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Abstrakt 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude 

riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom 

práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie jednoduchým, moderným 

systémom. Vedľajším cieľom je poskytnúť prehľad pre manažérov  

 

Abstract 

The goal of my bachelor’s thesis is to design the iOS application, which can transform 

the old attendance system to new modern one. The main goal of application will be solve 

registration problems simply but modern. Second goal of the application is to summarize 

and give overview to employees manager.  
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ÚVOD 
 

Žijeme v dobe modernej techniky a čím ďalej rýchlejšieho života. To nás núti stále viac 

a viac vymýšľať nástroje ktorými si uľahčíme náš každodenný život. Prísť do práce, písať 

si hodiny alebo hlásiť na vrátnici svoj príchod do práce je pre každého človeka denná 

rutina. Práve preto som sa rozhodol vymyslieť aplikáciu, ktorá nám dokáže prihlásenie 

alebo odhlásenie z práce rýchlo vyriešiť.  

 

Technológie idú stále výraznejším krokom vpred, a preto sa môže stať že aplikácia 

nebude mať o pár rokov využitie, no na dnešnú dobu bude nadčasová. Z prieskumu trhu 

sme zistili že najviac používané sú telefóny od spoločnosti Apple. Práve pre tento typ 

telefónu bude daná aplikácia zameraná. Aplikácia naplno využije potenciál telefónov 

a tým pádom bude prihlásenie do práce omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. 

 

Aplikácia bude vhodná nielen na podrobné zapisovanie do práce, bude sa cez ňu dať 

nahlasovať dovolenka alebo zaznačiť si PN. Pre firemných manažérov bude aplikácia 

poskytovať rôzne prehľady o dochádzke, budeme cez ňu môcť schváliť alebo naopak 

neschváliť zamestnancom dovolenky, budeme mať úplny prehľad o všetkom ako na 

dlani.  
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CIELE PRÁCE, METODY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Cieľom mojej záverečnej bakalárskej práce je navrhnúť aplikáciu na platformu iOS, ktorá 

bude riešiť dochádzku zamestnancov do práce, teda navrhnúť dochádzkový systém na 

platformu iOS. Aplikácia by mala teda nahradiť klasický papier a pero a ponúkať niektoré 

doplnkové funkcie pre organizáciu zamestnancov. 

 

Oporným stĺpom pre moju prácu bude znalosť databázových systémov, štruktúr a znalosť 

programovania v iOS SDK (Software Development Kit).  

 

Hlavným cieľom tejto práce bude navrhnúť časť aplikácie, ktorá sa bude starať 

o zaznamenanie dochádzky zamestnancov do databázy. Táto databáza nebude uložená 

lokálne v zariadení, ale bude uložená na serveri a teda bude mať k nej užívateľ prístup 

všade, kde bude mať internetové pripojenie.  

 

Medzi vedľajšie ciele práce patrí návrh druhej a tretej časti aplikácie. V druhej časti 

návrhu bude riešený systém pre manažéra firmy, kde bude vidieť rôzne štatistické údaje 

o zamestnancoch, ich odchody/príchody do práce, pri nezhodách môže kontrolovať 

dochádzku na základe fotografie pri prihlásení do systému. Tretia časť návrhu sa zaoberá 

funkciami aplikácie pre užívateľov, zamestnancov podnikov. Tam si môžu zamestnanci 

pozrieť svoju dochádzku alebo nahlásiť voľno či dovolenku. 

 

Pri spracovaní práce boli použité metódy relačného databázového modelu. Ide 

o vzájomné prepojenie tabuliek v databáze na základe relačných väzieb. Ďalej boli 

použité postupy pri tvorbe aplikácie na zariadenie iOS. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
 

1.1 MySQL 

 

MySQL je slobodný a otvorený viacvláknový SQL relačný databázový server. Je 

podporovaný na viacerých platformách ako Windows, Linux či Mac OS. Je 

implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako PHP, C++ či Perl. 

Databázový systém je relačný typu DBMS (database managment system). Každá 

databáza je tvorená z jednej alebo viacerých tabuliek, ktoré obsahujú riadky a stĺpce. 

V riadkoch sa rozoznávajú jednotlivé záznamy, stĺpce udávajú dátový typ jednotlivých 

záznamov, pracuje sa s nimi ako s poľami. Práca s MySQL databázou je vykonávaná za 

pomoci takzvaných dotazov, ktoré vychádzajú z programovacieho jazyka SQL.  

 

1.1.1 Základné dotazy MySQL 

• INSERT : dotaz insert nám vloží do tabuľky zadanú hodnotu, 

• SELECT: dotaz select nám vráti hodnotu z tabuľky, 

• UPDATE: dotaz update aktualizuje hodnotu tabuľky, 

• DELETE: dotaz delete vymaže zadanú hodnotu z tabuľky.(16) 

 

1.1.2 Príklady použitia 

Insert into nazov_tabulky (vek,meno,priezvisko) values (“21“,“Andrej“,“Kovalčík“); 

Tento dotaz nám pridá do našej tabuľky riadok so zadanými hodnotami. 

 

Select * from nazov_tabulky where vek=“21“; 

Tento dotaz nám vypíše všetkých zamestnancov z tabuľky kde bude zadaný vek 

zamestnanca 21 rokov. 
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1.2 iOS 

 

iOS je mobilný operačný systém od Apple INC., špeciálne vyvinutý pre zariadenie od 

Applu. Je to operačný systém ktorý ťaží z výkonu mobilných zariadení ako iPhone, iPad 

a iPod Touch. Je to druhý najpoužívanejší mobilný operačný systém po Androide od 

Googlu. 

