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Zoznam použitých skratiek 
API Application Programming Interface – programovacie rozhranie aplikácie 

BSON Binary JavaScript Object Notation – binárny JavaScriptový objektový zápis 

CSS Cascading Style Sheets – kaskádové štýly 

FP Funkčná požiadavka 

GUI Graphical User Interface – grafické užívateľské rozhranie 

HTML Hypertext Markup Language – hypertextový značkovací jazyk 

HTTP Hypertext Transfer Protocol – hypertextový prenosový protokol 

HW Hardware 

IDKP Integrovaná doprava Plzeňského kraja 

IDOL Integrovaný dopravný systém Libereckého kraja 

IS Informačný systém 

JSON JavaScript Object Notation – JavaScriptový objektový zápis 

MERN MongoDB, Express, React, Node – súhrnné označenie nástrojov 

NoSQL Not only Structured Query Language – nerelačný typ databázy 

NP Nefunkčná požiadavka 

PHP Hypertext Preprocessor – skriptovací programovací jazyk 

REST Representational State Transfer – architektúra rozhrania pre distribuované 

prostredie 

SW Software 

UC Use Case – prípad použitia 

UI User Interface – užívateľské rozhranie 

UML Unified Modeling Language – súbor grafických notácií 

UP Užívateľské potreby 

URL Uniform Resource Locator – jednotný lokátor zdroja 

UX User Experience – užívateľské zážitok/prostredie 
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Zoznam použitých pojmov 
Ad-hoc Riešenie navrhnuté na konkrétny účel 

Cestovný poriadok Sled autobusových liniek nachádzajúcich sa v danom 

regióne 

Dispečer Pracovník, ktorý usmerňuje chod dopravy a zodpovedá 

za zabezpečenie dispečingu 

Dispečing Súhrnné pomenovanie, ktoré označuje formu 

ústredného operatívneho riadenia a organizácie 

nejakého zložitejšieho technologického celku 

Dočasná objednávka Objednávka, ktorá nie je záväzne potvrdená. V prípade 

navrhovaného systému vyjadruje položku v košíku 

užívateľa 

Dopytový systém 

 

Zhrňuje záujem/požiadavky po dopyte v nami 

sledovanej oblasti 

Framework Softwarová štruktúra, ktorá slúži ako podpora pri 

programovaní, vývoji a organizácii iných softwarových 

projektoch 

Hashovanie  Šifrovanie nevratnou metódou, kedy zo zašifrovaného 

textu (hesla) nie je možné získať naspäť pôvodný text 

Iterácia Riešenie problému, pri ktorom sa pravidelne vyvoláva 

dátová štruktúra (napr. programovanie) 

Itinerár Iné pomenovanie cestovného poriadku 

Maršrutka Druh verejnej dopravy / kyvadlový taxíkový mikrobus 

Middleware Software zabezpečujúci prepojenie dvoch odlišných 

softwarových aplikácií, alebo prepojenie SW s HW. 

Umožňuje komunikáciu, výmenu dát, medzi odlišnými 

systémami 

Minifikácia Proces odstraňovania nepotrebných prvkov 

a prepisovania kódu, aby sa zmenšila veľkosť súboru. 

Typický pre JavaScript 

Objednávka V tomto príapde predstavuje dohodu o prepave 
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Objednávkový systém Zhrňuje vytvorené požiadavky 

Parsovanie  Proces analýzy sekvencie tokenov 

Rezervácia Zaistenie/zabezpečenie miesta vopred v dopravnom 

prostriedku 

Server  Aplikácia, ktorá vykonáva požiadavky ostatných aplikácií 

Spoj Pravidelne opakovaná jazda vozidla/vlaku na určitej 

trase a v určitom čase a nachádza sa v cestovnom 

poriadku. Je ohraničená začiatočnou a cieľovou 

stanicou 

Záväzná objednávka Objednávka, ktorá v prípade nami navrhovaného 

systému prešla procesom zaplatenia 
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Úvod 
V rámci tejto práce sa budem zaoberať návrhom a implementáciou dopytového systému 

spojov linkovej verejnej autobusovej dopravy. S rozvojom IT si v súčasnosti tieto systémy 

vo svete pravdepodobne získavajú čoraz väčšiu popularitu aj medzi širokou verejnosťou. 

No možno je to tiež i preto, že v poslednom čase bol kvôli neustále sa meniacej situácii (a tiež 

jednotlivým opatreniam vo svete) výrazne ovplyvnený aj samotný dopyt po verejnej doprave 

zo strany cestujúcich. Zavedením takéhoto riešenia v praxi je tak dopravcovi umožnené 

rýchlejšie a  pružnejšie reagovať na jednotlivé zmeny v dopytoch cestujúcich. Vtedy sa takýto 

systém nestáva prínosným len pre samotného dopravcu, ale zároveň aj pre celú spoločnosť.  

Mojou hlavnou motiváciou je najmä modernizácia dnes využívaného spôsobu objednávania 

spojov linkovej verejnej autobusovej dopravy. Nakoľko je objednávanie zastrešené 

len pomocou telefónu, napadlo mi práve riešenie v podobe vytvorenia užívateľsky prívetivej 

webovej aplikácie pre objednanie spojov. Tá by bola navrhnutá najmä tak, aby bola prehľadná, 

jednoduchá na ovládanie a tiež dostupná z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na výrobcu 

jeho HW, a SW. Vďaka tomu by ho tak mohli začať využívať všetci potencionálni cestujúci 

bez rozdielu veku či skúseností. To by mohlo mať v konečnom dôsledku za následok 

aj samotné zvýšenie atraktivity (a teda častejšie využívanie tohto typu dopravy zo strany 

cestujúcich) ako aj zníženie vyťaženia zamestnancov v prípade telefonických objednávok. 

Obsahom tejto diplomovej práce je teda navrhnutie a následné vytvorenie takého systému 

pre zvolenú oblasť v okolí obce Merklín, ktorý by bolo možné využiť aj prakticky. Preto 

s ním priamo súvisí aj teoretický rozbor obsiahnutý v tejto práci.  
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1 Analýza dopytovej dopravy 
História ľudstva sa od nepamäti spája s tendenciou a potrebou ľudí presúvať sa z bodu 

A do bodu B. Táto potreba tu je s nami už od čias vynálezu kolesa – najstaršie sa našli 

v Mezopotámii a sú staré približne 5500 rokov). [4] 

V dnešnej dobe doprava rovnako ako ktorýkoľvek iný artikel v trhovej ekonomike funguje 

na princípe ponuky a dopytu. Ponuka v tomto prípade pochádza zo strany štátnych, alebo 

súkromných dopravcov. Dopyt zaisťujú bežní občania, ktorí využívajú služby hromadnej 

dopravy. Práve preto je na najviac frekventovaných trasách najsilnejšie zastúpenie dopravcov 

rôznorodých spoločností s vysokou frekvenciou spojov. 

Pravdaže niektoré trasy sa vyznačujú nestálym, či nedostatočným dopytom po doprave. 

Takýmto príkladom môžu byť aj menšie obce ako Merklín v Plzeňskom kraji, kde je spoj danej 

linky využitý celkom výnimočne a preto pravidelné zachádzanie do tejto lokality je nákladovo 

nevýhodné. A to obzvlášť v prípade keď je záujem o takýto spoj vcelku náhodný 

a nepredvídateľný. Nakoľko však riešime nepravidelný dopyt po dopravnej 

službe, ktorá má byť sprostredkovaná hromadnou dopravou, tak sa budeme venovať 

tzv. dopytovej doprave. [5], [6] 

1.1 Dopytová doprava 

Vo všeobecnosti by sme pojem „dopytová doprava“ mohli definovať ako určitý druh 

dopravy, kedy je výber trasy ako aj zastávok ovplyvnený požiadavkami cestujúcich. Príklady 

dopytovej dopravy môžeme nájsť aj v každodennom živote v mestskej aglomerácii 

a to v podobe zastávky na znamenie, alebo využitia taxi služieb, či „carsharingu“. 

Ak zostaneme u zastávky na znamenie, tak už to je akési ovplyvnenie chodu linky verejnej 

dopravy pomocou požiadavky zo strany cestujúcich. [3], [6] 

Dopytovú dopravu je možné nájsť vo všetkých druhoch dopravy. Či už ide napríklad o vlakový 

špeciál vypravený z dôvodu mimoriadnej udalosti (napríklad ku príležitosti športového 

zápasu), alebo letecký špeciál, ktorý má priviezť späť oslobodených reportérov zo zajatia. 

Hoci dopytovú dopravu môžeme nájsť v každom druhu dopravy, tak v tejto práci sa budeme 

zaoberať len cestnou dopravou. [7], [8] 

Dopytová doprava sa teda môže týkať cestnej, železničnej, vodnej, leteckej, prípadne 

multimodálnej dopravy. Táto práca je zameraná na využitie dopytovej dopravy v móde cestnej 

dopravy. 

V poslednom čase sa „dopytová“ doprava čoraz viac skloňuje v kombinácii s verejnou 

dopravou. Možno aj práve preto, že vďaka verejnej doprave je možné lepšie regulovať 
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neustále sa zvyšujúce objemy dopravy ako aj samotné emisie. Postupný presun 

od individuálnej dopravy k verejnej by tak mohlo byť tým správnym výsledkom pri riešení danej 

problematiky. 

Nakoľko nevýhodou aktuálnej klasickej linkovej verejnej dopravy je to, že má na rozdiel od 

individuálnej dopravy pevne stanovený cestovný poriadok, tak je tým pádom pre užívateľa 

menej flexibilná a atraktívna. Zároveň je pre dopravnú spoločnosť veľmi finančne nákladné 

a nevýhodné vypravovať vozidlá, ktoré pre menej frekventované trasy a časy nemusia obslúžiť 

žiadneho cestujúceho. Dopytová doprava sa však snaží tieto nedostatky eliminovať. 

 
Obr. 1: Príklad trasy dopytovej dopravy – nakreslené s využitím objektov [9] 

Na Obr. 1 môžeme nájsť typický príklad dopytovej dopravy. V tomto prípade ide o verejnú 

autobusovú dopravu na zavolanie. Vyobrazená autobusová linka má na svojej trase 

(v cestovnom poriadku) vyznačených 7 zastávok, avšak nie všetky tieto zastávky musí počas 

svojej jazdy aj nutne obslúžiť. Vozidlo primárne zastavuje len na hlavných zastávkach 

označených zelenou farbou. V prípade ak vznikne dopyt na niektorej zo zastávok označených 

červenou farbou (ktoré nie sú štandardne na danej linke obsluhované) je nutné zo strany 

cestujúcich najskôr s predstihom zavolať na dispečing a oznámiť dispečerovi informáciu 

o požadovanej nástupnej a výstupnej zastávke. Dispečing túto informáciu prijme a odovzdá 

ju následne vodičovi vozidla, ktorý na jej základe upraví pôvodnú trasu danej linky. 

1.2 Výhody a nevýhody dopytovej dopravy 

Dopytová doprava prináša zásadnú zmenu vo využívaní verejnej dopravy. Nižšie môžeme 

vidieť zhrnutie jednotlivých výhod a nevýhod u tohto spôsobu dopravy. 

Výhody dopytovej dopravy: 

• optimalizácia nákladov: vyťaženie linky/trasy len na základe aktuálneho a reálneho 

dopytu zo strany cestujúcich, 

• ekologická náročnosť: možné zníženie uhlíkovej stopy vzhľadom k efektívnejšej obsluhe 

jednotlivých liniek/trás, 
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• úspora času: eliminácia zbytočného vychádzania a zachádzania v rámci 

linky/trasy, a možná rýchlejšia preprava cestujúcich, 

• dostupnosť: zachovanie dopravy v miestach s nízkym a nepravidelným dopytom, 

• flexibilita: prispôsobiteľnosť potrebám cestujúcich s ohľadom na efektivitu cestnej 

prevádzky, 

• väčšia atraktivita: možnosť presunu cestujúcich z osobnej (individuálnej) dopravy 

k verejnej, 

• väčšia ponuka spojov: možnosť ponuky väčšieho množstva spojov, ktoré 

by za normálneho stavu danú oblasť neobsluhovali. [6], [11] 

Nevýhody dopytovej dopravy: 

• nutná časová rezerva: tak na strane cestujúceho, kde je vyžadovaná aktívna účasť 

v dostatočnom predstihu pred jazdou pri zarezervovaní spoja. Tak isto aj na strane 

dopravcu, kde je nutné mať väčšiu časovú rezervu ako v prípade klasickej linky kvôli 

nerovnomernosti dopytu zo strany cestujúcich, 

• neistota úspechu objednávky na poslednú chvíľu: plynie už z prvého bodu, ale tento 

bod je natoľko zásadný, že je spomenutý aj samostatne, 

• nutnosť ITS systému: ktorý spracováva požiadavky od cestujúcich a odovzdáva 

ich príslušnému vozidlu. Takýto systém slúži k záväznej objednávke spoja, ktorý 

je pri objednaní spoja telefonicky horšie dosiahnuteľný, 

• premenlivosť prevádzky: neisté a premenlivé pracovné vyťaženie zamestnancov 

dopravnej spoločnosti na základe dopytu zo strany cestujúcich. 

• nutnosť špeciálnej aktivity zo strany cestujúceho pred jazdou: cestujúci, ktorý chce 

využiť spoj dopytovej dopravy musí pred cestou aktívne komunikovať 

s dopravcom, aby dal najavo svoj záujem o využitie takejto linky. Zatiaľ čo u klasického 

spoja je jeho činnosť obmedzená len na to, aby sa v požadovaný čas dostavil na príslušné 

miesto zastávky. [6], [11] 

1.3 Príklady súčasných systémov 

Jasný príklad prispôsobiteľnej dopravy sa dá poukázať napríklad na maršrutkách, ktoré jazdia 

vo východnej Ázii. Tie majú síce vytýčenú trasu, ktorou sprevádzajú a odľahčujú hromadnú 

dopravu, no cestujúci môže na danej trase nastúpiť/vystúpiť hocikedy.  

Ďalším modernejším a teda vyspelejším príkladom prispôsobiteľnej dopravy sú taxíky, alebo 

v súčasnosti najviac skloňovaný a tiež populárny tzv. „carsharing”. Môžeme ich považovať 

za istý druh verejnej dopravy určený najmä pre jednotlivcov a menšie skupiny. Spravidla 

sa prevádzkujú ad-hoc (je však možná aj rezervácia) a nemajú pevne určené trasy, alebo časy. 



   
 

13 
 

Ale naopak menia trasu a frekvenciu v závislosti od dopytu a teda požiadaviek samotných 

cestujúcich podobne tak, ako to bolo aj pri vyššie spomenutých maršrutkách. 

 
Obr. 2: Ukážka maršrutky z oblasti Yiraspol, Moldavsko 2014 [10] 

1.3.1 Česká republika a Európa 

V prostredí Českej republiky existuje len niekoľko prevádzkovateľov dopytovej dopravy. 

