vlastné spracovanie] 

Tieto reporty mali byť zobrazené prehľadných spôsobom majiteľovi spoločnosti. Tu sa 

oproti pôvodnému návrhu wireframe pridali do top baru navigačné šípky, umožňujúce 

prepínať rôzne týždne a mať tak možnosť aj spätnej kontroly priamo v aplikácii. 
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Obrázok 41: Obrazovka prehľadu reportov tržieb [vlastné spracovanie] 

3. 6. 7 QR kód skener 

Poslednou ale kľúčovou obrazovkou je čítačka QR kódov. Keďže na účel skeneru bola 

použitá knižnica z ekosystému Cordova, musela byť implementovaná s jej 

obmedzeniami. Jedným z jej obmedzení je to, že je vykreslovaná na pozadí HTML 

dokumentu, takže nie je možné ňou pohybovať. Preto sú nad ňou umiestnené aj ostatné 

ovládacie prvky.  

Taktiež bol pridaný ukazovateľ aktívnej čítacej plochy. Ten prevažne slúži iba ako 

spríjemnenie užívateľského rozhrania, keďže knižnica sníma QR kódy na celej ploche 

obrazu. 
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Obrázok 42: Obrazovka skeneru [vlastné spracovanie] 

3. 7 Prínosy mobilnej aplikácie 

Keďže prvý beta test aplikácie mal prebehnúť v jarnej sezóne 2020, ktorá sa bohužiaľ 

kvôli geopolitickej a zdravotnej kríze nekonala, nie je zatiaľ možné hovoriť o skutočných 

prínosoch pre zákazníka. Avšak môžem skonštatovať očakávané prínosy. 

Zamestnanci routy nemusia riešiť dlhé a chaotické vybavovacie telefonáty, keď žiadajú 

o dodanie tovaru. Stačí im mať nainštalovanú aplikáciu a jednoduchým spôsobom si 

objednať to, čo potrebujú. 

Pre zamestnancov skladu sa zmení spôsob akým vybavujú objednávky a budú môcť 

vybavovať viacej objednávok súbežne s tým, že o priebehu budú informovaný všetci 

zamestnanci pracujúci v sklade, čo by malo znížiť množstvo nekompletných objednávok 

(chybovosť). 

Táto aplikácia nemá len prínosy pre zákazníka, spoločnosť Global Prints, ale aj pre mňa 

ako autora aplikácie. Počas jej návrhu a písania som sa lepšie zoznámil s technológiami 

písania hybridných aplikácií a práce s Firebase produktami. 
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Ďalším prínosom pre mňa je, že projekt bude slúžiť ako referencia, keďže na základe 

dohody zo zákazníkom môžem zdieľať zdrojové kódy aplikácie bez akéhokoľvek 

obmedzenia. Očakávam od toho zvýšenie atraktívnosti na pracovnom trhu a prísun 

nových projektov. 

Taktiež pozitívna skúsenosť zákazníka so mnou, môže viesť k odporúčaniu a získaniu 

nových projektov prevažne z USA. 

3. 8 Ekonomické zhodnotenie 

Keďže táto aplikácia používa cloudové služby jej náklady sú nielen na zhotovenie ale aj 

na prevádzku a platenie za službu Firebase.  

Čo sa  Firebase týka, tak tam sa náklady rátajú od využitia služieb. Súčasťou je však aj 

bezplatný balíček, ktorý by mal primárne pokryť náklady na prevádzku. V prípade, že by 

bol tento limit vyčerpaný náklady by boli v jednotkách dolárov takže predstavujú 

zanedbateľnú čiastku. 

Tabuľka 1: Ekonomické zhodnotenie [vlastné spracovanie] 

Položka Cena prvý rok ($) Cena ďalšie roky ($) 

Firebase Cloud 0 0 

Poplatok za Apple Store 99 99 

Poplatok za Google Play 

Store 
25 0 

Vývoj aplikácie 1500 0 

Údržba aplikácie 0 350 

Cena celkom 1624 449 

 

Náklady na vývoj aplikácie boli vyčíslené na 1500 dolárov. Bola dohodnutá aj spolupráca 

na údržbe aplikácie, ktorá činí 350 dolárov ročne. Tá zahŕňa iba implementáciu zmien, 

ktoré nastanú zo strany Firebase Cloud. 

Ďalej je tiež potrebné do nákladov zarátať aj poplatky za možnosť prispievania do Apple 

Store a Google Play Store. Tie činia v prípade Apple 99 dolárov ročne a v prípade Google 

je to iba 25 dolárov a to jednorazovo.  
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Po sčítaní všetkých položiek tak celkové náklady prvý rok tak činia 1624 dolárov a každý 

ďalší rok 449 dolárov. 

3. 9 Návrhy na zlepšenie 

Aplikácia je síce hotová ale je v nej možné ešte zapracovať mnoho ďalších užitočných 

funkcií. Medzi asi prvú by som radil možnosť napojiť aplikáciu priamo na eshop 

spoločnosti, ktorý beží na Shopify platforme.  

Ďalším zlepšením by mohlo byť doručovanie notifikácií, o zmene stavu objednávky, aby 

všetky zainteresované strany dostávali okamžitý feedback. 

Taktiež zavedenie ďalších sledovacích metrík ako počet plagátov na sklade, a aj 

výkonnostné monitorovanie zamestnancov skladu prípadne meranie iných metrík. 

Keďže pre vývoj boli použité webové technológie, je možné aplikáciu minimálnymi 

úpravami prispôsobiť pre desktopové prehliadače a tak vydať aj online verziu umiestnenú 

na doméne. Tam však nebude fungovať QR kód skener. To však nemusí byť problém 

keďže táto webová verzia by primárne mohla slúžiť iba zamestnancom skladu 

a majiteľovi spoločnosti. 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnutie aplikácie pre zlepšenie procesu 

objednávania plagátov medzi vyexpedovanými predavačmi a centrálnym skladom 

spoločnosti. Taktiež aplikácia mála znázorňovať chýbajúce plagáty aby vedela dané 

produkty doobjednať. Popri chýbajúcich plagátov bolo dôležité pre zákazníka vidieť aj 

denné tržby jednotlivých predavačov. Požiadavkou bolo taktiež implementovať čítačku 

QR kódov, ktorá urýchli hľadanie produktov.  

Na základe analýzy a konzultácie so zákazníkom bola navrhnutá jej základná kostra a to 

pomocou wireframes. Tie potom slúžili ako podklad pre samotný návrh aplikácie. Za 

použitia moderných webových technológií a frameworku Ionic boa následne navrhnutá 

hybridná mobilná aplikácia. Táto aplikácia bola napojená na Firebase Cloud, slúžiaci ako 

backend aplikácie. 

Táto aplikácia má primárne sprehľadniť celý proces objednávania plagátov a tak znížiť 

množstvo chybných a nekompletných objednávok. Taktiež má majiteľovi spoločnosti 

sprehľadniť a zjednodušiť získavanie reportov o denných tržbách. 
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