 

Najdôležitejší update-y verzie iOS bývajú každý rok. Najnovšia verzia iOS 11 bola 

vydaná 19. Septembra 2017. Je dostupná pre všetky verzie telefónov a tabletov s 64 

bitovým procesorom: iPhone 5S a novší, iPad, iPad Air , všetky modely iPad Pro, iPad 

mini 2 a novší a šiesta generácia iPodu Touch. 

 

1.2.1 História 

 

Operačný systém pre apple zariadenia bol prvý krát predstavený na Macworld 

Conference & Expo 9. Januára 2007, vydaný bol ten istý rok v Júni.(1) V januári Steve 

Jobs prehlásil: „iPhone beží na OS X a spúšťa desktopové aplikácie.“ (2) Pri vydaní 

operačného systému v júni bol však premenovaný na iPhone OS.(3) Na začiatku 

nedokázal iPhone OS spúšťať aplikácie tretích strán od vývojárov. Jobsove odôvodnenie 

bolo, že vývojári môžu vytvoriť webové aplikácie a spúšťať ich na iPhone OS cez webový 

prehliadač safari. 

 

V októbri 2007 predstavil Apple Software Development Kit (SDK), natívne vytvorený 

pre tvorbu aplikácie na iPhone OS a ku prvým vývojárom sa mal dostať vo februári 2008. 

6.Marca 2008 Apple usporiadal konferenciu, pri ktorej bol oficiálne predstavený SDK.(4) 
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1.2.2 Softwarové update-y 

 

V súčasnej dobe máme 11 operačných systémov: iPhone OS 1, iPhone OS 2, iPhone OS 

3, iOS 4, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8, iOS 9, iOS 10, iOS 11. 

 

Apple spustil majoritné update-y iOS cez aplikáciu iTunes. Po príchode iOS 5 je však 

možné update-y robiť „over-the-air“. To znamená že vám vyskočí aktualizácia ktorú 

prijmete a telefón sa aktualizuje, pričom v prípade update-u cez aplikáciu iTunes bolo 

treba telefón vymazať a nahradiť software novým.(5) 

 

Užívatelia iPodu Touch si museli za svoje update-y zariadení platiť. Bolo to spôsobené 

účtovými pravidlami kde iPod Touch nieje „predplatené zariadenie“ ako iPhone. 

Požiadavky na spoplatnenie aktualizácií spôsobili že ľudia svoje zariadenia 

neaktualizovali. V septembri 2009 však od platenia aktualizácie Apple upustil, čím si 

výrazne navýšil výnosy z predaja tohto zariadenia.(6) 
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Graf 1 : Používateľnosť sýstému iOS 

 

1.2.3 Domovská obrazovka 

Domovská obrazovka zobrazuje všetky nainštalované aplikácie a takzvaný „dock“ kde si 

môže uživateľ pripnúť najpoužívanejšie aplikácie. Domovská obrazovka alebo Home 

Screen sa zobrazí vždy keď použivateľ odomkne svoje zariadenie alebo stlačí domovské 

tlačidlo. (7) 

 

Obr. 1 : Domovská obrazovka iOS 

65%

28%

7%

Používateľnosť	systému	iOS.(5)

iOS	11 iOS	10 iOS	9	a	starší
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V iPhone OS 3 bol uvedený Spotlight a teda vyhľadávanie ktoré prehľadáva celý telefón 

na základe zadaného textu, či už kalendár, kontakty alebo mail. Od iOS 7 sa Spotlight 

spúšťa potiahnutím dole po domovskej obrazovke. 

 

1.2.4 AppStore 

Appstore je digitálna platforma vytvorená spoločnosťou Apple Inc. v roku 2008. 

AppStore dovoľuje užívateľom iPhonu hľadať a stahovať aplikácie určené pre túto 

platformu. Na začiatku bolo v AppStore 500 aplikácií, no vo februári 2017 sa toto číslo 

zdvihlo na 2,2 milióna aplikácií. Od roku 2008 AppStore vygeneroval vyše 70 bilióna 

amerických dolárov pre vývojárov.  

 

Vývojári musia zaplatiť ročný poplatok 99 amerických dolárov aby mohli svoje 

aplikácie uverejňovať v AppStore. (8)  

Pri vydaní aplikácie sú na výber štyri druhy platenia aplikácie. „Free Model“ , ako už 

z názvu vyplýva ide o aplikáciu ktorá je dostupná k stiahnutiu zadarmo. Druhý model je 

„Freemium Model“, vtedy je aplikácia zadarmo no objavujú sa v nej funkcie ktoré sú 

dodatočne zaplatené. „Paid Model“ znamená že za aplikáciu človek zaplatí a ďalej v nej 

nenájdeme žiadne doplnkové platené funkcie. Posledný z modelov je „Paymium model“, 

čiže človek si za aplikáciu riadne zaplatí ale aplikácia ponúka dodatočné služby alebo 

funkcie za určitý príplatok. (9) 

 

1.2.5 Počet aplikácií 

10. júla 2008, vtedajší CEO spoločnosti Apple, Steve Jobs povedal pre USA Today, že 

AppStore aktuálne obsahuje 500 aplikácií z čoho 25% aplikácií je zadarmo 

k stiahnutiu.(10) 10 miliónov aplikácií bolo stiahnutých za prvý víkend od spustenia. 

V septembri 2008 toto číslo stúplo na 3000 aplikácií pričom stiahnutí bolo 100 miliónov. 