Konkrétne napríklad ČSAD pod záštitou integrovanej dopravy Libereckého kraja (IDOL)  alebo 

tiež spoločnosť Arriva premávajúca zase pod záštitou integrovanej dopravy Plzeňského kraja 

(IDPK). [20], [31] 

Oba tieto kraje práve prevádzkujú spoje vychádzajúce z ponuky bežných linkových spojov, 

ktoré jazdia len po predchádzajúcej telefonickej dohode medzi potencionálnym užívateľom 

a dispečerom. Okrem tohto spôsobu však ponúkajú možnosť objednania spojov aj pomocou 

webového rozhrania. Konkrétne v Plzeňskom kraji je na objednanie spojov dostupný 

jednoduchý webový formulár a v Libereckom kraji je pre držiteľov tzv. Opuscard dostupná zase 

webová stránka. Ďalšia zmienka ohľadom spojov na zavolanie bola nájdená v oblasti Milevska. 

Avšak posledné informácie o prevádzke tohto systému boli dohľadané k roku 2016 

a pri kontrole cestovných poriadkov z tejto lokality nebola možnosť spojov na zavolanie 

nájdená, preto nebola táto lokalita zahrnutá do nasledujúcej analýzy a prehľadu. [35] 
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Tabuľka 1: Prehľad dopravy na zavolanie v Európe [20], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [29] 

   Online Telefonicky 

Krajina Dopravca Oblasť 
Webová 
aplikácia 

Webový 
formulár 

Mobilná 
aplikácia Dispečing 

Slovenská 
republika 

ARRIVA -    • 

SKAND 
Skalica 

Trnavský 
samosprávny kraj 

 
 

 
• 

Česká 
republika 

ARRIVA - 
 

 
 

• 

Plzeňský kraj 
(pod záštitou IDPK) 

 •  • 

ČSAD - 
 

 
 

• 

Liberecký kraj 
(pod záštitou IDOL) 

•   • 

Nemecko BSVG Dolné Sasko •  • • 

MVG Kolín nad Rýnom •  • • 

Poľsko Tele-Bus Krakow 
 

 
 

• 

Rakúsko OÖVV Horné Rakúsko •  • • 

Veľká 
Británia 

ARRIVA Liverpool 
 

 •  

  

V tabuľke je možné vidieť stručný prehľad jednotlivých krajín Európy, v ktorých sa podarilo 

(aj keď len čiastkovo) zistiť jednotlivé údaje o dopytovej doprave. Nanešťastie je v rámci 

Európy a tiež celého sveta takýchto poskytovateľov naozaj mnoho, a ich podrobné 

porovnávanie by bolo už mimo rozsah tejto práce. 

Ako je však možné vidieť, tak v rámci analýzy verejnej dopytovej dopravy sa podarilo zistiť, 

že väčšina dopravcov má v rámci jednotlivých štátov najčastejšie zabezpečené objednávanie 

tohto typu dopravy práve pomocou telefonickej objednávky. Avšak v rámci jednotlivých krajín 

a ich oblastí je veľmi často tento typ dopravy zastrešený pod konkrétnou oblasťou integrovanej 

dopravy. Vďaka tomu tak chýba akýsi ucelený a jednotný systém, v rámci ktorého by bolo 

možné vyhľadávať a tiež objednávať jednotlivé spoje nad všetkými takýmito oblasťami. 

1.3.2 Ukážka súčasných riešení 

Ako je možné vidieť na Obr. 3, tak objednanie spojov na zavolanie u IDPK nie je tak úplne 

webovou aplikáciou ako skôr štvor-krokovým webovým formulárom. V prvom kroku si užívateľ 

najskôr zvolí dátum. V druhom kroku si zvolí nástupnú zastávku a v treťom si zase vyberie 

z ponuky možností jednotlivých spojov. Posledný štvrtý krok slúži na rekapituláciu objednávky 

a na overenie užívateľa pomocou emailovej adresy.  
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Obr. 3.: Zobrazenie objednania spoja na zavolanie u IDPK [20] 

Tento konkrétny spôsob objednávania je síce jednoduchý a ľahko použiteľný, no celá logika 

aplikácie by mohla byť vyriešená aj na jednej stránke. Vďaka tomu by sa proces objednania 

značne uľahčil. Vzhľadom k tomu, že sa jedná iba o formulár, tak nemožno ďalej hospodáriť 

už s vytvorenými objednávkami a tiež je najväčším problémom samotný výber nástupnej 

zastávky. Nakoľko sa jedná o štandardný HTML select, tak v prípade veľkého množstva dát 

je hľadanie požadovanej zastávky pre užívateľa veľmi nepohodlné a neprehľadné – viď. Obr. 

4. Naše riešenie by preto malo ponúkať oveľa prepracovanejší prístup – od vytvorenia 

užívateľského účtu až po výber konkrétneho spoja a tiež následnú platbu. 

 
Obr. 4.: Ukážka výberu nástupnej zastávky pri objednaní spoja na zavolanie u IDPK [20] 

Ďalším systémom fungujúcim v ČR je systém spoločnosti IDOL s názvom Opuscard. Na Obr. 

5 je vidieť obrazovku po prihlásení do systému s názvom „mojeopuscard“ – uvádzaného podľa 

webových stránok IDOL ako miesta určeného na objednanie jednotlivých spojov na zavolanie. 
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Avšak ako je vidieť už z obrázku, tak po registrácií a následnom prihlásení do systému v ňom 

nenájdeme (okrem editácie profilu a objednania karty) absolútne žiadnu informáciu o spojoch, 

či ich objednaní. Pravdepodobne sú tak tieto informácie dostupné len pre užívateľov, ktorí už 

vlastnia spomenutú kartu. [31], [32] 

 
Obr. 5.: Ukážka aplikácie Opuscard [32] 

V rámci Nemecka sa nepodarilo dohľadať žiadnu konkrétnu linkovú dopravu. No podarilo 

sa nájsť aspoň aplikáciu od poskytovateľa BSVG, ktorá v oblasti Dolného Saska kombinuje 

štátne a súkromné riešenia v prípade záujmu o dopravu na zavolanie. Takýmto spôsobom 

spája dohromady práve moderné prístupy vo forme mobilnej a webovej aplikácie s tradičným 

prístupom v podobe telefónu. [24] 

 
Obr. 6.: Ukážka aplikácie BSVG [44] 
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1.4 Varianty dopytovej dopravy 

Ako bolo predostreté v odstavcoch vyššie, tak pojem dopytovej dopravy zahŕňa pomerne 

široké portfólio služieb. Preto je potrebné pristúpiť k ešte bližšej špecifikácii a rozdeleniu. 

Dopytovú cestnú dopravu môžeme základne rozdeliť z rôznych hľadísk, napríklad: 

• prístupnosti: 
• verejná, 

• neverejná – ide o prepravný vzťah na základe zmluvnej dohody, napr. 

objednanie autobusu školou na výlet atď., 

• času: 
• pevne určené časové sloty – spoj (pokiaľ je po ňom dopyt) vyrazí len v pevne 

daných časových slotoch, 

• časovo nezávislá – spoj vyrazí kedykoľvek, kedy je po ňom dopyt, 

• priestoru: 
• voliteľná možnosť trasy – nástupu / výstupu – môže sa jednať o taxi službu, 

ktorá trasu plne podriaďuje požiadavkám užívateľa, 

• pevne daná trasa, možnosť nástupu a výstupu, 

• možnosti rezervácie: 
• s časovým predstihom pred výjazdom spoja, 

• bezprostredne do výjazdu spoja, 

• ad-hoc, počas jazdy spoja, 

• možnosti zdieľania: 
• zdieľaná cesta tzv. shared journey – cestujúci využíva možnosti prepravy 

po vopred definovanej ceste spoločne s ďalšími na ňom nezávislými 

cestujúcimi, 

• zdieľané vozidlo – individuálna obsluha viacerých cestujúcich jedným vozidlom, 

s nezávislými cestami. 

1.4.1 Zhrnutie variant dopytovej dopravy 

Tabuľka 2. zobrazuje niektoré významné druhy dopytovej dopravy a ich zaradenie do vyššie 

vypísaných kategórií. 
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Tabuľka 2: Ukážka kategorizácie druhov dopytovej dopravy 
  

Ta
xi

/M
ar
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ut

ka
 

C
ar

sh
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g  

Sl
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re
 š

pe
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ál
ne
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M
H

D
 s
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na
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ie

 

Sp
oj

 n
a 

za
vo

la
ni

e 

Zá
ja

zd
ov

ý 
au

to
bu

s 

prístupnosť 
verejná • • 

 
• • 

 

neverejná 
  

• 
  

• 

čas 
pevná 

   
• • 

 

nezávislá • • • 
  

• 

priestor 
voliteľná • • • 

   

pevná 
   

• • • 

objednávka 

s predstihom • • • 
 

• • 

bezprostredne pred výjazdom • • 
  

• 
 

ad-hoc 
 

• 
 

• 
  

zdieľanie 
vozidlo • • • 

  
• 

cesta 
   

• • 
 

 

1.5 Oblasti využitia „dopytovej“ dopravy zabezpečovanej 
cestovným poriadkom 

Vhodnosť jej využitia je rôzna s ohľadom na hierarchiu siete, pozíciu úseku vzhľadom k trase 

linky a tiež druhu dopravného prostriedku. V nasledujúcich odsekoch si bližšie rozoberieme 

tieto jednotlivé kritéria. 

1.5.1 Vzťah k sieti 

V rámci hierarchie siete je možné vymedziť jednotlivé trasy verejnej dopravy na tzv. obslužné, 

kapacitné a menej kapacitné. Tieto trasy sú určené práve mierou záujmu a teda vyťaženosťou 

konkrétnych úsekov v závislosti od kvality ich pokrytia. Hlavné obslužné a kapacitné trasy majú 

najlepšie pokrytie a vedľajšie menej kapacitné už majú horšie pokrytie. Dopytová doprava 

spadá do kategórie menej kapacitných trás. Spravidla je vo väzbe na hlavnú trasu a môže byť, 

či väčšinou aj je naviazaná na spoje premávajúce na tejto hlavnej trase. Využitie dopytovej 

dopravy je žiadúcim tam, kde sa odkláňa trasa. V miestach kde vedie trasa linky 

je jednoduchšie využiť riešenia formou zastávky na znamenie (v podobe ad-hoc variantu), 

namiesto toho, aby si niečo také musel cestujúci vopred rezervovať. 
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1.5.2 Vhodné úseky 

Čo sa týka výberu vhodných úsekov na trasách obslužných liniek verejnej (autobusovej) 

dopravy je vhodné (v prípade dopytovej dopravy) voliť skôr začiatočné a koncové úseky. 

To hlavne preto, že vodič linky nemusí zbytočne zachádzať mimo svoju hlavnú obslužnú trasu 

a neriskuje tým to, že by musel potom zbytočne čakať, alebo dokonca nabral v danom úseku 

meškanie. Okrem toho v prípade, že by sa vyriešilo zastavenie v jednotlivých zastávkach 

na znamenie, nemusel by tak vodič nevyhnutne v každej z nich postupne zastavovať. Pokiaľ 

by teda nevznikol zo strany cestujúcich žiadny podnet na zastavenie, mohla by tak daná linka 

na svojej trase bez prerušenia pokračovať až do koncovej stanice a doraziť tam dokonca skôr. 

Pre zmenu by tak bolo vďaka tomu možné zdržať sa na zastávkach, na ktorých by to naopak 

v prípade potreby bolo aj nutné. 

1.5.3 Voľba dopravného prostriedku 

Voľba vhodného dopravného prostriedku je najmä v rámci optimalizácie kapacít objemov 

verejnej dopravy naozaj kľúčová. Okrem toho je však vďaka nej možné dosiahnuť aj lepšiu 

optimalizáciu samotných nákladov, či už po ekonomickej, alebo aj ekologickej stránke. Práve 

z toho dôvodu je vhodné na trasách s menším „dopytom“ nahradiť veľké typy dopravných 

prostriedkov menšími, ako napríklad veľký (štandardný) autobus za menší rádiobus/mikrobus 

a v opačnom prípade zase naopak. Práve takéto riešenie je ideálnym príkladom regulácie 

ekonomických a zároveň aj ekologických nákladov v praxi. 

1.6 Užívatelia systému a ich potreby 

Ako z názvu vyplýva ide o fyzické osoby interagujúce s navrhovanými systémami. Ich správna 

identifikácia, rozlíšenie a určenie potrieb je kľúčovým bodom kvalitného návrhu. Každý užívateľ 

je unikátne rozlíšený pomocou UP1 kódu. S týmto kódom sa potom naďalej pracuje 

v identifikácii užívateľských potrieb.  

Tabuľka 3: Užívatelia systému a ich kód 

Užívateľ UP kód 
Cestujúci UP1 

Vodič UP2 

Dispečer UP3 

Dopravca UP4 

Objednávateľ/Koordinátor UP5 

Prevádzkovateľ IS UP6 
 

 
1 Užívateľské potreby 
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1.6.1 Cestujúci 

Cestujúci je užívateľská rola systému zastupujúca osobu využívajúcu daný systém a zvolený 

dopravný prostriedok za účelom svojho presunu z miesta na miesto na základe jeho vopred 

zvolenej požiadavky. 

Tabuľka 4: Užívateľské potreby pre rolu cestujúceho 

Kód Názov Popis 
UP1 Užívateľské potreby pre rolu cestujúceho 

UP1.1 zistenie ponuky zistenie aktuálnej dostupnosti poskytovaných spojov v danej oblasti 

UP1.2 nová objednávka objednanie konkrétneho spoja vrátane potvrdenia jeho objednávky 
(spätná väzba o úspešnosti, platba vopred a na mieste) 

UP1.3 zistenie stavu zistenie informácií o objednanom spoji (už objednané / ešte 
neobjednané) 

UP1.4 editácia objednávky zmena údajov u objednaného spoja (miesto, čas, atď.) 

UP1.5 zrušenie objednávky zrušenie objednaného spoja 

UP1.6 uplatnenie zľavy uplatnenie zľavy z cestovného 

UP1.7 prehľad zobrazenie prehľadu objednaných spojov (história všetkých) 

UP1.8 prístupnosť 
informácií 
(dostupnosť služby) 

webová mobilná aplikácia (v ľubovoľnom mieste a čase) 

 

1.6.2 Vodič 

Vodič je užívateľská rola systému, zastupujúca osobu priamo riadiacu a zodpovednú za chod 

dopravného prostriedku za účelom prevozu posádky a tovaru. 

Tabuľka 5: Užívateľské potreby pre rolu vodiča 

Kód Názov Popis 
UP2 Užívateľské potreby pre rolu vodiča 

UP2.1 získanie prehľadu zistenie kompletných informácií o stave jazdy spoja (čas, trasa, 
cestujúci) 

UP2.2 kontrola kontrola správnosti trasy linky 

UP2.3 automatické aktualizácie dynamická aktualizácia itineráru (cestovného poriadku) spoja 
v palubnom počítači 

 

Vyššie uvedené užívateľské potreby vodiča ako zamestnanca dopravcu sú v prenesenom 

slova zmysle potreby dopravcu, ktorý je uvedený ako užívateľ v kapitole 1.4.4. Tieto potreby 

už nebudú v tejto kapitole opakované. 
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1.6.3 Dispečer 

Dispečer je užívateľská rola systému zastupujúca osobu, ktorá je zodpovedná za efektívne 

vyťaženie a koordináciu jednotlivých vozidiel i kontrolu vodičov jednotlivých spojov na základe 

spracovania a evidencie jednotlivých požiadaviek zo strany cestujúcich. 

