
Zpracování požadavků:

Získané požadavky byly zpracovávány pomocí UML. UML je soubor nástrojů, 
kterým modelujeme požadavky do diagramů a grafů. Nástroj je celosvětově 
využívaný a to nejenom pro vývoj softwaru.

Závěr:

Při výběru řešení došla společnost k závěru, že při daných nabídkách zvolí služby 
Marka Kaufmanna neboli řešení pomocí vývoje nové aplikace. Po nashromáždění 
všech dat, které byly získány studiem dokumentů, monitoringem konkurence 
a rozhovorem s ředitelkou zmíněné společnosti, došlo k jejich transformaci do po-
doby požadavků, což vedlo k zahájení samotného vývoje aplikace. Na konci této 
práce došlo k předání aplikace do užívání zmíněné společnosti. Došlo tak k 
naplnění cílů práce při využití poznatků z části teoretické.

English summary:

The main aim of this work was the implementation of the attendance system in 
the company Školička Krásná z.s. In the course of the work, possible solutions 
were compared on the basis of their functions, the risk incurred and the costs 
incurred. Finally, a solution was chosen using the development of a new 
application. Using the tools that were discussed in the theoretical part of this 
thesis, the necessary information was obtained. That led to the successful 
development of the required system, which was subsequently put into use.

Volba řešení:

V práci byly analyzovány níže uvedené nabídky. Tyto nabídky byly porovnány 
na základě nabízených služeb, rizika a pomocí finančních výdajů za 5 let, což je 
minimální doba životnosti aplikace. Tabulka níže ukazuje finanční toky 
jednotlivých řešení, které jsou porovnány s nabídkou vlastního vývoje.

Ukázka vyvinuté aplikace:

Abstrakt:

Cílem bakalářské práce je popsání průběhu takového projektu, kdy dojde k 
implementaci nového softwaru. V rámci volby řešení tohoto projektu využijeme 
příslušné moderní nástroje, pomocí kterých můžeme výhodnost jednotlivých ře-
šení ohodnotit. Mezi tyto řešení rovněž zahrneme možnost provést vývoj 
vlastního softwaru. 

Současně v této práci bude řešen projekt na zavedení docházkového sys-
tému ve společnosti Školička Krásná z.s., která bude primárně sloužit jako 
nástroj pro evidenci docházky s ohledem na legislativní a klientovy požadavky.

Závěrem této práce dojde k předání toho systému k užívání do výše uve-
dené společnosti.

Klíčová slova:

Projekt, Doba návratnosti, náklady na projekt, UML, Jednotný modelovací 
jazyk, Vývoj softwaru, Docházkový systém, Požadavky, Správa požadavků

Popis společnosti:

Společnost, ve které byla vykonána praktická část této bakalářské práce je 
Školička Krásná z.s. Tato společnost byla založena 1.6.2017 jako spolek 
v soukromých prostorách žadatele. V rámci dotací byla žadateli částečně zaplace-
na rekonstrukce prostorů pro provoz dětské skupiny a jednou za 6 měsíců je za-
slána dotace, která částečně kryje provozní náklady tohoto zařízení.

NPV:

NPV (ČSH) je finančním ukazatelem, jehož významem je přehled 
peněžních toků v rámci daného projektu. Tento ukazatel vyjadřujeme 
následovně:   

kde:
- NPV čistá současná hodnota
- CFt peněžní tok v roce t
- n doba životnosti projektu
- i diskontní úroková míra
- t vybraný rok

Požadavky na docházkový systém:
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Požadavky jako takové dělíme na 2 druhy:
 - funkční
 - nefunkční

Funkční požadavky definují jednotlivé funkce systému. Požadavky 
nefunkční jsou upřesněním požadavků funkčních.

V tabulce níže nalezneme získané požadavky. Legislativní požadavky byly 
zjištěny studiem projektových dokumentů, konkrétně "Specifická část 
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými 
náklady zaměřené na podporu zařízení péče o děti předškolního věku". 
Další doplňující požadavky byly získány rozhovorem s ředitelkou spolku.
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