(11) Biliónta aplikácia bola stiahnutá presne 24. apríla 2009. 
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Graf 2 : Dostupné aplikácie/Stiahnuté aplikácie (zdroj 12) 

 

iPad bol vydaný v apríli 2010 a v AppStore bolo pripravených 3000 aplikácií. V júli 2011, 

šestnásť mesiacov po vydaní už bolo v AppStore 100 tisíc aplikácií špeciálne pre toto 

zariadenie. (13) 

 

1.3 Xcode 

Xcode je integrované developerské prostredie pre macOS, obsahujúce všetky softwarové 

nástroje k vývoju aplikácie pre macOS, iOS,watch OS, tvOS. Prvá zmienka o Xcode je 

v roku 2003, aktuálna verzia 9.2 sa dá stiahnuť z mac AppStore zadarmo. (14) 

Aplikácia Xcode podporuje zdrojový kód pre progamovanie v týchto jazykoch: C, C++, 

Objective C, Objective C++, Java, AppleScript, Python, Ruby, ResEdit a Swift. 
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1.3.1 Predstavenie rozhrania 

 

Obr. 2 : Prostredie Xcode (zdroj 15) 

 

1.3.2 Navigator area 

V tejto časti nájdeme tri podstatné okná : projektové okno, hľadanie a problémové okno. 

V projektovom okne nájdeme všetky súbory ktoré k danému projektu patria. V tomto 

okne môže vytvárať rôzne skupiny ktoré nám pomôžu pri organizácií projektu. V okne 

hľadať môžeme prehľadávať projekt krížom-krážom. Je to užitočné keď hladáme nejaký 

súbor, premennú alebo metódu a nevieme si spomenúť v ktorom súbore sa nachádza. 

Problémové okno nám zas ukáže všetky chyby ktoré boli nájdené pri „buildovaní“ 

projektu. (15) 

 

1.3.3 Editor area 

V tejto časti budeme vačšinu času. Tu sa odohráva celé programovanie danej aplikácie.  
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1.3.4 Utility area 

Táto časť je rozdelená na dve podčasti. Jednou z nich je Inspector a druhou je knižnica. 

Inspector nám dáva detailnejšie informácie k súboru ktorý je zvýraznený v projekte. 

Knižnica nám pomáha pri zostavovaní uživateľského prostredia v „interface builder“. 

(15) 

 

1.3.5 Debug area 

V tejto časti nájdeme výstup z vývojárskej konzoly , kde môžme sledovať napríklad 

premenné počas spustenej aplikácie. Túto časť potrebujeme práve kvôli rôznym bug-om 

v systéme, aby sme im dokázali zabrániť a rýchlo opravili chybu.  

 

1.3.6 Toolbar 

Tu si môžeme všimnúť tlačítka ako prehrať a stop, názov projektu, zariadenie na ktorom 

ho spúšťame a status bar. Po stlačení tlačidla play sa nám začne projekt spúšťať, naopak 

pri stlačení stop sa projekt zastaví. 

 

1.3.7 iOS Simulator 

Xcode vo verzií 4 prišiel s pribalenou novinkou a tou je iOS Simulátor, to znamená že 

nepotrebujeme k testovaniu našej aplikácie zariadenie s platformou iOS ale môžeme 

aplikáciu spustiť v simulátore a aplikáciu na telefóne môžeme otestovať až pri 

dokončovaní. Od Xcode verzie 6.3 obsahuje iOS Simulátor aj Apple Watch Simulátor 

a teda simulátor smart-hodiniek od Applu. 
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Obr. 3 : iOS Simulátor (zdroj 15) 
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1.4 Apple Wallet 

 

 

Obr. 4 : Logo Apple Wallet (zdroj 17) 

 

Apple Wallet je mobilná peňaženka, ukrytá v iOS software pre Apple zariadenia. 

Niekdajší názov je Passbook. Je to mobilná aplikácia, ktorá dovoľuje uživateľom Apple 

zariadení ukladať si do nej rôzne nákupné kupóny, letenky od leteckých spoločností, 

divadelné lístky, lístky na rôzne podujatia či dokonca kreditné karty. Táto aplikácia bola 

prezentovaná v roku 2012. (zdroj 17) 

V tejto práci využijeme spomínanú aplikáciu v náš prospech a nahráme do nej 

zamestnaneckú kartu pomocou ktorej budú zamestnanci registrovať svoj príchod 

a odchod do práce za pár sekúnd. 

 

Obr. 5 : Apple Wallet (zdroj 17) 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 

Medzi kľúčové a najdôležitejšie kroky analýzy súčasného stavu patrí určite analýza trhu, 

inými slovami prieskum trhu. Hlavnou podstatou prieskumu trhu je nájsť a identifikovať 

aplikácie, medzi všetkými doteraz vydanými, ktoré ponúkajú podobné funkcie ako naša 

plánovaná aplikácia. Aplikácie musíme podobne preštudovať, zamerať sa na ich 

funkčnosť poprípade nefunkčnosť, vypichnúť plusy a mínusy. Všimnúť si určite musíme 

aj design jednotlivých aplikácií a celistvosť. V neposlednom rade musíme do analýzy 

zarátať aj predajné čísla týchto aplikácií. 

 

V AppStore, teda v obchode kde sa nakupujú iOS aplikácie nájdeme v súčasnej dobe 

množstvo aplikácií fungujúcich na princípe dochádzkového systému. Tieto aplikácie 

môžeme rozdeliť do dvoch sektorov.  

 

Do prvého sektoru zaradíme aplikácie ktoré riešia dochádzku, no neriešia ju obecne, ale 

zameriavajú sa na školskú dochádzku. Medzi najznámejšie aplikácie patria Attendance 

Manager & Tracker a TrackCC. 