Tabuľka 6: Užívateľské potreby pre rolu dispečera 

Kód Názov Popis 
UP3 Užívateľské potreby pre rolu dispečera 

UP3.1 zobrazenie prehľadu kompletný prehľad informácií o dopyte, všetkých linkách, 
úsekoch  

UP3.2 kontrola a notifikácie kontrola (využitia spojov) a upozornenie (alarm) o ne/obslúžení 
úseku zo strany vodiča  

UP3.3 automatické aktualizácie úprava a aktualizácia informácií v prípade vzniku akejkoľvek 
zmeny 

UP3.4 upozornenie vodiča informovanie vodiča v prípade vzniku akejkoľvek zmeny 
 

Vyššie uvedené užívateľské potreby dispečera ako zamestnanca dopravcu, alebo 

koordinátora sú v prenesenom slova zmysle potreby dopravcu, alebo koordinátora, ktorí sú 

uvedení ako užívatelia v kapitolách 1.6.4 a 1.6.5. Tieto potreby už nebudú v týchto kapitolách 

opakované. 

1.6.4 Dopravca 

Dopravca je užívateľská rola systému zastupujúca poskytovateľa dopravy so záujmom 

a potrebným oprávnením na podieľaní sa na dopravnej obslužnosti v určitej oblasti/území 

a následnom poskytovaní týchto služieb samotnej verejnosti. 

Tabuľka 7: Užívateľské potreby pre rolu dopravcu 

Kód Názov Popis 
UP4 Užívateľské potreby pre rolu dopravcu 

UP4.1 zhromažďovanie 
informácií 

zhromažďovanie informácií o dopyte za účelom ich 
štatistického spracovania (počet cestujúcich v mieste a čase, 
ktorí mali dopyt) 

UP4.2 zistenie dopytu zistenie reálnej využiteľnosti objednávok zo strany cestujúcich 
(či naozaj dorazil) 

UP4.3 zrušenie objednávky umožnenie zrušenia požiadavky užívateľa (pokiaľ si každý 
užívateľ objedná spoj nezávisle/nie je info. o stave objednávky) 
a vrátenie peňazí 

UP4.4 zaznamenanie 
objednávky 

obdržanie platby spolu s objednávkou (metódy platby- 
povinné/nepovinné) 

UP4.5 dohľad nad spojmi kontrola jazdy vozidla vo vzťahu k cestovnému poriadku (či 
nejazdí neskoro, alebo príliš dlho nečaká) 



   
 

22 
 

UP4.6 eliminácia redundancie zabránenie vytvárania fiktívnych objednávok (viac spojov 
jedným cestujúcim) 

UP4.7 prevencia zvýšená kontrola pracovných podmienok vodičov s ohľadom 
na nepravidelnosti v dopytovej doprave (bezpečnostné 
prestávky, podiel aktívnej činnosti na pracovnej dobe) 

UP4.8 zistenie efektivity zistenie nákladov na prevádzku linky s dopytovou dopravou 
(necháva  si financovať objednávateľom) 

 

Ďalšie požiadavky dopravcu sú uvedené v kapitolách týkajúcich sa vodiča a dispečera (pokiaľ 

dispečer je zamestnancom dopravcu). 

1.6.5 Objednávateľ/Koordinátor  

Objednávateľ je užívateľská rola systému zastupujúca subjekt so záujmom o zaistenie 

a financovanie dopravnej obslužnosti v určitej oblasti/území, vrátane zaisťovania systému 

dopytovej dopravy (zodpovedná osoba). Koordinátor je v prípade integrovaného dopravného 

systému užívateľská rola, zastupujúca subjekt určený k organizovaniu dopravnej obslužnosti 

v určitej oblasti/území. 

Tabuľka 8: Užívateľské potreby pre rolu koordinátora/objednávateľa 

Kód Názov Popis 
UP5 Užívateľské potreby pre rolu koordinátora/objednávateľa 

UP5.1 zistenie stavu požiadavky na dostupnosť štatistických informácií o dopyte 
(vyťaženosť liniek a množstvo objednávok) 

UP5.2 poskytnutie informácií poskytnutie informácií o meškaní spojov využívajúcich 
dopytovú dopravu 

UP5.3 vyhodnotenie efektivity získanie nákladov na prevádzku linky s dopytovou dopravou 
a prevádzkovaní IS (dôvod financovania) 

 

Ďalšie požiadavky koordinátora sú uvedené v kapitole týkajúcej sa dispečera (pokiaľ dispečer 

je zamestnancom koordinátora). 

1.6.6 Prevádzkovateľ IS 

Prevádzkovateľ IS je užívateľská rola systému zastávajúca konkrétny orgán, agentúru 

či iný subjekt zodpovedný za správu dát daného systému a teda určenie účelov a prostriedkov 

spracovania jednotlivých údajov. Prevádzkovateľom IS môže byť tiež dopravca, koordinátor, 

alebo objednávateľ. 

Tabuľka 9: Užívateľské potreby pre rolu prevádzkovateľa IS 

Kód Názov Popis 
UP6 Užívateľské potreby pre rolu prevádzkovateľa IS 

UP6.1 nakladanie s 
požiadavkami 

zhromažďovanie a spracovanie požiadaviek užívateľov 
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UP6.2 servis a zabezpečenie údržba a zabezpečenie uchovávaných dát 
 

1.7 Funkcie 

Funkcie sú všeobecné vlastnosti, ktoré by mal požadovaný systém napĺňať. Ich odvodenie 

vychádza z užívateľských potrieb, na ktoré by tieto funkcie mali reagovať a uspokojovať ich. 

Funkcie hierarchicky delíme do zhlukov podľa svojej dôležitosti.  

Každý takýto zhluk môže ďalej obsahovať niekoľko ďalších funkcií, ktoré ho bližšie určujú. 

Samozrejme pokiaľ by sme k týmto jednotlivým funkciám pristupovali atomickým myslením, 

tak je ich možné ešte ďalej a ďalej deliť takmer až na prvočinitele. Ale pre základnú definíciu 

funkcií vzhľadom k ich prehľadnosti bola zvolená úroveň vybraná tak, aby funkciu jasne 

vystihovala, ale aby zároveň nebolo nutné ísť do prílišných a veľmi špecifických detailov. 

Je definovaných 7 hlavných funkcií a ako bude uvedené nižšie, tieto funkcie pokrývajú všetky 

užívateľské potreby uvedené v kapitole 1.6. 

1.7.1 F1 Správa objednávky 

Správou objednávky je myslená interakcia užívateľa (v našom prípade zrejme cestujúceho) 

so systémom za účelom nakladania s objednávkou. Tento prvý dôležitý bod teda obsahuje 
možnosť vytvorenia novej objednávky, kontrolu a editáciu vytvorenej objednávky, či prípadne 

jej zmazanie.  

Tabuľka 10: F1 Správa objednávky 

F1 Správa objednávky 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F1.1 Vytvorenie novej objednávky UP1.2 

F1.2 Zobrazenie vytvorených objednávok UP1.3 

F1.3 Editácia vytvorenej objednávky UP1.4 

F1.4 Zrušenie vytvorenej objednávky UP1.5, UP4.3 
 

1.7.2 F2 Správa peňažných prostriedkov 

Správa peňažných prostriedkov je na prvý pohľad pomerne matne špecifikovaný pojem. 

Avšak v tomto prípade sa ním myslí celkové nakladanie s financiami v rámci zamýšľanej 

aplikácie. Môže teda ísť o platbu za konkrétnu objednávku, uplatnenie zľavy na cestovnom, 

vrátenie peňazí v prípade zrušenej objednávky, alebo refundácie finančných prostriedkov 

v prípade oprávnenej reklamácie (teoreticky napríklad pri veľmi dlhom oneskorení spoja). 
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Tabuľka 11: F2 Správa peňažných prostriedkov 

F2 Správa peňažných prostriedkov 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F2.1 Platba za objednávku UP4.4 

F2.2 Uplatnenie zľavy UP1.6 

F2.3 Vrátenie peňazí UP4.3 

F2.4 Odoslanie peňazí UP4.4 
 

1.7.3 F3 Prehľad informácií o budúcom dopyte 

Ak hovoríme o informačnom systéme, tak jednou z jeho kritických funkcií je korektné 

zobrazenie dát. V tomto prípade ide o funkcie zobrazenia dát o aktuálnej dostupnosti ponuky 

jednotlivých spojov, zobrazenie kompletných informácií o stave jazdy, zobrazenie konkrétnych 

informácií o požadovanom spoji, či zobrazení kompletného prehľadu všetkých spojov. 

Nezaujíma nás aké dáta zobrazujeme, zaujíma nás, že funkcia je zobrazenie informácií. Ďalšia 

súvisiaca funkcia je sprístupnenie týchto dát a to ako cestujúcim, tak vodičom, dopravcom atď. 

Tabuľka 12: F3 Správa informácií 

F3 Správa informácií 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F3.1 Zobrazenie UP1.1, UP1.3, UP1.7, UP2.1, UP3.1, UP5.1 

F3.2 Sprístupnenie UP2.3, UP3.3, UP3.4, UP5.2 
 

1.7.4 F4 Zhromažďovanie a spracovanie dát 

Informačný systém nám poskytuje obrovskú výhodu vďaka tomu, že môžeme zbierať ohromné 

množstvo dát a efektívne ich využívať. Do tejto funkcie teda patrí zber dát z vozidiel, zber dát 

o dopyte z IS2, spracovanie a vyhodnotenie dopytu v jednotlivých uzloch a časoch, tvorba 

historických modelov dopravy, optimalizácia spojov a cestovného poriadku. 

Tabuľka 13: F4 Zhromažďovanie a spracovanie dát 

F4 Zhromažďovanie a spracovanie dát 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F4.1 zber a uchovanie dát UP4.1, UP4.2 

F4.2 spracovanie a vyhodnotenie dopytu v jednotlivých 
uzloch a časoch 

UP5.1 

F4.3 tvorba historických modelov dopytu UP5.2, UP5.3 

F4.4 vyhodnotenie využitia dopravy vrátane objednávok UP4.2 

 
2 Informačný systém 
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F4.5 optimalizácia spojov a cestovného poriadku UP4.8 
 

1.7.5 F5 Navigácia vodiča na trase 

Kritická časť týkajúca sa vodiča je dostatočná informovanosť. Vodič by mal byť včasne 

pred jazdou informovaný tak, aby mal čas sa na ňu pripraviť a na čas vyraziť. To je u dopytovej 

dopravy vzhľadom k nepravidelnosti výjazdov veľmi dôležité. Zároveň by mal byť informovaný 

o aktuálnych zmenách tak, aby mohol trasu dynamicky na základe týchto informácií korigovať 

a v neposlednom rade by mal byť upozornený na prípadné chybné odbočenia. 

Tabuľka 14: F5 Navigácia vodiča na trase 

F5 Informácie o trase pred jazdou  
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F5.1 informovanie o aktuálnych zmenách za jazdy UP2.3, UP3.3 

F5.2 podpora rozhodovania v mieste odbáčania a vetvenia trasy 
za jazdy 

UP3.4 

F5.3 informovanie o chybnej trase UP3.2 
 

1.7.6 F6 Sledovanie spojov dopytovej dopravy 

Táto funkcia súvisí s istým prehľadom o spojoch dopytovej dopravy tak, aby sa v pravidelných 

časových periódach mohlo uskutočniť nejaké vyhodnotenie a na jeho základe vykonať 

optimalizácie. Patrí sem určenie polohy a oneskorenie jednotlivých vozidiel. Môžeme 

sa vlastne baviť o určitom dispečerskom dohľade. Ďalej sem prináleží prehľad o potrebách 

dopytu v miestach určených dopytovou dopravou a prehľad o chybách v obsluhe dopytovej 

dopravy. Tieto informácie môžu slúžiť ku skvalitneniu a zefektívneniu dopravy. 

Tabuľka 15: F6 Sledovanie spojov dopytovej dopravy 

F6 Určenie omeškania 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F6.1 poloha vozidiel (dispečerská funkcia) UP4.7 

F6.2 prehľad o potrebách dopytu v miestach určených 
dopytovou dopravou 

UP4.5, UP5.3 

F6.3 prehľad o chybách v obsluhe dopytovej dopravy UP4.7 
 

1.7.7 F7 Ochrana dát 

V poslednom čase ide o veľmi skloňovaný termín. Na začiatok je potrebné si povedať, 

že celkom oprávnene. Každý informačný systém, ktorý obsahuje citlivé dáta musí dôrazne 

dbať na ich zabezpečenie. Či už sa jedná o citlivé dáta dopravcov, alebo osobné dáta 

užívateľov. Funkciou je teda ochrana dát a s tým súvisiace zabezpečenie databázy, šifrovanie 
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najkritickejších a najcitlivejších dát a zabezpečenie systému voči penetrácii neoprávnených 

subjektov. 

Tabuľka 16: F7 Ochrana dát 

F7 Ochrana dát 
Kód Funkcia Kód užívateľskej potreby 

F7.1 zabezpečenie databázy UP6.1 

F7.2 šifrovanie dát UP6.2 

F7.3 zabezpečenie systému voči penetrácii neoprávnených subjektov UP4.6, UP6.2 
 

1.8 Procesy systému a ich časová postupnosť 

Jednotlivé roly a funkcie v spoločnej synergii definujú tzv. silné procesy systému. Ide o akési 

združenie jednotlivých procesov/funkcií do vyššieho celku za účelom popísania kompletného 

fungovania systému.  

V tejto fáze nám ide o všeobecný pohľad do systému a jeho pochopenia preto, aby sme 

sa mohli v budúcich častiach práce voči tomuto celku vymedziť. Nižšie sú uvedené dva 

najzákladnejšie procesy systému, ktoré sme pre prehľadnosť vypísali v časovej postupnosti 

do tabuľky. Ide o procesy vytvorenia objednávky a vedenia vodiča na trase. Samozrejme 

v takto komplexnom systéme je oných procesov oveľa viac, napr.:  

• štatistické spracovanie dát, 

• odbavenie cestujúcich, 

• platobný proces, 

• a pod. 

Avšak v rámci všeobecného prehľadu a na vnímanie problematiky nie je potrebné všetky tieto 

procesy podrobne rozpisovať. Tiež je dôležité podotknúť, že jednotlivé akcie je možné ešte 

bližšie špecifikovať a určovať, vrátane reakcie systému na rôzne druhy porúch (viď kapitola 4). 

V rámci tejto práce však bola zvolená – nižšie videná – všeobecná rozlišovacia úroveň.  

1.8.1 Vytvorenie objednávky 

Najdôležitejším procesom dopytovej dopravy je vytvorenie objednávky na cestujúcim zvolený 

spoj. Nasledujúca tabuľka zobrazuje proces vytvorenia objednávky v čase, vrátane 

zapojených rolí. Okrem iného by mala dať predstavu o tom, aké informácie si jednotliví 

užívatelia v čase vymieňajú. 
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Tabuľka 17: Proces vytvorenia objednávky v čase 

Kód Akcie Užívateľ Zoskupujúce 
funkcie  

1. Vytvorenie požiadavky na nájdenie spoja cez 
Internet alebo telefonicky. Cestujúci F1, F3 

2. 
Server, prípadne zamestnanec podpory, 
prehľadá databázy a vráti cestujúcemu 
informáciu o možných spojoch. 

Prevádzkovateľ IS 
F3, F4, F7 

3. Výber konkrétneho spoja a linky. Cestujúci F1, F3 

4. Vyplnenie potrebných údajov súvisiacich 
s objednávkou Cestujúci F1 

5. Odoslanie požiadavky na objednávku a prijatie 
informačným systémom 

Cestujúci / 
Prevádzkovateľ IS 

F1, F3, F4, F7 

6. Vytvorenie dočasnej objednávky Prevádzkovateľ IS F1, F7 

7. Kontrola validity objednávky v systéme Prevádzkovateľ IS F7 

8. Vystavenie a odoslanie platobných údajov 
a prijatie cestujúcim 

Prevádzkovateľ IS 
/ Cestujúci 

F2, F7 

9. Vyplnenie potrebných údajov súvisiacich 
s platbou a odoslanie do IS a prijatie na strane IS 

Cestujúci / 
Prevádzkovateľ IS 

F2 

10. Overenie platobných prostriedkov Prevádzkovateľ IS F2, F7 

11. Zaistenie platby za objednávku Prevádzkovateľ IS F2 

12. Vytvorenie záväznej objednávky Prevádzkovateľ IS F1 

13. 
Odoslanie potvrdenia o úspešnej objednávke 
a cestovného dokladu užívateľovi a prijatie 
cestujúcim 

Prevádzkovateľ IS 
/ Cestujúci 

F1, F3 

14. Odoslanie informácie o vzniku novej objednávky 
dopravcovi a prijatie informácie dopravcom 

Prevádzkovateľ IS 
/ Dopravca 

F3, F4 

 

Proces je možné realizovať ako pre spoje bez rezervácie miest, tak aj pre spoje s rezerváciou 

miest. Vtedy je rezervácia miesta súčasťou objednávky. 

1.8.2 Vedenie vodiča na trase 

Proces vedenia vodiča na trase je dohľadovým procesom, do ktorého sa primárne zapája vodič 

spoločne s dispečerom. Cieľom tohto procesu je minimalizácia chýb v rámci dynamického 

itenerára trasy dopytovej dopravy, či ich prípadná rýchla a čo možno najmenej časovo 

a finančne nákladná náprava. 

Tabuľka 18: Proces vedenia vodiča na trase v čase 

Kód Akcie Užívateľ Zoskupujúce 
funkcie 

1. 
Vznesenie požiadavky (pred začiatkom jazdy) 
na aktuálny dopyt na trase, odoslanie 
požadovaných informácií 

Vodič / 
Prevádzkovateľ IS  

F3, F7 
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2. Preštudovanie itinerára (pred začiatkom jazdy) Vodič F5 

3. 
Priebežné sledovanie posledných zmien v dopyte 
a v prípade zmeny odoslanie informácie vodičovi 
a dispečerovi 

Prevádzkovateľ IS 
F5, F6 

4. 

Priebežné informovanie vodiča (počas jazdy) 
o ďalšej zastávke (väzba na polohu vozidla 
respektíve informácie z palubného počítača) alebo 
vozidlová navigácia do nasledujúcej zastávky, 
vychádza z aktuálnych info bod 3 

Vodič / 
Prevádzkovateľ IS 

F5 

5. 
Kontrola ad-hoc itinerára s dostatočnou časovou 
rezervou (prípad zmeny oznámený IS počas jazdy 
vodiča podľa bodu 3) 

Vodič / 
Prevádzkovateľ IS 

F6 

6. 
Priebežné odovzdávanie informácií o aktuálnom 
dopyte s ohľadom na jednotlivé spoje dispečerovi, 
vychádza z aktuálnych info bod 3 

Prevádzkovateľ IS 
/ Dispečer 

F5, F6 

7. 
Sledovanie trasy vozidla a odbavovanie zastávok 
v prípade odchýlky od trasy, alebo vynechania 
zastávky informovanie vodiča a dispečera 

Prevádzkovateľ IS 
/ Dispečer / Vodič 

F5, F6 

8. Korekcia trasy v prípade odchýlky od trasy, alebo 
vynechania zastávky Vodič F4, F5, F6 

9. 
Priebežné sledovanie správnosti jazdy vozidla 
a zastavovania na zastávkach a súvisiace 
informovanie dispečera 

Prevádzkovateľ IS 
/ Dispečer 

F6 

 

1.8.3 Zhrnutie 

U vyššie spomenutých užívateľských rolí, funkcií a procesov si možno 

všimnúť, že sú definované pre všeobecný systém dopytovej dopravy, ktorý zahŕňa kompletné 

technologické a z časti aj manažérske riešenie. Tieto poznatky sú dôležitým teoretickým 

podkladom pre ďalšie fázy vývoja, najmä pre fázu návrhu, pretože táto práca je vypracovaná 

na základe odporúčaných a zažitých postupov softwarového inžinierstva. Z tejto teoretickej 

rešerše potom možno určiť roly a požiadavky pre nami vyvíjaný konkrétny software 

(viď. kapitola 2). [14] 

1.9 Softwarové možnosti 

V tejto práci vyvíjaný informačný systém bude mať podobu určitého programu – softwaru, 

ktorého primárnou funkciou bude vytvorenie a správa objednávok na spoje dopytovej dopravy. 

Z toho vyplýva, že tvorba konkrétneho systému je závislá na tom, aby vyvíjaný software mal 

prístup k Internetu. Vďaka tomu sa zabezpečí jednoduchá komunikácia jednotlivých užívateľov 

so systémom a aktualizácia dát. Z tohto dôvodu sú vo všeobecnom zmysle slova na výber tri 

možnosti riešenia a prístupu k vývoju systému, ktoré sa líšia v palete nástrojov a prostredím 

na ktorom sú spustené a vyvíjané: 
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• webová aplikácia – ide o aplikáciu, ktorú nie je nutné inštalovať na zariadenie užívateľa 

a možno ju pomocou webového prehliadača spustiť z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má 

prístup k Internetu,  

• natívna aplikácia – vytvorená pre konkrétnu a špecifickú platformu. Je neprenosná na inú 

platformu, avšak plne využíva výkon a možnosti zariadení, môže 

byť  mobilná, tak aj desktopová, 

• hybridná aplikácia – ako názov napovedá, tak ide o akýsi hybrid medzi natívnou 

a webovou aplikáciou, kde by mali byť využité výhody natívnej aplikácie vďaka zaobaleniu 

webových technológií do natívneho kontejnera. S tým rozdielom, že takáto aplikácia má len 

jeden zdrojový kód preložený pre každú platformu rozdielne. [15], [16], [17] 

Tabuľka 19: Výhody a nevýhody prístupov vývoja aplikácií 

Aplikácia Výhody Nevýhody 
Webová prenosnosť a dostupnosť na 

širokej palete zariadení 
úplne závislá na 

poskytovateľovi služieb 

aktuálnosť aplikácie nemožnosť práce aj off-line 

najjednoduchšia distribúcia, 
odpadá potreba inštalácie 

Zložité, alebo nemožné využitie 
všetkých dostupných možností 

zariadení (fotoaparát, 
lokalizačné služby, atď.) 

rýchlosť vývoja nutnosť úpravy rozhrania pre 
širokú paletu zariadení 

za pomoci moderných 
nástrojov možno tvoriť aj 

pomerne zložité a náročné 
aplikácie 

pomalšie pri práci s veľkým 
objemom dát 

Natívna možnosť naplno využívať 
možnosti hardwaru 

zložitejšie aktualizácie aplikácie 

možnosť využitia najväčšieho 
výkonu 

neprenosnosť a zložitejšia 
distribúcia 

možnosť, v obmedzenom 
režime, práce aj off-line 

pre každú platformu potreba 
špecifického riešenia 

 časovo a finančne 
najnákladnejšia 

Hybridná jeden zdrojový kód pre viacero 
systémov, veľká prenositeľnosť 

zložitejšie aktualizácie aplikácie 

možnosť prístupu k hardwaru 
zariadenia 

veľká závislosť na knižniciach 
tretích strán 

možnosť, v obmedzenom 
režime, práce aj off-line 

zložitejšia distribúcia oproti 
webovej aplikácii 

menej časovo aj finančne 
nákladná než natívna 
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Vzhľadom k tomu, že sa jedná o systém, ktorý by mal byť dostupný pre širokú verejnosť 

bez ohľadu na ňou využívaný hardware, tak z vyššie spomenutých možností je najvhodnejšie 

využiť práve riešenia v podobe webovej aplikácie. Vďaka tomuto riešeniu je tak možné 

rýchlo, jednoducho a hlavne čo najefektívnejšie sprístupniť daný systém pre veľkú a rôznorodú 

skupinu potencionálnych užívateľov bez zbytočných komplikácií. 

1.9.1 Softwarová architektúra 

V úlohe systémového inžinierstva chápeme architektúru ako usporiadanie častí do väčšieho 

celku podľa súboru určitých podmienok, na ktorých je reálny objekt projektovaný, realizovaný 

a ovládaný. Hlavným cieľom je zaistiť požadované chovanie celku. [2] 

Pre komunikačnú architektúru, ktorej cieľom je zdieľanie informácií máme dve základné 

možnosti. Prvá z nich sa nazýva architektúra klient-server, ktorej princíp spočíva 

v odovzdávaní informácii medzi klientami striktne cez určitý centrálny uzol – v tomto prípade 

server. Jej opakom je naproti tomu peer-to-peer architektúra, ktorá udržuje spojenie medzi 

klientmi napriamo, bez nutnosti zapojenia centrálneho uzla. Pre potreby nami navrhovaného 

systému dopytovej dopravy je najvhodnejším variantom práve architektúra klient-server. 

Princíp tohto typu komunikácie je zachytený na Obr. 7. [18] 

 
Obr. 7: Architektúra systému klient-server [12] 

Klient je aktívny prvok, najčastejšie reprezentovaný pomocou grafického rozhrania na strane 

užívateľa, ktorý odosiela požiadavky na stranu servera. Klient teda aktívne iniciuje spojenie 

so serverom a pre architektúru klient-server je dôležité, že jednotliví klienti medzi sebou 

nemajú žiadne priame komunikačné spojenie. Medzi typickú vlastnosť klientov patrí 

to, že sú nespoľahliví, čo súvisí s možnými bezpečnostnými rizikami. V prípade grafického 

rozhrania reprezentuje tzv. Front-End aplikácie (t. j. rozhranie s ktorým priamo interaguje) 

koncový užívateľ. Preto musí byť navrhnuté tak, aby sa v ňom užívateľ intuitívne orientoval 

a bez prílišného bádania vyriešil svoje úlohy. Čo sa týka zariadení, ktoré takýto klient 

využíva, tak ide o prístroje s obrazovkou. Teda klasicky sú to počítače, mobily, tablety, 
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ale v súčasnosti sa môžeme baviť aj o chytrých hodinkách, čítačkách, atď. [18] V prípade 

webového rozhrania môže byť klient realizovaný formou webového prehliadača s aktívnymi 

prvkami. To umožňuje široké využitie bez ohľadu na operačný systém, alebo výrobcu 

zariadenia. 

Server je pasívny prvok, ktorý reaguje na požiadavky prijaté od pripájaných klientov. 

V systéme ide o jednu centralizovanú inštanciu, ktorá má schopnosť súčasne  spracovávať 

viac požiadaviek od klientov. Typickou vlastnosťou líšiacou sa od klientov je, že server 

je považovaný za spoľahlivý bod architektúry a teda má prístup k dátam. Ide o tzv. Back-End 

aplikácie a ide o najdôležitejšiu časť systému. Tento centrálny bod (počítač) v sieti môže 

zastupovať webový, databázový, emailový či dokonca herný server. Čo sa týka 

hardwaru, tak server môže byť reprezentovaný ako jedným zariadením, tak skupinou 

viacerých prepojených výkonných zariadení uložených v tzv. rackoh. Server môže mať podobu 

ako hardwaru priamo pripojeného k sieti, tak softwarového riešenia, kde ide len o určitý 

program poskytujúci službu klientom. Zároveň server nemusí byť dedikovaný, ale možno 

využiť služieb virtuálnych serverov v podobe tzv. cloudových riešení. [18] 

Komunikácia klient-server teda v prípade tohto modelu prebieha na základe požiadaviek 

odosielaných zo strany klienta/ov na vzdialený server, ktorý tak následne na základe takto 

prijatej požiadavky odošle odpoveď naspäť klientovi. V súčasnosti je populárnym riešením 

využitie koncových bodov – endpointov, na ktoré klient posiela svoje požiadavky a späť 

dostáva (ak má udelený prístup) iba surové dáta, ktoré sú spracovávané do čitateľnej podoby 

na strane klienta. Typickými zástupcami tohto prístupu sú REST API a GraphQL. 

Čo sa týka rozdelenia jednotlivých užívateľských rolí systému v rámci tohto 

modelu, tak najvýstižnejšie ho zachytáva nasledovná tabuľka. 

Tabuľka 20: Rozdelenie užívateľských rolí 

Užívateľská rola Klient Server 
Cestujúci •  

Vodič •  

Dispečer •  

Dopravca •  

Objednávateľ/Koordinátor •  

Prevádzkovateľ IS • • 
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2 Návrh 
Táto diplomová práca sa bude venovať práve doprave, ktorá patrí do kategórie verejnej 

dopytovej dopravy, konkrétne „doprave na zavolanie“ (viď. Tabuľka 2 v kapitole 1.4.1). Ide teda 

o spoje hromadnej verejnej dopravy s jasne určeným cestovným poriadkom, ktorého variabilita 

spočíva práve v možnosti vynechania obsluhy niektorých vopred určených zastávok 

na základe chýbajúceho dopytu zo strany cestujúcich. 

Ďalej sa v tejto práci nebudem zaoberať dopravou, ktorá je plne časovo a priestorovo 

prispôsobiteľná cestujúcim, nakoľko je táto problematika pomerne silno zaopatrená rôznymi 

súkromnými spoločnosťami. Pre vytvorenie objednávkového systému dopytovej dopravy tiež 

nedáva zmysel ad-hoc rezervácia, nakoľko táto možnosť zo svojej podstaty nepotrebuje 

objednávkový systém. Zaujíma nás tiež viac možnosť zdieľanej cesty, ktorá zaistí obsluhu 

väčšieho množstva na sebe nezávislých cestujúcich. Cieľom tejto práce bude pokryť možnosť 

objednávky pre verejné hromadné linky dopytovej dopravy. V zásade teda hovoríme 

o tzv. spojoch na zavolanie, kde je z podstaty veci a súčasných zastaraných systémov možná 

najväčšia pridaná hodnota on-line objednávkového systému. 

2.1 Systémové procesy a funkcie 

V kapitolách 1.6, 1.7 a 1.8 boli predstavení všeobecní užívatelia, funkcie systému a zasadenie 

funkcií do kontextu procesov. Pre rozsah tejto práce je však zrejmé, že je potrebné sa v tejto 

širokej téme vymedziť a bližšie špecifikovať oblasť, na ktorú sa budeme 

zameriavať – a  samozrejme v súlade so zadaním práce. 