 

Druhým sektorom sú aplikácie ktoré riešia dochádzku, poprípade dochádzkový systém 

pre rôzne firmy, banky, spoločnosti, atď. Práve tieto aplikácie zaujmajú pri analýze nás 

ako vývojárov. Existuje viac než 10 aplikácií a preto pre analýzu vyberáme tie najlepšie 

a najpredávanejšie z nich. 
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2.1 Time Clock: Track Attendance 

 

 

Obr. 6 : Aplikácia TimeClock 

 

Za najpredávanejšou a dá sa povedať najprepracovanejšou dochádzkovou aplikáciou stojí 

tím vývojárov firmy Tanda. Doposiaľ sa môže aplikácia chváliť údajmi ako : 

• 145 000 000+ zaznamenaných hodín, 

• 25 000 000+ tzv. clock-in čo v praxi znamená jedno prihlásenie zamestnanca, 

• 2 500+ firiem, ktoré používajú Time Clock 

Ideálne sa hodí do: 

• Reštaurácií, barov a kaviarní, 

• retailové obchody, 

• medické centrá,  

• franchisingové spoločnosti, 

• detské centrá. 
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Aplikácia pracuje na princípe štvormiestneho kódu, ktorý dostane každý zamestnanec. 

Po príchode do práce zadá tento štvormiestny kód, aplikácia ho prihlási, odfotí 

a zamestnanec si môže vybrať či sa chce do práce prihlásiť alebo odhlásiť. Dáta 

o prihlásení sa automaticky zbierajú a vytvárajú tzv. timesheety a tak máte vždy prehľad 

ktorý zamestnanec bol kedy v práci a koľko je jeho mzda. Time Clock aplikácia je 

vytvorená na platformy: iOS, Android a Albert EFTPOS, no primárne je určená na prácu 

s tabletmi čiže iPad a rôzne tablety s Androidom. Medzi ďalšie funkcie aplikácie patrí 

ukladanie dát do kapacity zariadenia v prípade že nastane výpadok internetového 

spojenia. Po obnovení sa dáta o dochádzke automaticky odošlú na server. Aplikácia ďalej 

zvláda export zaznamenaných dát a porovnanie s plánom. Vieme tak presne určiť či daný 

zamestnanci boli v práci keď mali. 

Aplikácia posiela prícbody do práce v reálnom čase na vašu zabezpečenú online 

domovskú obrazovku, ktorá je dostupná z každého počítača. Môžete v nej: 

• Nastavovať dalších zamestnancov, 

• Monitorovať príchody, 

• Vytvárať časové harmonogramy 

• Vytvárať timesheety a exportovať ich pre platbu. 

 

Medzi základné funkcie aplikácie patria: jednoduchý clock-in/out, neobmedzené 

množstvo lokácie a personálu, vytváranie online harmonogramov, PIN zabezpečenie, 

zabezpečenie fotkou, schvaľovanie dovoleniek.  

 

Z aplikácie sa dájú taktiež odosielať emaily s pracovnými harmonogramami, exportovať 

timesheety do payroll softwaru alebo CSV, vypočítavať platy s rôznymi úrovňami a je 

schopná vytvárať aj jednoduché analýzy. 
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Referencie používateľov: 

„Zamestnanci sú o dosť viac dochvíľny.“ – Blaine, manažér Beach House Bar & Grill. 

„Máme Time Clock na každej z prevádzok a všetky informácie sú automatický odosielané 

na hlavnú pobočku!“ – Bianca, manažérka rawGroup Hospitality. 

„Milujem možnosť odfotiť selfie. Najlepšia fotka mesiaca vyhráva cenu!“ – Rachael, 

mzdová správkyňa v Fonebox. 

 

Cena aplikácie je nastavená trošku vyššie a závisí na počte zamestnancov vo firme. Pre 

slovenský a český trh Tanda nastavila cenu 1.5€/mesiac za jedného zamestnanca. Pri 

platbe na rok je cena 12€/rok za jedného zamestnanca 

 

 

Tab. 1  : plusy/mínusy TimeClock 

plusy mínusy 

 

+ verifikácia fotkou 

+ timesheety 

+ multiplatformová dostupnosť 

+ pekný, jednoduchý design 

+ online riešenie 

 

- možnosť prihlásenia len cez 
štvormiestny kód  

- trošku drahšia cena 

- ide o americký produkt, ktorý sa nemusí 
zhodovať s európskymi požiadavkami 
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2.2 TimeStation - Attendance & Time Tracking 

 

 

Obr. 7 : Aplikácia TimeStation 

 

Druhou podarenou aplikáciou zaoberajúcou sa problematikou dochádzky do práce je 

aplikácia TimeStation od vývojárskeho tímu MyTimeStation. Rovnako ako prvá 

spomínaná aplikácia, používa aj táto aplikácia na prihlásenie štvormiestny PIN. Avšak 

výhodou je podpora skenovania QR kódov. Pracovník jednoducho príde do práce 

a kartičku so svojim kódom priloží k čítačke, v tomto prípade k iPhonu alebo iPadu.  

 

Vývojári aplikácie tvrdia že nastavenie ich systému a tvorba zamestnaneckých kartičiek 

vám zaberie o niečo viac ako 5 minút. TimeStation je opäť založená na cloud-ovom 

systéme, čo v praxi znamená že nepotrebujete žiadny software alebo hardware navyše. 

Všetky údaje sú synchronizované so servermi TimeStation a zobrazíte ich cez webový 

prehliadač. Rovnako ako Time Clock dokáže aj táto aplikácia poskytnúť manažérom 
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rôzne podklady v štýle reportov a takisto ich dokáže exportovať či už do CSV alebo pre 

rôzne programy na výplaty. 

 

Výhodou TimeStation je možnosť pospájať viac zariadení a vytvoriť tak sieť. 

Samozrejmosťou je podpora SSL certifikátu či už na webe alebo pri prenose dát 

z aplikácie na server. Veľkou nevýhodou tejto aplikácie je design, ktorý je podobný 

designu iOS verzie 4, ktorá vyšla pred 7 rokmi.  

 

Aplikácia je použiteľná v týchto prípadoch: 

 

• Dochádzka zamestnancov, 

• Dochádzka detí do škôl, 

• Dochádzka členov do klubu alebo rôznych skupín, 

• Zbieranie časových informácií naprieč rôznymi projektami. 