Návrh sa zameriava na činnosti cestujúceho súvisiace s objednávkou spoja 
cez elektronickú aplikáciu a súvisiacimi funkciami systému. Ide o hlavnú a najdôležitejšiu 

úlohu systému dopytovej dopravy umožňujúcu získať prehľad informácií o dopyte. Zároveň 

je žiadúce, aby mohol bezpečne za svoju objednávku zaplatiť. Návrh nie je zameraný 

na alternatívne využitie telefonického hovoru.  

Navrhovaná bude časť celého systému, teda procesy, užívateľské roly a funkcie sa pre tieto 

potreby pomerne zredukujú. Realizované budú nasledujúce funkcie z kapitoly 1.7:  

• F1 Správa objednávky, 

• F23 Správa peňažných prostriedkov, 

• F34 Prehľad informácií o budúcom dopyte,  

• F44 Zhromažďovanie a spracovanie dát, 

• F74 Ochrana dát. 

 
3 Ide o parciálne spracované funkcie a presnejšie bude rozvedené nižšie 
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Tu je dôležité si tiež povedať, že tieto funkcie nebudú implementované v celom svojom 

rozsahu, ale len niektoré ich parciálne časti nutné k návrhu systému. Bližšie špecifikácie 

je možné potom nájsť v kapitole prípadov použitia nižšie. 

Predmetom práce je zaistenie vyššie uvedených procesov a funkcií pomocou informačného 

systému, ktorý má slúžiť ako náhrada, vylepšenie, či doplnenie existujúceho systému 

dopytovej dopravy, respektíve presnejšie spojov na zavolanie (viď. kapitola 1.4.1). Predmetom 

návrhu tohto informačného systému je softwarová časť s pohľadom na zodpovedajúce 

hardwarové možnosti. 

Samozrejme v takomto systéme bude možnosť zbierať dáta, ale práca s nimi 

(ktorá by náležala funkcii F4 Zhromažďovanie a spracovanie dát) je mimo rozsah tejto práce. 

Rovnako ako funkcia F5 Navigácia vodiča na trase, kde by sa jednalo o samostatnú robustnú 

aplikáciu v rámci systému, ktorá by slúžila ako navigácia. Avšak navrhovaná aplikácia 

samozrejme bude mať prístupné dáta tak, aby sa na jej Back-end dalo ľahko napojiť a prípadne 

túto funkcionalitu dorobiť. Funkcia F6 Sledovanie spojov dopytovej dopravy, slúžiaca 

ako dohľad nad spojmi tiež nie je v rámci tejto práce riešená z podobných dôvodov ako funkcia 

F5 a jej prípadné zaradenie by s funkciou F5 teda priamo súviselo. 

Na základe takto zredukovaných funkcií možno zjednodušiť aj užívateľské roly na: 

• cestujúceho – novo pomenovaný ako rola užívateľ, 

• rola administrátora – kde sa jedná o rolu užívateľa s administrátorskými právami 

a výsadami zásahu do systému. Túto rolu môže zastávať najčastejšie 

dispečer, ale je možné, že by to mohol byť aj dopravca, alebo prevádzkovateľ IS. 

Zasahovať bude najmä z dôvodu riešenia porúch núdzovej obsluhy cestujúcich, prípadne 

bude mať možnosť nazerať do dát aplikácie. 

Rola administrátora v sebe spája viacero rolí do jednej. To preto, že z povahy návrhu 

nie je nutné tieto roly úplne odlišovať, pretože ich právomoci v rámci navrhnutej časti systému 

budú takmer identické, prípadne do tejto časti systému bude zasahovať len niektorá z nich. 

Z návrhu tiež vypadli roly vodiča a objednávateľa/koordinátora. To z dôvodu, že tieto roly 

nie sú pre skonkretizované riešenie návrhu relevantné. 

2.2 Výber lokality 

Lokalitou, ktorú sme pre prácu vybrali, je obec Merklín. Tá sa nachádza v Plzeňskom kraji, 

presnejšie v okrese Plzeň-juh. V súčasnosti je tu dopytová doprava riešená pomocou spoja 

na zavolanie, ktorý zastrešuje ARRIVA Stredné Čechy (tento systém tu údajne podľa 

použitých zdrojov funguje od 31. januára 2021). Ide teda o spoj, ktorý dorazí na zastávku 

len v prípade, ak si ho cestujúci objedná vopred. Dôvodom k zavedeniu tohto systému bolo 
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predovšetkým zachovanie autobusovej dopravy aj v oblastiach s menšou 

vyťaženosťou, kde nie je iná možnosť dopravy. Nejde teda o dôležité spoje do škôl, alebo 

zamestnania, ale práve o spoje v menej frekventovaných častiach dňa. [5], [19], [20] 

 
Obr. 8: Ukážka cestovného poriadku linky 450551 pre obec Merklín [21] 

V cestovnom poriadku je  možné vidieť jednotlivé spoje na zavolanie, ktoré sú v ňom označené 

symbolom telefónu. Objednanie takéhoto spoja funguje preto tak, že je nutné sa telefonicky 

spojiť s dispečingom dopravcu v predstihu aspoň 30 minút pred odjazdom spoja. Prípadne 

informovať vodiča autobusu, alebo urobiť rezerváciu pomocou webového formulára 

(viď kapitola 1.3.2).  

Návrh je zameraný na 3 linky uvedeného systému, ktoré uvádza nasledujúca tabuľka. 

Ako je vidno už z obrázku vyššie, tak cestovný poriadok pre tieto linky je čerpaný práve z roku 

2021. Zvolené množstvo liniek umožňuje vyskúšať plnú funkčnosť navrhovaného systému 

a je možné doplniť ho o ľubovoľné ďalšie linky bez vplyvu na funkčnosť.  

Tabuľka 21: Výpis a charakteristika zvolených 3 liniek obce Merklín 

Linka  450551 450561 450572 

Názov zastávky 
východzia Stod,,Žel.st. Merklín,,Školní Přeštice,,Žel.st. 

koncová Merklín,Lhota Plzeň,Terminál 
hlavní nádraží 

Ptenín,Újezdec 

Počet 
spojov 

so zastávkami na 
znamenie 

smer tam 13 22 12 

smer 
naspäť 

13 22 12 

so zastávkami na 
zavolanie/objednanie 

smer tam 2 1 2 

smer 
naspäť 

1 5 2 

celkom smer tam 14 23 12 
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smer 
naspäť 

13 23 12 

Počet 
zastávok 

na znamenie 
smer tam 2 11 6 

smer 
naspäť 

2 11 6 

na zavolanie 
smer tam 3 3 2 

smer 
naspäť 

2 10 2 

celkom 
smer tam 14 37 17 

smer 
naspäť 

14 37 17 

 

2.3 Voľba prístupu k vývoju softwaru 

V kapitole 1.9 boli uvedené varianty riešenia softwaru.  Z pohľadu tejto práce bol identifikovaný 

ako najvhodnejší prístup vývoja v podobe webovej aplikácie. To najmä preto, že pre túto 

aplikáciu nie je potrebný špecifický hardware, ale môžeme k nej pristupovať z akéhokoľvek 

zariadenia, ktoré má prístup k Internetu. Užívateľ tak bude môcť vytvoriť novú objednávku 

ako na počítači, tak aj na mobile, či prípadne tablete. K rozličnosti veľkosti obrazoviek týchto 

zariadení bude aplikácia prispôsobená pomocou responzívneho dizajnu tak, aby bola 

na každom takomto zariadení užívateľsky prívetivá. Dôvod prečo sme nevybrali natívnu 

aplikáciu, je ten, že na každú platformu by musela byť vyvíjaná zvlášť. Okrem toho by bol 

jej vývoj neúmerne pomalší a zložitejší. Zároveň zamýšľaná aplikácia nebude natoľko 

procesne náročná, aby bolo nutné úplné využitie potenciálu natívnej aplikácie. Rovnako 

ako aj u hybridnej aplikácie je možnosť jej distribúcie a inštalácie na zariadenie užívateľa oveľa 

náročnejšia. Navyše voľba hybridnej aplikácie nie je vhodná aj z dôvodu prílišnej závislosti 

na knižniciach tretích strán. 

2.4 Funkčné požiadavky 

V úvode kapitoly 2 bolo vymenovaných 5 hlavných funkcií, ktorým sa bude venovať táto práca. 

Pre tieto funkcie boli v kapitole 1.7 definované čiastkové podfunkcie, z ktorých sa väčšina týka 

aj tejto práce. Ide o nasledujúce podfunkcie: 

Tabuľka 22: Výpis hlavných funkcií a ich podfunkcií týkajúcich sa práce 

Funkcia4 (podľa kapitoly 1.7) Podfunkcia (podľa kapitoly 1.7) 
F1 F1.1, F1.2, F1.3, F1.4 

F2 F2.1, F2.2, F2.3 

 
4 Upresnenie aká časť podfunkcie bude spracovaná, bude bližšie špecifikované v príslušných 
kapitolách. Súhrnným všeobecným dôvodom je požiadavka na zúženie spracovávanej témy v súlade s 
2. odstavcom úvodu kapitoly 2. 
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F3 F3.1, F3.2 

F4 F4.1 

F7 F7.1, F7.2, F7.3 
 

FP – Funkčné požiadavky, definujú funkcionalitu pripravovaného systému a vychádzajú: 

• z identifikovaných užívateľských potrieb získaných v kapitole 1.4, 

• z väzby podfunkcií na užívateľské potreby, ktorá bola uvedená už v kapitole 1.5 

a je základom pre zadefinovanie konkrétnych funkčných požiadaviek. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje konkrétne a tiež bližšie špecifikované funkčné požiadavky 

týkajúce sa predmetu tejto diplomovej práce. 

Tabuľka 23: Funkčné požiadavky 

Kód 
požiadavky Názov Popis 

Funkcia 
(viď. 

kap. 1.7) 

Väzba na 
užívateľskú 

potrebu 
(viď. kap.  

1.6) 
FP1 Vytvorenie 

a zrušenie novej 
objednávky 

Systém musí cestujúcemu umožniť 
vytvorenie novej objednávky na 

základe výberu konkrétneho spoja 
z aktuálnej ponuky dostupných 
spojov a v prípade potreby tiež 

umožniť aj jej následné zrušenie. 

F1.1, 
F1.4 

UP1.2, 
UP1.5, 
UP4.3 

FP2 Kontrola a úprava 
objednávky 

Systém musí cestujúcemu umožniť 
náhľad do aktuálnych detailov 

vytvorenej objednávky za účelom 
jej priebežnej kontroly a v prípade 

potreby umožniť jej dodatočnú 
úpravu (zmenu) jednotlivých 

informácií. 

F1.2, 
F1.3 

UP1.3, 
UP1.4 

FP3 Zobrazenie a 
vyhľadanie 

konkrétneho spoja 
z aktuálnej ponuky 
dostupných spojov 

za účelom 
vytvorenia 
objednávky 

Systém musí cestujúcemu umožniť 
vyhľadanie konkrétneho spoja 
z aktuálnej ponuky dostupných 

spojov na základe vopred 
zvolených preferencií (miesto, 

dátum a čas). 

F1.1, 
F3.1 

UP1.1, 
UP1.2, 
UP1.3, 
UP1.7 

FP4 Uloženie 
a zobrazenie 

histórie 
vytvorených 
objednávok 

Systém musí cestujúcemu umožniť 
kompletný náhľad do histórie 

vytvorených objednávok 
cestujúceho. 

F1.2, 
F3.1 

UP1.1, 
UP1.3, 
UP1.7 

 

FP5 Platba a refundácia Systém musí cestujúcemu umožniť 
pri vytvorení objednávky záväzne 

zaplatiť za danú objednávku 
pomocou dostupnej online 

platobnej metódy a v prípade 

F1.1, 
F1.4, 
F2.1, 
F2.3 

UP1.2, 
UP1.5, 
UP4.3, 
UP4.4, 
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včasného zrušenia umožniť jej 
následnú refundáciu. 

FP6 Zľavy z cestovného Systém musí cestujúcemu umožniť 
pri vytvorení objednávky zvoliť 
a uplatniť konkrétny typ zľavy 

z cestovného. 

F1.1, 
F2.2 

UP1.2, 
UP1.6 

FP7 Aktualizácia 
a spätná väzba 
(interaktivita) 

Systém musí cestujúcemu 
poskytovať spätnú väzbu 

o aktuálne vykonávaných zmenách 
a ich stave. 

F3.1 UP1.1, 
UP1.3, 
UP1.7 

FP8 Dostupnosť 
informácií zo 

serverovej časti 

Systém musí cestujúcemu umožniť 
primárne prístup k informáciám 
v ľubovoľnom čase a v prípade 
výpadku musí existovať záložný 

variant, bližšie v kap. 4.5 

F3.2 UP5.2 

FP9 Zhromažďovanie a 
spracovanie 

Systém musí umožňovať 
zhromažďovanie a spracovanie 
prijatých dát o objednávkach. 

F4.1 UP4.1 

FP10 Zabezpečenie Systém musí umožňovať bezpečnú 
komunikáciu a uchovávanie 

prijatých dát o objednávkach. 

F7.1, 
F7.2, 
F7.3 

UP4.6, 
UP6.1, 
UP6.2 

 

Predposledný stĺpec tabuľky udáva väzbu na konkrétne funkcie a príslušné užívateľské 

potreby, na základe ktorých takáto požiadavka vznikla. Sú dostupné v kapitole 1.5 

pod konkrétne uvedenou funkciou. 

2.5 Nefunkčné požiadavky 

NP – Nefunkčné požiadavky, definujú kvalitatívne vlastnosti systému na základe identifikácie 

užívateľských potrieb získaných v kapitole 1.6 pre prípady, že tieto potreby nie sú viazané 

len na konkrétne funkcie. Takto identifikované nefunkčné požiadavky pokrývajú radu funkcií, 

prípadne celý systém. 

Tabuľka 24: Nefunkčné požiadavky 

Kód 
požiadavky Názov Popis 

Väzba na 
užívateľskú 

potrebu 
(viď 1.6) 

NP1 Rýchlosť 
odozvy 

Systém musí rýchlo a pružne reagovať na jednotlivé 
požiadavky cestujúceho. Reakcia na strane servera 

musí byť max. 2 sekundy. 

UP1.1, 
UP1.3 
UP6.1, 

NP2 Spoľahlivosť Systém musí byť spoľahlivý, fungovať za všetkých 
okolností (záložný variant, atď.). Vďaka požiadavke 
NP2 je okrem iného možné realizovať FP8, avšak 
táto požiadavka je všeobecnejšia, bližšie v kap. 4. 

UP5.2 

NP3 Responzivita Klient pre cestujúceho musí byť dostupný 
na rôznych typoch a rozmeroch obrazoviek 

UP1.8 
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jednotlivých zariadení a tiež na rôznych 
softwarových webových prehliadačoch. 

NP4 Užívateľský 
komfort pre 
cestujúceho 

Klient pre cestujúceho musí poskytovať intuitívnu, 
názornú a jednoduchú možnosť obsluhy. 

UP1.8 

 

Posledné stĺpce v predchádzajúcich dvoch tabuľkách obsahujú väzbu na užívateľské potreby. 

V týchto stĺpcoch sú uvedené všetky užívateľské potreby identifikované v kapitole 1.6. 

To znamená, že požiadavky na návrh kompletne rešpektujú všetky užívateľské potreby. 

2.6 Prípady použitia 

Pod termínom prípad použitia (UC – Use Case) sa rozumie činnosť aktéra systému; je teda 

popísaný spôsob akým bude aktér pripravovaný systém používať. Cieľom tohto popisu 

je získať prvotný náhľad na procesy práce aktérov so systémom; prípady použitia zachytávajú 

systém z pohľadu aktéra. Samotný prípad použitia je viazaný na určitú funkcionalitu systému. 

Táto funkcionalita môže zahŕňať i podporné funkcie, ktoré však nie je nutné zmieňovať 

samostatne. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad všetkých uvažovaných prípadov použitia a teda 

popisuje spôsob akým bude aktér pripravovaný systém používať. 

Tabuľka 25: Popis prípadov použitia 

Kód 
UC 

Názov UC Aktér Popis Funkcie (viď. kap. 
1.7) 

UC1 Prihlásenie Užívateľ, 
Administrátor 

Zadanie aktérovho mena a 
hesla nutného k prihláseniu 
do systému dopytovej 
dopravy. 

F4.1, F7.1, F7.2, F7.3 

UC2 Registrácia Užívateľ Vyplnenie všetkých 
potrebných údajov nutných 
v procese registrácie do 
systému dopytovej dopravy. 

F4.1, F7.1, F7.2, F7.3 

UC3 Vyhľadanie 
dostupnosti 

spojov 

Užívateľ, 
Administrátor 

Vyhľadanie aktuálnej 
ponuky dostupných spojov 
dopytovej dopravy na 
základe vopred určených 
kritérií za účelom 
uplatnenia zliav z 
cestovného na základe 
užívateľskej roly 
prihláseného aktéra. 

F3.1, F3.2, F7.1, F7.3 

UC4 Objednanie 
spoja 

Užívateľ Vytvorenie dočasnej 
objednávky na užívateľom 
zvolený spoj dopytovej 
dopravy. 

F2.2, F3.1, F4.1, F7.1 
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UC5 Výber 
konkrétneho 

spoja 

Užívateľ, 
Administrátor 

Vyberanie konkrétneho 
spoja z ponuky dostupných 
spojov dopytovej dopravy 
na základe užívateľskej roly 
prihláseného aktéra. 

F1.1, F3.1 

UC6 Vytvorenie 
objednávky 

Užívateľ, 
Administrátor 

Vytvorenie objednávky na 
konkrétne zvolený spoj 
dopytovej dopravy na 
základe užívateľskej roly 
prihláseného aktéra. 

F1.1, F1.2, F1.3, 
F4.1, F7.1 

UC7 Zaplatenie 
objednávky 

Užívateľ Zaplatenie za konkrétne 
zvolený spoj dopytovej 
dopravy, kontrola údajov 
a následné potvrdenie 
zmeny stavu objednávky. 

F1.1, F2.1, F4.1, 
F7.1, F7.2, F7.3 

UC8 Správa 
vytvorených 
objednávok 

Užívateľ, 
Administrátor 

Správa stavu a súhrnné 
zobrazenie všetkých 
dostupných objednávok na 
základe užívateľskej roly 
prihláseného aktéra. 

F1.2, F7.1 

UC9 Zobrazenie 
detailov 

objednávky 

Užívateľ, 
Administrátor 

Zobrazenie detailov 
konkrétne zvolenej 
objednávky v systéme 
dopytovej dopravy na 
základe užívateľskej roly 
prihláseného aktéra. 

F1.2, F7.1 

UC10 Zmena 
objednávky 

Užívateľ, 
Administrátor 

Kontrola a potvrdenie 
vykonaných zmien v 
systéme dopytovej dopravy 
na základe úprav zo strany 
prihláseného aktéra 
v správe vytvorených 
objednávok. 

F1.3, F4.1, F7.1 

UC11 Zrušenie 
a refundácia 
objednávky 

Užívateľ, 
Administrátor 

Zrušenie aktívnej 
objednávky v systéme 
dopytovej dopravy s 
dostatočným časovým 
predstihom a následná 
refundácia platobných 
prostriedkov. 

F1.4, F2.3, F4.1, 
F7.1, F7.2, F7.3 
 
 

UC12 Odhlásenie Užívateľ, 
Administrátor 

Výber potrebného tlačidla 
určeného k odhláseniu 
prihláseného aktéra 
z aktérovho profilu v 
systéme dopytovej dopravy. 

F4.1, F7.1, F7.2, F7.3 

 

2.6.1 UML diagram prípadov použitia 

Jednotlivé prípady použitia dávame do kontextu systému a vzájomnej súvislosti pomocou 

tzv. UML diagramu prípadov použitia, ktorý vizuálne popisuje vzájomné vzťahy medzi prípadmi 

použitia a zároveň väzbu na aktérov. Tento diagram obsahuje:  

• aktérov – definované v úvode kapitoly 2 a v diagrame zobrazené ako figúry, 
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• prípady použitia – v diagrame zobrazené ako elipsy (obsahuje kód UC podľa Tabuľka 25), 

• väzby – v diagrame zobrazené ako šípky, určujúce vzťah medzi aktérom a prípadom 

použitia, prípadne medzi dvoma prípadmi použitia. V prípade väzby medzi dvoma prípadmi 

použitia sa v diagrame presnejšie určujú na: 

• include – šípka ukazuje na podporný prípad použitia, ktorý je natoľko dôležitý, 

že je uvádzaný zvlášť, 

• extend – šípka smeruje od rozširujúceho a podmieneného prípadu použitia. 

Pre potreby tejto práce sú jednotlivé prípady použitia vztiahnuté k predmetu práce a teda 

na činnosti užívateľa súvisiace s objednávkou spoja pomocou elektronickej aplikácie. Tieto 

činnosti zahŕňajú radu prípadov použitia systému. 

Nasledujúci obrázok zobrazuje UML diagram jednotlivých prípadov použitia pre nami 

navrhovaný systém. Nakoľko sa bližšie zameriavame len na návrh a vývoj rozhrania zo strany 

užívateľa a nie aj zo strany administrátora, tak tento diagram presne zachytáva jednotlivé 

UC len zo strany užívateľa. Ako je však možné vidieť aj z diagramu, tak administrátor bude 

v nami vytváranom praktickom riešení systému zastupovať len práve akúsi rolu administrátora 

databázy, ktorý do nej môže zasahovať cez vývojové prostredie mimo rámca navrhovanej 

aplikácie. 

 
Obr. 9: UML diagram objednania spojov systému dopytovej dopravy [36]  
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2.6.2 Vzťah funkčných požiadaviek a prípadov použitia 

Tabuľka uvedená nižšie zobrazuje vzťah medzi funkčnými požiadavkami a prípadmi použitia. 

Ako je možné si všimnúť, prípady použitia zahŕňajú všetky funkčné požiadavky. Z toho vyplýva, 

že navrhovaná aplikácia zodpovedá svojmu zadaniu. 

Tabuľka 26: Vzťah funkčných požiadaviek a prípadov použitia 

Prípady použitia 
Funkčné požiadavky 

FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 FP8 FP9 FP10 

UC1         • • 

UC2         • • 

UC3   •     •   

UC4 •  •  • • • • •  

UC5   •        

UC6 • •   • • • • •  

UC7     • •     

UC8 • •  • •  •    

UC9    •       

UC10  •     •    

UC11 •    •  •    

UC12         • • 
 

2.7 Návrh systému 

Na základe predchádzajúcej analýzy, definície požiadaviek a prípadov použitia je možné 

pristúpiť k samotnému návrhu systému. Výsledný systém bude navrhnutý ako združenie 

nasledujúcich komponentov: 

• Front-End – užívateľské rozhranie riešené responzívnym spôsobom pre webové 

prehliadače na PC, alebo pre mobilné zariadenia, 

• Back-End – databáza umiestnená na server vrátane zaistenia vstupu a výstupu 

požadovaných dát, 

• Komunikácia medzi Front-Endom a Back-Endom pomocou komunikačného rozhrania 

REST API. Rozlišuje štyri typy požiadaviek: 

• GET – získanie dát,  

• POST – vloženie nových dát,  

• PUT – editácia stavajúcich dáta,  

• DELETE – zmazanie dát. 
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2.8 Návrh užívateľského rozhrania 

Pri návrhu užívateľského rozhrania sa vychádzalo z prípadov použitia, pri ktorých sa bral ohľad 

aj na všetky funkčné a nefunkčné požiadavky. Pre funkčné požiadavky sú väzby na konkrétne 

prípady použitia uvedené v tabuľke Tabuľka 26. Zároveň sú však pre všetky tieto prípady 

použitia uvažované aj všetky nefunkčné požiadavky zobrazené v Tabuľka 24. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje scenáre jednotlivých prípadov použitia pre rolu koncového 

užívateľa systému. Kde pod pojmom „základný tok“ rozumieme hlavnú a základnú postupnosť 

jednotlivých interakcií medzi užívateľom a systémom. „Alternatívny tok“ následne popisuje 

alternatívne kroky scenára, na základe ktorých sa odchyľuje od základného toku. 

Tabuľka 27: Popis procesov užívateľského rozhrania 

Kód 
UC Názov UC Popis procesu Podmienka 

UC1 Prihlásenie Základný tok 

Nutnosť 
predchádzajúcej 

registrácie 
(UC2) 

Užívateľ zvolí možnosť prihlásenia do jeho osobného 
užívateľského profilu. 

Systém vyžiada zadanie prihlasovacieho mena 
a hesla. 

Užívateľ zadá svoje už zaregistrované užívateľské 
meno a heslo a následne potvrdí správnosť zadaných 
údajov. 

Systém overí správnosť vyplnených údajov a v prípade 
zhody prihlási užívateľa do zadaného užívateľského 
profilu. 

Alternatívny tok 
Systém neprihlási užívateľa do zadaného 
užívateľského profilu a upozorní ho na chybu vo 
vyplnených údajoch. 

UC2 Registrácia Základný tok  
Užívateľ zvolí možnosť registrácie za účelom 
vytvorenia jeho nového užívateľského profilu. 

Systém vyžiada zadanie registračného mena, 
priezviska, emailu a hesla. 

Užívateľ zadá ním zvolené registračné meno, 
priezvisko, email, heslo a potvrdí svoju voľbu. 

Systém overí zvolené registračné údaje a v prípade 
úspechu rovno vytvorí užívateľský profil a dovolí sa 
užívateľovi prihlásiť. 

Alternatívny tok 
Systém nevytvorí nový užívateľský profil a upozorní na 
chybu vo zvolených registračných údajoch. 

UC3 Základný tok  



   
 

43 
 

Vyhľadanie 
dostupnosti 

spojov 

Užívateľ zvolí možnosť vyhľadania aktuálnej ponuky 
dostupných spojov dopytovej dopravy. 

Systém vyžiada zadanie miesta odjazdu a príjazdu, 
dátum, čas, počet osôb a typ cestovného do 
vyhľadávacích kritérií. 

Užívateľ zadá všetky potrebné údaje nutné k 
úspešnému vyhľadaniu konkrétnej ponuky dostupných 
spojov a potvrdí svoj výber. 

Systém zobrazí aktuálnu ponuku dostupných spojov na 
základe zvolených kritérií spolu s výpočtom ceny. 

UC4 Objednanie 
spoja 

Základný tok Nutnosť 
predchádzajúceho 

výberu 
konkrétneho spoja 

(UC5) 

Užívateľ zvolí možnosť objednania u ním vopred 
vybraného konkrétneho spoja dopytovej dopravy. 

Systém zvolený spoj uloží a zobrazí ako čakajúcu 
objednávku. 

UC5 Výber 
konkrétneho 

spoja 

Základný tok 
Nutnosť 

predchádzajúceho 
vyhľadania 

dostupnosti spojov 
(UC3) 

Užívateľ zvolí konkrétny spoj z ním vopred vyhľadanej 
aktuálnej ponuky dostupných spojov dopytovej 
dopravy. 

Systém zobrazí konkrétny spoj spolu s jeho detailnými 
informáciami. 

UC6 Vytvorenie 
objednávky 

Základný tok 

Nutnosť 
predchádzajúceho 
objednania spoja 

(UC4) 
 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť výberu čakajúcich objednávok. 

Systém zobrazí náhľad uložených spojov v čakajúcich 
objednávkach. 

Užívateľ zvolí konkrétne spoje pre ktoré chce vytvoriť 
záväznú objednávku a potvrdí svoju voľbu. 

Systém zobrazí súhrnné informácie k vytváranej 
objednávke spolu s možnosťou jej platby. 

Alternatívny tok 
Systém zobrazí súhrnné informácie k vytváranej 
objednávke spolu s možnosťou jej platby a zažiada o 
vytvorenie užívateľského účtu pomocou registračného 
mena a hesla. 

UC7 Zaplatenie 
objednávky 

Základný tok  

Nutnosť 
predchádzajúceho 

vytvorenia 
objednávky 

(UC6) 
 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť zaplatenia objednávky.  

Systém vyžiada zadanie údajov potrebných k úhrade 
objednávky.  

Užívateľ zadá všetky požadované údaje potrebné 
k overeniu a úspešnému zaplateniu objednávky a 
následne potvrdí správnosť zadaných údajov. 

Systém overí správnosť vyplnených údajov a v prípade 
úspechu zobrazí informáciu o vytvorení záväznej 
objednávky a potvrdí aj pomocou emailovej správy. 

Alternatívny tok 
Systém nevytvorí záväznú objednávku a upozorní na 
chybu s nutnosťou opakovať platbu znova. 
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UC8 Správa 
vytvorených 
objednávok 

Základný tok Nutnosť 
predchádzajúceho 
objednania spoja 

(UC4) 
 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť správy vytvorených 
objednávok. 

Systém zobrazí všetky záväzne vytvorené objednávky 
užívateľa. 

Alternatívny tok 
Systém nezobrazí žiadne objednávky užívateľa, 
ale vyzve ho, aby sa najskôr prihlásil. 

UC9 Zobrazenie 
detailov 

objednávky 

Základný tok Nutnosť 
predchádzajúceho 

výberu správy 
vytvorených 
objednávok 

(UC8) 
 

Nutnosť 
predchádzajúcejho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť zobrazenia detailu konkrétnej 
objednávky zo zoznamu správy vytvorených 
objednávok. 

Systém zobrazí náhľad detailov konkrétnej objednávky. 

UC10 Zmena 
objednávky 

Základný tok 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

výberu správy 
vytvorených 
objednávok 

(UC8) 
 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť zmeny údajov konkrétnej, 
aktívnej objednávky zo zoznamu správy vytvorených 
objednávok. 

Systém zobrazí užívateľovi detail konkrétnej 
objednávky s možnosťou vykonania zmien. vykoná 
potrebné zmeny v databáze na základe vykonaných 
zmien v objednávke u systému dopytovej dopravy. 

Užívateľ vykoná potrebné zmeny a potvrdí svoju voľbu. 

Systém overí vykonané zmeny v objednávke a potvrdí 
ich uloženie. 

Alternatívny tok 
Systém zmeny neuloží a upozorní na nutnosť ich 
úpravy. 