 

Referencie použivateľov: 

„Naša spoločnosť používa vašu aplikáciu a je s ňou spokojná. Používame ju skutočne 

dennodenne. Jediná vec čo mi vadí, po skenovaní zamestnanca pri výbere možnosti 

clock-in/out nieje napísané či je daný zamestnanec práve prihlásený alebo nie.“ – 

TBBucsfun 

 

„Používal som rôzny software na dochádzku ale tento je najlepší. Veľkým plusom tejto 

aplikácie je možnosť exportovať dáta do Excelu.“ – Bentknees 
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Mesačná cena za používanie závisí na počte zamestnancov firmy. V tabuľke nájdeme 

odpoveď. 

Tab. 2 : cenník TimeStation 

 Zadarmo 19.95 $ 29.95 $ 39.95 $ 59.95 $ 

Počet 
zamestnancov Do 10 Do 20 Do 50 Do 100 Do 200 

Počet 
administrátorov 2 2 3 4 5 

 

 

Tab. 3 : plusy/mínusy TimeStation 

Plusy Mínusy 

 

+ verifikácia skenovaním QR kódu 

+ verzia zadarmo 

+ online riešenie 

 

 

- zastaraný design 

- žiadne dodatočné overenie  

- nezobrazuje aktuálnosť prihlásenia 
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2.3 Easy Clocking 

 

 

Obr. 8 : Aplikácia Easy Clocking 

 

Aplikácia Easy Clocking pochádza od vývojára SekureID Corp. Spoločnosť vlastniaca 

túto aplikáciu funguje na trhu už 9 rokov a pôsobí na viac ako 30-tich trhoch. Easy 

Clocking obsahuje rôzne druhy dochádzkových systémov. Patria medzi ne dochádzkové 

systémy riešené cez otlačok prsta, proximity kartu, smartfón, usb a verzia založená na 

web & pc. Mobilná aplikácia teda nefunguje ako samostatný dochádzkový systém ale ako 

doplnok pevného dochádzkového systému. 

 

Cez aplikáciu si môžu zamestnanci napríklad pozerať a schvaľovať svoje odrobené 

hodiny. Príchod do práce nie je riešený žiadnym skenovaním karty alebo zadávaním PIN 

kódu. Zamestnanec príde do práce a jednoducho podľa jeho polohy mu aplikácia umožní 
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sa prihlásiť. Na jednej strane je to nevýhoda, na druhej strane už žiadne dlhé rady za 

strojom ktorý kontroluje dochádzku. 

 

Veľkým plusom tejto aplikácie je možnosť nahlásenia voľna. Zamestnanec na karte 

požiadať o voľno vidí svoj aktuálny stav hodín, z ktorých môže voľno čerpať. Jednoducho 

môže odoslať žiadosť a taktiež ďalšou užitočnou funkciou je zobrazenie histórie voľna 

respektíve jeho požiadania.  

Referencie používateľov: 

„Do aplikácie sa nedá prihlásiť pomocou hesla. Prešlo 7 mesiacov a stále žiadna oprava. 

Neprípustné!“ – anonym 

„Po zmene hesla nieje možné sa do aplikácie prihlásiť.“ – H00SE 

Po prečítaní recenzií v AppStore však vyzerá aplikácia skôr nefunkčná ako prospešná. 

Ľudia sú nespokojní s prihlasovaním do aplikácie. Niektorým ľudom nejde prihlásenie 

po zmene hesla, iným funguje prihlásenie iba vo webovej aplikácií.  

 

Aplikácia sa nachádza v AppStore zadarmo a ani na webovej stránke vydavateľa nie je 

uvedená cena za produkt.  

Tab. 4 : plusy/mínusy Easy Clocking 

Plusy Mínusy 

 

+ flat design 

 

 

 

- nefunkčnosť 

- potrebný iny SW/HW 

- nemožnosť prihlásenia skenovaním/PIN 
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2.4 Výstupy z analýz 

 

Porovnali sme tri aplikácie z ktorých dve sú si podobné a jedna odlišná. Prvá aplikácia 

vyzerá dobre. Má pekný moderný design, overenie pravosti odfotením fotografie, no za 

veľké mínus považujem možnosť prihlásenia sa do práce jediným spôsobom a to 

štvormiestnym PIN-kódom. Určite existuje rýchlejšie riešenie ktoré zas ponúka aplikácia 

TimeStation, ktorá funguje na princípe skenovania karty zamestnanca, čo zas nie je 

vyriešené najlepšie pretože zamestnanec môže kartu zabudnúť, môže sa mu premočiť či 

stratiť. Tak isto si ju môžu zamestnanci medzi sebou požičať a jeden druhého prihlásiť 

do práce. Tretia aplikácia neponúka samostatné riešenie pre iOS a je skôr doplnkom ku 

stávajúcemu dochádzkovému systému od spoločnosti Easy Clocking. Jej nevýhodou je 

obrovské množstvo negatívnych recenzií, no ako jediná ponúkla možnosť požiadať 

o voľno. 

 

Po prieskume trhu a detailnom porovnaní aplikácií teraz dokážeme povedať, v čom naša 

aplikácia by mala vynikať a ako bude fungovať. Možnosť prihlásenia do aplikácie musí 

byť riešená kvôli jednoduchosti skenom QR kódu a zároveň musí byť zabezpečená 

fotografiu. Aplikácia by mala mať prehľadný a moderný design a pokročilé funkcie ako 

nahlasovanie voľna či dovolenky. Mala by taktiež pre menežéra vedieť ponúknuť rôzne 

štatistické údaje o zamestnancoch.  
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA  
 

V tejto časti bakalárskej práce sa podrobne pozrieme na návrh dochádzkového systému 

na platformu iOS. Postupne prejdem od základnej schémy databázy až po jednotlivé UI 

rozhrania prvkov, umiestnenie tlačidiel a ich funkcie, spracujem rôzne vývojové 

diagramy. 