UC11 Zrušenie 
a refundácia 
objednávky 

Základný tok 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

výberu správy 
vytvorených 
objednávok 

(UC8) 
 

Nutnosť 
predchádzajúceho 

prihlásenia 
(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť zrušenia konkrétnej, aktívnej 
objednávky (s dostatočným časovým predstihom) zo 
zoznamu správy vytvorených objednávok. 

Systém overí možnosť zrušenia a zažiada užívateľa 
o záväzné zrušenie jeho objednávky.  

Užívateľ potvrdí svoju voľbu. 

Systém zruší objednávku a informuje užívateľa o jej 
úspešnom zrušení a následnej refundácii finančných 
prostriedkov. 

Alternatívny tok 
Systém overí možnosť zrušenia a informuje užívateľa 
o nemožnosti zrušenia jeho objednávky a refundácie 
finančných prostriedkov. 
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UC12 Odhlásenie Základný tok 
Nutnosť 

predchádzajúceho 
prihlásenia 

(UC1) 

Užívateľ zvolí možnosť odhlásenia z jeho osobného 
užívateľského profilu. 

Systém zobrazí informáciu o užívateľovom úspešnom 
odhlásení. 

 

2.9 Návrh grafického rozhrania 

Návrh grafického rozhrania (GUI) predstavuje Front-Endovú časť navrhovanej webovej 

aplikácie, ktorá je prístupná práve na strane užívateľa. Konkrétne v rámci nášho systému 

by si mal mať užívateľ možnosť pomocou takéhoto rozhrania objednať jednotlivé spoje 

dopytovej dopravy. Preto je naozaj dôležité neustále prihliadať na všetky identifikované 

požiadavky a z nich vyplývajúce prípady použitia. 

Na základe nich je tak možné vhodne rozvrhnúť jednotlivé obrazovky a tiež prvky, 

ktoré by malo výsledné rozhranie obsahovať. Najlepším pre tieto účely je práve tzv. wireframe, 

inak nazývaný aj ako drôtený model. Ten rozlišujeme na základe úrovní rozlíšenia detailov 

na skicu/náčrt, Low Fidelity a High Fidelity wireframe.  

V prípade skice/náčrtu (už ako vypovedá aj samotný názov) sa jedná len o akýsi rýchly náčrt 

usporiadania jednotlivých prvkov na obrazovke. Ten je v prvotnej fáze návrhu veľmi často 

vyobrazený za pomoci pera a papieru.  

U Low Fidelity návrhu je možné síce naznačiť rozsah a taktiež usporiadanie jednotlivých 

prvkov na obrazovke, no ešte stále sa jedná len o návrh s nižšou úrovňou rozlíšenia detailu.  

V rámci porovnania s predošlými dvoma modelmi je práve návrh za pomoci High Fidelity 

svojou úrovňou rozlíšenia detailov presnejší a najmä detailnejší. K vytváraniu jednotlivých 

wireframeov za pomoci softwaru je dostupných naozaj veľké množstvo nástrojov. Jedným 

z nich je práve aj nami zvolený online prototypovací nástroj Figma [37], ktorý je možné vidieť 

nižšie na Obr. 10. Na ňom sa nachádza návrh jednej z obrazoviek vytvorených za pomoci 

spomenutého nástroja. Konkrétne sa však jedná o návrh obrazovky určenej k vyhľadaniu 

aktuálnej dostupnosti spojov dopytovej dopravy na základe prípadu použitia UC3 (Tabuľka 

27). 
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Obr. 10: Zobrazenie návrhu obrazovky vyhľadania aktuálnej dostupnosti spojov [37] 

Na nasledujúcom Obr. 11  je možné zas vidieť návrh obrazovky pre UC8 – UC11 (viď. Tabuľka 

27). Táto obrazovka by mala užívateľa informovať práve o stave jazdy konkrétneho spoja linky 

autobusovej dopravy. 

 
Obr. 11: Zobrazenie návrhu obrazovky s vytvorenými objednávkami prihláseného užívateľa [37] 
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Vďaka vytvoreniu jednotlivých obrazoviek grafického rozhrania a rozmiestneniu jednotlivých 

prvkov v rámci ich obsahu pomocou nami zvoleného prototypovacieho nástroja tak bolo 

následne možné lepšie rozvrhnúť štruktúru a vetvenie jednotlivých obrazoviek výsledného 

webového rozhrania aplikácie. Túto štruktúru je možné vidieť na nasledujúcich dvoch 

obrázkoch práve pre rozlíšenie rozhrania na základe zohľadnenia prípadov použitia 

UC1 a UC12 (viď Tabuľka 27) a teda konkrétne v prípade prihlásenia, či odhlásenia užívateľa 

z navrhovaného systému dopytovej dopravy. 

 
Obr. 12: Zobrazenie štruktúry obrazoviek pre neprihláseného užívateľa [36] 

Z oboch obrázkov je teda zrejmé, že na základe rozlíšenia stavu prihlásenia do systému 

má užívateľ možnosť pristupovať práve k rozličným typom obrazoviek a tým pádom 

aj k rozličnej funkcionalite navrhovaného systému. Výslednú štruktúru pre oba tieto stavy bolo 

možné navrhnúť práve vďaka jednotlivým vstupným podmienkam nachádzajúcim sa v kapitole 

2.8 popisujúcej práve procesy jednotlivých prípadov použitia. 

 
Obr. 13: Zobrazenie štruktúry obrazoviek pre prihláseného užívateľa [36]  

Rozvrhnutie jednotlivých obrazoviek grafického rozhrania ako aj určenie výslednej štruktúry 

v rámci vetvenia navrhovaného systému sú dôležitým podkladom práve pre nasledujúce fázy 

vývoja a teda pre samotný proces implementácie v podobe výsledného programového 

riešenia v praxi. 
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2.10 Návrh databázy 

Pri návrhu databázy sa budeme postupne riadiť jednotlivými prípadmi použitia, ktoré zobrazuje 

Tabuľka 27. Na základe toho budeme v navrhovanom systéme evidovať užívateľov, čakajúce 

objednávky uložené v ich košíku a tiež záväzné (už zaplatené) objednávky. 

Nasledujúce tabuľky v stručnosti zobrazujú jednotlivé údaje, ich typy a tiež popis 

o tom akú hodnotu budú v sebe na strane databázy uchovávať. V rámci bezpečnosti užívateľa 

u ním zvoleného hesla pri registrácii do systému prebehne zahashovanie hesla, aby ho nebolo 

možné následne zneužiť. 

Tabuľka 28: Evidované údaje o užívateľovi v databáze  

Údaj Typ Popis 
meno string meno zaregistrovaného užívateľa 

priezvisko string priezvisko zaregistrovaného užívateľa 

e-mail string e-mailová adresa zaregistrovaného užívateľa pre vstup do systému 

heslo string heslo zaregistrovaného užívateľa v zahashovanom formáte pre vstup 
do systému 

rola number rozlíšenie roly užívateľa v rámci vstupu do systému 
 

Ako bolo spomenuté už skôr v úvode tejto kapitoly, tak okrem zaplatenej objednávky 

(ktorej zodpovedá Tabuľka 29), budeme v navrhovanom systéme evidovať aj čakajúcu 

objednávku uloženú v košíku užívateľa. U nej ešte nebola zrealizovaná platba 

a nie je ju tak možné považovať v rámci navrhovaného systému za záväznú. Obe však budú 

obsahovať rovnaké údaje len s tým rozdielom, že u čakajúcej objednávky nebude ešte 

figurovať údaj o evidovanej platbe. 

Tabuľka 29: Evidované údaje o zaplatenej objednávke v databáze  

Údaj Typ Popis 
linka number číslo linky na ktorej spoj premáva 

spoj number číslo konkrétneho spoja 

zastávka odjazdu string názov východiskovej zastávky 

zastávka príjazdu string názov cieľovej zastávky 

dátum number dátum odchodu spoja zo zvolenej zastávky 

čas number čas odchodu spoja zo zvolenej zastávky 

počet osôb number počet cestovných lístkov 

typ cestovného string typ cestovného lístka (dieťa, dospelý, dôchodca) 

cena number celková cena za objednávku 

platba boolean údaj o aktuálnom stave platby za objednávku 
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Vyššie spomenuté sú len evidované údaje, ktoré budeme zbierať od užívateľov a plniť nimi 

svoju databázu. Avšak na to, aby sme mohli v rámci databázy evidovať jednotlivé objednávky 

spojov dopytovej dopravy budeme potrebovať prístup k aktuálnej databáze cestovných 

poriadkov. Ak by sme tak mali za normálnych okolností prístup k nejakému rozhraniu a teda 

k určitej databáze poskytnutej zo strany iného dopravcu, nemuseli by sme si tieto dáta vytvárať 

sami. Mohli by sme našu databázu jednoducho pripojiť a naplniť ju vopred vytvorenými, 

a poskytnutými dátami zo strany dopravcu, ktoré by sa vždy na základe jednotlivých zmien 

v cestovnom poriadku len automaticky aktualizovali. Keďže v rámci tejto práce nemáme 

prístup k žiadnej takejto databáze, budeme si musieť vytvoriť tieto dáta taktiež sami 

a  následne nimi naplniť našu databázu. Preto budeme ďalej evidovať ešte aj jednotlivé oblasti 

ich zastávky, linky a hlavne spoje. 

Tabuľka 30: Evidované údaje o spoji linky v databáze  

Údaj Typ Popis 
oblasť string názov oblasti do ktorej spoj spadá 

linka number číslo linky na ktorej spoj premáva 

spoj number číslo konkrétneho spoja 

smer string smer obsluhy spoja 

obdobie array obdobie (dni) obsluhy spoja 

zastávky array zastávky obsluhované spojom 

stav boolean údaj o aktuálnom stave obsluhy spoja linky 
 

Tabuľka 31: Evidované údaje o zastávke konkrétneho spoja linky v databáze  

Údaj Typ Popis 
zastávka string názov konkrétnej  zastávky 

čas number čas zastavenia spoja na zastávke 

vzdialenosť number vzdialenosť zastávky vrámci spoja 

stav boolean údaj o aktuálnom stave obsluhy zastávky spoja 
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3 Implementácia 
Táto kapitola je venovaná predstaveniu samotnej implementácie vyvíjanej webovej  aplikácie. 

Najprv predstavíme základné prístupy k vývoju webovej aplikácie a vybrané vývojárske 

nástroje, popíšeme vývojové prostredie, a názorne ukážeme štruktúru projektu. Následne 

sa zameriame na popis implementácie. Keďže je aplikácia pomerne zložitá 

a obsiahla, tak popíšeme len najdôležitejšiu a najzaujímavejšiu funkcionalitu. Celý kód však 

možno nájsť v prílohe práce. 

3.1 Základné prístupy vývoja 

Webový vývoj je v súčasnej dobe pomerne rozsiahly a preto ho rozlišujeme na 3 hlavné typy. 

Prvým typom je vývoj, ktorý sa zameriava na tzv. Front-End a teda vzhľad a samotný pocit 

z užívateľského rozhrania v podobe webovej stránky. Sem patria napríklad farby, typy, 

ikony, zobrazovanie obrázkov či interakcia s užívateľom a pod. Vývoj Front-Endu v zásade 

pokrýva to, ako by mala vyzerať webová stránka na všetkých zariadeniach od PC cez tablet 

až po telefón a teda všetky dostupné mobilné zariadenia na trhu. Typickými programovacími 

jazykmi pre tento typ vývoja sú napríklad HTML, JavaScript a CSS. [33] 

Druhým typom je vývoj tzv. Back-Endu, ktorý je zodpovedný za aplikačnú logiku, 

ktorá  na pozadí. Tento kód teda spája webovú stránku so serverom a uisťuje sa, že samotný 

tok dát ako aj jednotlivé transakcie budú naozaj správne fungovať. Typickými programovacími 

jazykmi pre tento typ vývoja sú zas napríklad Java, JavaScript, PHP, Python a podobne. [33] 

Tretím a zároveň posledným princípom vývoja je tzv. Full-Stack5. Ten sa vyznačuje svojou 

komplexnosťou, pretože zastrešuje obidva aspekty vývoja webu a to ako Front-End, 

tak aj Back-End. [33] 

3.2 Výber vývojových nástrojov 

Na základe získaných poznatkov v predchádzajúcich kapitolách sa v rámci implementácie 

a teda samotného vývoja vymedzíme na tretí z vyššie spomenutých typov, ktorým je práve 

Full-Stack vývoj. Je to práve z dôvodu komplexnosti a budúcej škálovateľnosti aplikácie, 

ale najmä preto, že pre správne naplnenie identifikovaných užívateľských požiadaviek 

je potrebné zozbierať jednotlivé vstupy od užívateľov, ktoré je následne nutné správne 

vyhodnotiť či uložiť do samotnej databázy. 

V rámci Full-Stack vývoja je možné využívať veľké množstvo rozličných technológií 

a nástrojov, a v zásade je možné využiť akúkoľvek mysliteľnú kombináciu programovacích 

 
5 Stack = doslovný preklad je zásobník, v tomto prípade ide o zásobník využitých programovacích 
jazykov 
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jazykov určených pre vývoj webových aplikácií typu klient-server (kap. 1.9.1). Avšak niektoré 

kombinácie sú vývojárskou komunitou natoľko obľúbené a najmä využívané, že majú dokonca 

aj vlastný názov. Ide napríklad aj o tzv. MERN Stack, ktorý bol zvolený práve 

pre implementáciu tejto práce. 

3.2.1 MERN Stack 

Názov MERN Stack je odvodený z prvých písmen jednotlivých nástrojov využívaných pri tomto 

type vývoja, ktorými sú MongoDB, Express.JS, React.JS a Node.JS. Jeho dôležitou 

vlastnosťou je najmä to, že všetky tieto jeho spomenuté nástroje vychádzajú z jedného 

programovacieho jazyka, ktorým je JavaScript. Nie je tak nutné sa kvôli programovaniu Front-

Endu a Back-Endu zároveň učiť dva rôzne programovacie jazyky, ale vystačíme si práve 

len s tým jedným. 

 
Obr. 14.: MERN Stack architektúra [34] 

Na obrázku vyššie je možné vidieť architektúru pomocou MERN Stack vývoju umožňujúcu 

jednoduché vytvorenie trojvrstvovej architektúry pre Web (Front-End), Server (Back-End) 

a Databázu výhradne pomocou JavaScriptu a objektov vo formáte JSON. [34] 

3.2.2 Popis jednotlivých nástrojov 

React.JS – JavaScriptový Front-Endový framework zameraný na tvorbu moderných 

užívateľských rozhraní. Základnou črtou Reactu je tvorba znova použiteľných komponentov 

s vnútornou logikou, z ktorých sa následne skladá celá aplikácia. [38] 

Node.JS – JavaScript je jazyk, ktorý sa spúšťa priamo v prehliadači užívateľa. Node.JS 

je runtime prostredie umožňujúce spustenie JavaScriptu aj mimo prehliadača, napríklad 

na webovom serveri pomocou HTTP modulov. Dôležitou vlastnosťou je, že takýto server 

je pomerne veľmi škálovateľný a dokáže teda obslúžiť veľké množstvo požiadaviek zároveň. 