 

3.1 Základná schéma databázy 

 

 

Obr. 9 : Schéma DB 
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Tabuľka zamestnanci: primárnym kľúčom tabuľky zamestnancov je id_zamestnanca. 

Táto hodnota je nastavená na automatické pridávanie o jeden. Dátovým typom 

primárneho kľúča je integer. Tabuľka zamestnancov obsahuje dva cudzie kľúče a to 

id_firmy a stat. Id_firmy odkazuje to tabuľky firiem a vieme podľa nej zaradiť 

zamestnanca k danej firme, zatiaľ čo entita stat odkazuje na tabuľku štátov. Ďalej nájdeme 

v tabuľke zamestnancov email a prihlasovacie heslo, ktoré bude šifrované metódou MD5. 

Nasledujú údaje ako meno, priezvisko, kontaktný telefón a adresa zamestnanca. Väčšina 

dátových typov je nastavená na VARCHAR čo je textová hodnota a podľa príslušných 

riadkov nastavená na optimálnu dĺžku. Dátum nástupu je nastavený na dátový typ 

DATETIME a bude obsahovať iba deň, mesiac a rok nástupu zamestnanca do práce. 

 

Tabuľka firmy: primárnym kľúčom tabuľky firiem je id_firmy. Táto hodnota je 

nastavená na automatické pridávanie o jeden. Dátovým typom primárneho kľúča je 

integer. Tabuľka firiem obsahuje iba jeden cudzí kľúč a je ním stat, ktorý odkazuje do 

tabuľky štátov. Nasleduje email a heslo na firemný účet kvôli administrácií. Heslo je 

šifrované metódou MD5. V tabuľke následne nájdeme názov firmy, IČ a IČ DPH firmy. 

Dátovým typom je VARCHAR ktorý je prispôsobený dĺžkou pre tieto tri hodnoty. Ďalej 

nájdeme v tabuľke údaje o adrese firmy. 

 

Tabuľka štáty: primárnym kľúčom tabuľky štátov je id_stat. Dátovým typom 

primárneho kľúča je VARCHAR s dĺžkou 3. V tabuľke nájdeme ešte názov štátu pričom 

dátovým typom je opäť VARCHAR s dátovou dĺžkou postačujúcou na všetky názvy 

štátov. Primárnym kľúčom teda bude skratka štátu tvorená troma písmenami (SVK – 

Slovenská Republika). Tabuľku nemusíme pracne vytvárať, na webe nájdeme údaje 

napríklad vo formáte xml. 

 

Tabuľka prihlásenia do práce: primárnym kľúčom tabuľky prihlásení je 

id_prihlasenie_do_prace. Dátovým typom tohoto primárneho kľúča z dôvodu veľkosti je 

zvolený BIGINT ktorý je väčší ako integer. Je nastavený na automatické pridávanie 
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hodnoty o 1. Ďalej bude tabuľka obsahovať cudzí kľúč id_zamestnanca. Po ňom 

nasleduje datum_prihlasenia a datum_odhlasenia. Obe tieto hodnoty budú dátového typu 

DATETIME a budú obsahovať hodinu, minútu, sekundu, deň, mesiac a rok prihlásenia 

do práce. Tabuľka prihlásenia bude obsahovať kvôli možnému zneužitiu aj fotku 

zamestnanca ktorý v daný moment odklikol prihlásenie. Tieto budú ale kvôli veľkej 

dátovej náročnosti mazané každý mesiac. Myslím si že to je dostatočne dlhá doba na 

odhalenie podvodu. 

 

Tabuľka nahlásenie dovolenky: primárnym kľúčom tejto tabuľky je id_nahlasenia. 

Dátovým typom primárneho kľúča je integer. Prvým cudzím kľúčom v tabuľke je 

id_zamestnanca, ktorý odkazuje na tabuľku zamestnancov a tým pádom vieme priradiť 

od koho daná žiadosť prišla a druhým je id_dovodu. Dátovým typom id_dovodu je 

SMALLINT o dátovej dĺžke 2. Malo by to postačiť na počet dôvodov 99. Ďalej tabuľka 

obsahuje komentár zamestnanca a komentár administrátora/manažéra firmy. Obe majú 

nastavený dátový typ TINYTEXT a teda text o dĺžke znakov 255. Posledným 

a najdôležitejším riadkom tabuľky je schvalene s dátovým typom BIT o dĺžke 1 (0 = 

neschválené, 1= schválené). 

 

Tabuľka dôvody: primárnym kľúčom je id_dovodu a dátovým typom je SMALLINT. 

Názov je dátovým typom VARCHAR a jeho dĺžka je 45 znakov. 

 

Šifrovanie hesla: heslá k zamestnaneckým účtom budú šifrované pomocou metódy 

MD5. Je to metóda ktorú obsahuje SQL jazyk. Touto metódou sa dajú heslá zakódovať, 

no neexistuje k nim žiadny dekóder. V praxi to bude fungovať tak že heslo bude uložené 

v šifrovanej forme a pri prihlásení sa zadané heslo opäť zašifruje a porovnajú sa tieto dve 

hodnoty. 
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3.2 Prihlasovacia obrazovka 

 

 

Obr. 10 : Prihlasovacia obrazovka 

 

 

Po prvom spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Užívateľ si vyberie či 

sa chce prihlásiť pomocou svojho zamestnaneckého konta alebo ako administrátor. 

Následne zadá svoj email a heslo a stlačí na tlačidlo prihlásiť sa. Aplikácia na základe 

užívateľského výberu porovná email a zašifrované heslo s tabuľkou firiem/zamestnancov 

a zvolí štýl prihlásenia do aplikácie. 
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3.3 Vývojový diagram prihlásenia 

 

Obr. 11 : Vývojový diagram prihlásenia 
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3.4 Prostredie pre administrátora 

 

 

Obr. 12 : Administrátorský dashboard 

 

Po prihlásení sa do časti pre administrátora sa zobrazí na tablete takzvaný dashboard. Je 

to prehľad prispôsobený pre úlohy manažéra. Na ľavej strane obrazovky bude umiestnené 

menu. Bude pozostávať zo štyroch položiek a tlačidla pre odhlásenie. V prvej záložke 

bude prehlaď o zamestnancoch a ich editácia. Administrátor môže pridať zamestnanca 

alebo upratovať už aktuálnych zamestnancov. Po rozkliknutí na zamestnanca sa zobrazí 

prehľad o dochádzke do práce, jeho dovolenky poprípade jeho práce neschopnosti. 

V druhej časti menu budú prehľady/grafy. Po otvorení sa zobrazia všetky užitočné grafy 

a prehľady ktoré potrebuje manažér vidieť. V časti dovolenky budú pre administrátora 

svietiť žiadosti o dovolenky alebo údaje o práce neschopnosti zamestnancov. Odtiaľto 
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môže manažér schvaľovať alebo neschvaľovať dovolenky, pridávať k ním komentár 

a podobne.  

 

Zeleným tlačidlo spustiť QR čítač spravíme z tabletu veľmi veľkého pomocníka čo sa 

dochádzkového systému týka. Na iPade sa zapne predná kamera ktorá bude snímať QR 

kódy zamestnancov. Samozrejme bude tento režim zamknutý na PIN aby nedošlo 

k zneužitiu iPadu na pracovisku. Zamestnanec príde do práce a na iPade bude zapnutá 

predná kamera. Otvorí si na svojom zariadení Apple Wallet alebo fotogalériu kde má 

nahratý svoj QR kód. Priloží telefón k prednej kamere a tá oskenuje daný QR kód 

a zobrazí sa používateľovi menu, kde sa bude môcť prihlásiť do práce. Po stlačení 

prihlásiť sa bude odoslaná požiadavka na databázu o uloženie údajov a to konkrétne ID 

zamestnanca a čas. Urobí sa ešte kontrolná fotka aby nedošlo k zneužitiu prihlasovacieho 

zariadenia. Po stlačení zeleného tlačidla zatvoriť profil alebo po prihlásení dôjde 

k zavretiu profilu zamestnanca a aplikácia sa prepne naspä do režimu skenovania. Pre 

ukončenie režimu skenovanie a navrátenie sa do dashboardu je potrebné zadať ochranný 

PIN ktorý si administrátor vymyslí.  

 

Pri odhlásení z práce je postup rovnaký. Zamestnanec príde k čítačke, nechá si oskenovať 

QR kód a aplikácia ho prihlási. Následne mu bude napísané ako dlho sa v práci zdržiava 

a bude mu ponúknuté dve možnosti. Prvou možnosťou je odhlásiť sa z práce a druhou je 

pracovná pauza vhodná napríklad na obed.  
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Obr. 13 : Čítačka QR kódov 

 

Obr. 14 : Obrazovka po prihlásení 
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3.5 Vývojový diagram prihlásenia do práce 

 

 

Obr. 15 : Vývojový diagram prihlásenia do práce 
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3.6 Aplikácia pre zamestnancov 

 

 

Obr. 16 : Aplikácia pre zamestnancov na iPhone 

 

Aplikácia pre zamestnancov a administrátorov je jednotná, ide len o výber z možnosti pri 

prihlasovaní. Po prihlásení do aplikácie sa zobrazí úvodná obrazovka. Hore bude fotka 

zamestnanca, meno, priezvisko a firma pre ktorú pracuje. Pod týmito základnými 

informáciami sa bude nachádzať graf, ktorý bude zobrazovať napríklad počet 

odpracovaných dní v týždni, po posunutí môže ukazovať počet odpracovaných hodín 

a veľkosť výplaty za mesiac a podobne.  
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Pod grafom nájdeme šesť tlačidiel. V mojich prehľadoch nájdeme spomínané grafy, rôzne 

výpočty na základe dochádzky ale taktiež prehľad o schválených/neschválených 

dovolenkách. Ďalej sa tam môže nachádzať prehlaď voľnej a vyčerpanej dovolenky, 

priemerná mzda a pod. 

Tlačidlo nahlásiť PN a tlačidlo nahlásiť dovolenku robia v podstate tú istú funkciu a tou 

je nahlásenie, akurát to je rozvetvené na dve vetvy. Po stlačení si vyberie zamestnanec 

dátum od kedy a do kedy požaduje o dovolenku/nahlasuje práceneschopnosť. Následne 

stlačí tlačidlo odoslať a návrh sa odošle administrátorovi na schválenie a zamestnancovi 

do prehľadu, kde si môže pozrieť aktuálny stav schválenia a prípadný komentár. 

 

Stlačením tlačidla Stiahnuť QR kód do Apple Wallet sa vytvorí unikátny QR kód pre 

daného zamestnanca, ktorým sa bude prihlasovať a odhlasovať z práce. V nastaveniach 

nájdeme nastavenia účtu, zmenu hesla a podobné bežné veci. Posledné tlačidlo v menu 

slúži na odhlásenie z aplikácie.  
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3.7 Vývojový diagram nahlásenia dovolenky 

 

 

Obr. 17 : Vývojový diagram nahlásenia dovolenky 

 

 



 

 45 

3.8 Podpora Aplle Wallet 

 

 

Obr. 18 : Apple Wallet karta 

, 

 

QR kód bude uložený v Apple Wallet podobne ako zľavová karta alebo letenka. 

Jednoducho môžeme nastaviť to, že ak daný človek chodí do práce na 8:00, aby mu 

automaticky každý deň o 7:55 ponúkalo QR kód zobraziť na zamknutej ploche telefónu 

a on mal k nemu okamžitý prístup po prekročení prahu do práce. Samozrejme sa dá 
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nastaviť zobrazovanie aj na základe polohy. Zamestnanec ho bude mať na očiach 

a nezabudne sa prihlásiť alebo odhlásiť z práce. 

 

3.9 Záverečné zhrnutie aplikácie 

 

Jadrom celej aplikácie je databáza ktorej schému nájdeme v bakalárskej práci. Databáza 

bude uložená na serveri a tým pádom budeme mať k nej prístup odvšadiaľ, kde je 

dostupné internetové pripojenie. V prípade nedostupnosti internetového pripojenia 

aplikácia uloží dáta lokálne a po pripojení na internet ich okamžite pošle na server do 

databázy. Aplikácia bola navrhnutá na platformu iOS, no nie je vylúčené že by aplikácia 

nemohla fungovať aj v prostredí Androidu. Tak isto by bola k aplikácií dostupná aj 

webová verzia cez rôzne webové prehliadače. Výhodou aplikácie je spomínaný Apple 

Wallet a hlavne jeho podpora. Zamestnanci môžu mať svoju zamestnaneckú kartu so 

sebou v telefóne prípadne na Apple Watch (inteligentné hodinky od spoločnosti Apple). 

V prípade straty alebo zabudnutia zariadenia bude možné prihlásenie pomocou emailu 

a hesla zamestnanca.  

 

3.10 Ekonomické zhodnotenie aplikácie 

 

Keď zrátame celkové náklady na aplikáciu, to znamená návrh aplikácie, programovanie 

aplikácie, externá grafika, dostaneme sa na hodnotu 15 700 €. 

V súčasnosti používa aplikáciu Time Clock 2500+ firiem. Navrhnutej aplikácií  by stačilo 

nastaviť cenu na 7€ mesačne pri mesačnej aktivite cez 500 firiem. Vtedy by sme sa dostali 

za polroka na hodnotu, ktorá prevyšuje naše náklady. V realite to bude ale asi 

dosiahnuteľné ťažšie, aspoň zo začiatku v prvých mesiacoch od spustenia. Vtedy môžeme 

nastaviť cenu nižšie, ale verím že návratnosť investície nebude vyššia ako 3 roky. 
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Tab. 5 : Zhrnutie nákladov 

Názov Čas Suma 

Návrh 30 dní 2200 € 

Programovanie 120 dní 9000  € 

Externá grafika 30 dní 4000  € 

 180 dní 15 700€ 

 

Tab. 6 : Kalkulácia zisku za polrok 

Cena aplikácie Predajné čísla Zisk za mesiac Zisk za polrok 

 200   

5 € 200 1000 € 6000 € 

7 € 200 1400 € 8400 € 

10 € 200 2000 € 12 000 € 

 500   

5 € 500 2500 € 15 000 € 

7 € 500 3500 € 21 000 € 

10 € 500 5000 € 30 000 € 

 1000   

5 € 1000 5000 € 30 000 € 

7 € 1000 7000 € 42 000 € 

10 € 1000 10 000€ 60 00€ 
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3.11 Prínosy bakalárskej práce 

Prínosom tejto bakalárskej práce je navrhnutá aplikácia ktorá značne ušetrí čas a starosti 

pre rôzne veľké typy podnikov. Aplikácia je veľkým krokom k modernizácií a inovácií 

chodu daného podniku. Myslím si že aplikácia, tak ako bola navrhnutá bude na trhu 

s dochádzkovými systémami veľmi žiadaná, či už pre svoje jednoduché a intuitívne 

ovládanie alebo jej funkcie a pokrokové riešenia.  
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ZÁVER 
 

Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá 

bude zaznamenávať dochádzku zamestnancov vo firmách.  

V analýze súčasnej situácie sme si predstavili tri aplikácie, ktoré fungujú na podobnom 

princípe ako navrhnutá aplikácia. V prvej aplikácií sme narazili na problém uvedenia 

aplikácie na český poprípade slovenský trh a tak isto veľkým mínusom bola cena. Druhá 

aplikácia nemala žiadne overenie prihlásenia do databázy ale poskytovala veľmi vysokú 

rýchlosť riešenia. Tretia aplikácia nefungovala vôbec dobre a preto sme sa jej vyvarovali. 

Navrhnutá aplikácia a jej databáza fungujú na serveri, takže nie je problém sa k údajom 

dostať či už cez ponúkanú aplikáciu alebo webový klient. Navrhnutá je tak, že nebude 

problém ani vytvorenie jej druhej verzie pre mobilné telefóny s platformou Android. 

Aby aplikácia zaujala, musíme časť pozornosti venovať aj jej grafickej úprave. Grafická 

stránka aplikácie je zatiaľ iba mojim návrhom, no pri tvorbe aplikácie by bol zaplatený 

externý grafik, ktorý by aplikácií dodal moderný dizajn. Aplikácia je ale navrhnutá veľmi 

dôkladne. 

Veľkou výhodou aplikácie je taktiež možnosť napojenia dochádzkového systému priamo 

na účtovníctvo. Podľa odrátaných hodín by sa dala vypočítať mzda, ktorú má 

zamestnanec dostať a tá by bola exportovaná do formátu vhodného pre rôzne účtovacie 

programy. Aplikácia teda podáva ucelený prehľad o chode danej firmy. 
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SMALLINT dátový typ číselnej hodnoty -2^15 (-32,768) to 2^15-1 (32,767) 
 
TINYINT dátový typ číselnej hodnoty 0 do 255 
 
VARCHAR dátový typ textový s variabilnou dĺžkou 
 
DATETIME dátový typ pre ukladanie dátumu 
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