[39] 
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Express.JS – hoci je Node.JS pomerne silným nástrojom a webové servery sa dajú tvoriť 

iba s jeho pomocou, tak sa jedná o pomerne neefektívny spôsob vývoja, pretože zapísanie 

aj tých najjednoduchších príkazov je pomerne zdĺhavé. Preto sa využíva framework Express, 

ktorý všetky opakujúce sa časti (ako parsovanie požiadaviek, nastavovanie hlavičiek, atď.) 

rieši za nás a my sa teda môžeme sústrediť na to najdôležitejšie – samotnú logiku vyvíjanej 

aplikácie. Express teda kód zjednodušuje, skracuje a pomáha sa vyvarovať niektorým 

implementačným chybám. [40] 

MongoDB – je multiplatformová dokumentovo orientovaná NoSQL (Not only SQL) databáza, 

ktorú je vďaka tomu možné využiť na ktoromkoľvek dostupnom operačnom systéme PC. 

Spadá totiž do špeciálnej kategórie databáz, ktorá používa dokumenty podobné JSON 

(JavaScript Object Notation), nazývané tiež aj ako BSON (Binary SON). Medzi hlavné 

vlastnosti patrí jednoduchosť a dobrá škálovateľnosť. Keďže sa nejedná o klasickú relačnú 

databázu, tak nevyužíva tabuľky, ale kolekcie a miesto riadkov a stĺpcov tu hovoríme 

o dokumentoch a poliach. Ďalšou výhodou je, že jednotlivé objekty sa môžu do seba vnárať 

a teda nie je potrebné tvoriť zložité vzťahy medzi tabuľkami ako je to v prípade relačných 

databáz. [41] 

3.3 Vývojové prostredie 

Ako vývojové prostredie bol zvolený editor zdrojového kódu Visual Studio Code [42], ktorý 

je dostupný pre všetky hlavné operačné systémy, vrátane nami využívaného macOS. Toto 

vývojové prostredie bolo zvolené práve z dôvodu už známeho rozhrania. Okrem toho má tiež 

integrovanú podporu pre JavaScript a Node.JS, ktoré budeme v rámci implementácie neustále 

využívať a taktiež obsahuje veľké množstvo rozšírení, ktoré dokážu významne zefektívniť 

prácu pri vývoji samotného kódu. 
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Obr. 15: Zobrazenie rozhrania zvoleného vývojového prostredia VS Code 

3.4 Základná štruktúra projektu 

 
Obr. 16.: Základná štruktúra projektu 
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Na vyššie uvedenom obrázku je vidieť adresárové rozloženie projektu. Dá sa všimnúť, 

že na najvyššej úrovni sú dve zložky, Back-End a Front-End. To preto, že k obidvom častiam 

pristupujeme ako ku samostatnému projektu, ktoré sú však vnútorne prepojené. Obe zložky 

následne obsahujú podadresár „node_modules“, ktorá v sebe ukrýva všetky súbory knižníc 

tretích strán. Ďalej si potom môžeme všimnúť súbor „package.json“. To je súbor, ktorý v sebe 

skrýva základné nastavenia celého projektu vrátane verzie, rôznych skriptov, názvov, knižníc, 

atď.  

Štruktúra Front-End je klasickou štruktúrou projektu písanou v Reacte. Okrem už spomínanej 

zložky „node_modules“ obsahuje na najvyššej úrovni zložky „public“. Tam sa ukladajú všetky 

doplnkové zdroje, ako sú obrázky, ikonky, prípadne rôzne „JSON“ súbory. V tejto zložke 

je možné na obrázku tiež vidieť súbor „index.html“, ktorý reprezentuje hlavný súbor projektu 

do ktorého je následne pridaný skompilovaný zdrojový kód. Avšak pre vývoj aplikácie 

je najdôležitejšia zložka „src“. V tomto priečinku je hlavný súbor JavaScriptovej časti 

a to „index.js“. V tomto súbore dochádza k inicializácii Reactu a tiež tento súbor obstaráva 

vloženie ostatných komponentov do HTML dokumentu. V súbore „index.css“ sa ukrývajú 

hlavné všeobecné štýly aplikácie a súbor „App.js“ je vrchnou časťou stromu, ktorý sa následne 

renderuje na stránke. Ďalšie rozdelenie je podľa funkcionality na nasledujúce zložky: 

• „auth“ – obsahuje súbory potrebné na obsluhu autentifikácie v rámci Front-Endu aplikácie, 

• „components“ – obsahuje jednotlivé komponenty, z ktorých sa následne tvoria stránky 

a funkčné bloky aplikácie. Komponent sa skladá z dvoch súborov. Súbor s koncovkou „.js“ 

popisuje aplikačnú logiku komponentu a súbor s koncovkou „.css“ má potom na starosti 

vizuálnu stránku komponentu, 

• „layout“ – má na starosti layout, teda základné rozloženie prvkov a to najmä v rámci 

responzivity, 

• „pages“ – obsahuje jednotlivé stránky aplikácie. Tieto stránky sa potom skladajú 

z komponentov, 

• „routes“ – má na starosti trasovanie v rámci Front-Endu aplikácie. 

Štruktúra Back-Endu je na prvý pohľad jednoduchšia. Je to tým, že je združená do menej 

atomických celkov oproti Front-Endu a tiež tým, že codebase Back-Endu je menšia 

ako codebase Front-Endu. Základným súborom je súbor „server.js“. Ten zaisťuje základné 

nastavenie typu na ktorom porte sa má server spúšťať, atď... Ostatné súbory sú rozdelené 

do nasledujúcich zložiek: 

• „config“ – obsahuje základné nastavenia databázy a prístupové kľúče službám tretích 

strán, 

• „controllers“ – obsahuje súbory, ktoré spracovávajú jednotlivé požiadavky na server, 
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• „middlewares“ – obsahujú tzv. middlewares, čo sú funkcie, ktoré vstupujú do behu aplikácie 

ako medzi krok. Jednoducho na príklade môže ísť o funkciu, ktorá je spustená vždy, keď 

je potrebné zapísať nejakú informáciu do databázy a táto funkcia slúži na validáciu, že dáta 

môžeme naozaj do databázy zapísať. V rámci middleware sa napríklad rieši kontrola práv 

pri nakladaní so zabezpečenými požiadavkami. 

• „models“ – popisujú jednotlivé databázové modely databázového systému, 

• „routes“ – má na starosti trasovanie v rámci Back-Endu aplikácie, 

• „uploads“ – úložisko lokálnych súborov. 

3.5 Implementácia Front-Endu 

Ako bolo spomenuté už vyššie v práci, tak Front-End aplikácie je tvorený za pomoci 

moderného JavaScriptového frameworku React a navrhnutá aplikácia bola zas 

implementovaná, ako „singlepage“ aplikácia. To znamená, že pri jej implementácii využívame 

štandardné komponenty Router, ktoré React ponúka na prechod medzi jednotlivými stránkami 

aplikácie. Výhodou takéhoto prístupu je, že nemusíme načítať celú stránku odznova, ale načíta 

sa vždy len ten obsah, ktorý je vyžadovaný. Vďaka tomu je tak možné značne urýchliť samotný 

beh takejto aplikácie. 

 
Obr. 17.: Ukážka implementácie trasovania jednotlivých obrazoviek aplikácie 
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Na obrázku vyššie je možné identifikovať, že komponenty pre menu (Navbar) a pätičky  

(Footer) sú na stránke prítomné stále a nie je potrebné ich neustále opakovane načítavať. 

Zatiaľ čo ostatné stránky ako napríklad Rezervácia alebo Domovská stránka aplikácie 

sa zobrazujú na základe adresy url. Napríklad stránka pre objednanie spoja, sa zobrazí 

v prípade keď je “url“ adresa v tvare („/reservation“) a nie v žiadnom inom prípade. Na obrázku 

si možno tiež všimnúť špeciálne komponenty „AdminRoute“. To súvisí s tým, že v priebehu 

implementácie bol vytvorený tzv. Admin panel, ktorý síce nebol súčasťou zadania tejto práce, 

ale bol vytvorený pre ľahšiu obsluhu databázy – viac v kapitole 3.8. 

Možno si všimnúť, že aj na najvyššej úrovni je kód aplikácie rozdelený do mnohých častí 

a v každej časti sa ďalej rozpadáva na menšie funkčné celky. Pre názornú ukážku si uvedieme 

jeden z tých jednoduchších komponentov, t.j. prihlasovací formulár. 

 
Obr. 18.: Ukážka prihlasovacieho formulára (časť aplikačná logika) 
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Štruktúra tohto formulára nám dá dobrú predstavu o všetkých ostatných komponentoch. 

Najprv je potrebné importovať do komponentu všetky potrebné závislosti. Samotný komponent 

je vlastne, ako si možno zo zápisu všimnúť, funkcia.  

Na riadkoch 12-18 dochádza k inicializácii stavových premenných ako je údaj o tom, 

či sa komponent načíta a objekt s prihlasovacími dátami užívateľa („userData“).  

Potom máme dve vnútorné funkcie. Prvá z nich „handleChange“ zaisťuje, že pri vyplňovaní 

poľa emailu a hesla sa tieto hodnoty ukladajú do stavovej premennej „userData“. Druhá 

„submitHandler“ sa potom spúšťa v prípade odoslanie formulára kedy vytvoria požiadavku 

na url servera „/api/users/login“ a počká na odpoveď. Z tohto dôvodu je nutné podotknúť, 

že ide o asynchrónnu funkciu a teda je potrebný nejaký čas na odpoveď servera počkať. Počas 

medzičasu je potrebné užívateľovi zobraziť informáciu o spracovávaní požiadavky. To zaisťuje 

riadok 33. Odpoveď servera môže byť dvojakého typu: 

• Užívateľ bol nájdený v databáze – prebehne prihlásenie užívateľa do aplikácie, 

• Užívateľ nebol nájdený v databáze – neprebehne prihlásenie do aplikácie a na obrazovke 

sa zobrazí chybové hlásenie. 

Kód od riadku 46 je iba HTML, ktoré komponent zobrazí na svojom výstupe. 

 
Obr. 19.: Ukážka prihlasovacieho formulára (časť zobrazovacia logika) 

Principiálne je teda Front-End aplikácie tvorený z jednotlivých funkčných blokov, ktoré 

si navzájom odovzdávajú svoje stavy a vykonávajú dotazy na Back-End aplikácie. Jeho 

odpovede ďalej spracovávajú a zobrazujú užívateľovi na obrazovke. 



   
 

58 
 

Okrem vyššie spomenutého patrí medzi zaujímavú funkcionalitu nášho systému aj ošetrenie 

v prípade záväzného objednania uloženého obsahu v košíku. Tu sa totiž ešte pred vytvorením 

a potvrdením užívateľovej objednávky skontroluje stav jeho prihlásenia do systému a tiež 

zároveň to, či nie je náhodou niektorá z vložených objednávok v košíku už staršia a je ju práve 

možné objednať s predstihom aspoň 15 minút do odchodu zvoleného spoja. Túto kontrolu 

však neaplikujeme len čisto v prípade košíku, ale tiež aj v predošlom kroku vloženia samotnej 

objednávky do košíku, alebo aj v prípade jej dodatočného zrušenia už po jej záväznom 

vytvorení. Práve preto máme na nasledujúcom obrázku možnosť vidieť zdrojový kód košíku, 

kde sa na riadkoch 101-117 rieši práve spomenutá kontrola jednotlivých objednávok v košíku 

na základe ich porovnania s aktuálnym časom objednania. Následne ďalej na riadkoch 118-

141 je možné vidieť časť kódu, v ktorom sa rieši aj spomenutá kontrola stavu prihlásenia 

užívateľa do systému, nakoľko je práve možné záväznú objednávku vytvoriť 

až po predchádzajúcom prihlásení zo strany užívateľa. 

  
Obr. 20.: Ukážka kontroly obsahu košíku a stavu prihlásenia 

3.6 Implementácia Back-Endu 

Back-Endová časť aplikácie je veľmi zjednodušene zoznam koncových bodov, na ktoré 

sú odosielane požiadavky. Tie sa vyhodnocujú, spracovávajú, a prípadne dochádza k práci 
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s databázou, na základe čoho je vrátený určitý výsledok tejto operácie. Komunikáciu 

koncových bodov s Front-Endom zabezpečuje komunikačný protokol REST API. Požiadavky, 

ktoré REST API spracováva sú vypísané v kapitole 2.7. 

 
Obr. 21.: Ukážka súboru server.js 

Hlavným súborom pre Back-End je súbor server.js. V ňom dochádza k inicializácii servera 

a jeho spusteniu na požadovanom porte (riadky 37-39). Tiež tu inicializujeme a pripájame 

databázu, ktorej odovzdávame základné nastavenia (riadky 12-18).  

Najdôležitejšie časti sú však riadky 20-26. Tie popisujú jednotlivé koncové body servera 

a priraďujú im ich „správcu“. Keďže v predchádzajúcej kapitole sme sa venovali prihláseniu 

na strane Front-Endu, ukážeme si ho aj na strane Back-Endu. Konkrétne potom riadok č. 15, 

ktorý hovorí, že pokiaľ bude zavolaná požiadavka na adresu „/api/users“ tak sa bude 

vyhodnocovať kód zo súboru „userRoutes.js“ – viď nasledujúci obrázok. 
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Obr. 22.: Ukážka súboru userRoutes.js 

Najprv je potrebné naimportovať všetky dôležité závislosti a moduly. Potom využívame 

vlastnosti funkcie Router z frameworku Express, pomocou ktorého skladáme dohromady 

adresu. Špecificky napríklad riadok 8 nám hovorí, že v prípade POST požiadavky na adresu 

„/api/users/login“ dôjde k vykonaniu funkcie „login“ exportovanej z kontroléra 

„userController.js“. Na riadkoch 9 a 10 si možno všimnúť, že sa vyskytuje o argument navyše. 

Ten nám udáva, že pre prístup k týmto adresám a funkciám je potrebné vyhovieť 

autentifikačným požiadavkám. 

 
Obr. 23.: Ukážka súboru userController.js 
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Ak nahliadneme na funkciu „login“ v kontroléri „userController.js“ zistíme, že ide o asynchrónnu 

funkciu, ktorá prijíma dva argumenty req = objekt požiadavky a res = objekt odpovede. 

Algoritmus funkcie je potom pomerne priamočiary. 

Najprv je položená databázová otázka pre nájdenie užívateľa s požiadavkou na uvedenie 

emailu. Ak takýto užívateľ neexistuje, vykoná sa kód na riadku 76., ktorý nám vracia odpoveď 

servera so statusom 401 pre neoprávnený prístup. V opačnom prípade sa porovná 

zahashované heslo z databázy s heslom, ktoré užívateľ vyplnil. Pokiaľ sú rovnaké, tak dôjde 

k prihláseniu užívateľa a odoslaniu odpovede s informáciami o prihlásenom užívateľovi, 

prihlasovacím tokenom a statusom 200 pre úspešne vyhodnotenú požiadavku. Ak heslo 

nesúhlasí, tak dôjde k rovnakej odpovedi ako keď nebol nájdený email. 

Ako je z tohto príkladu zrejmé, jedna z najdôležitejších funkcií Back-Endu je správna 

komunikácia s databázou, preto jej je venovaná nasledujúca kapitola. 

3.7 Implementácia databázy 

V rámci implementácie zvolenej NoSQL databázy  MongoDB bolo najskôr nutné za pomoci 

terminálu nainštalovať všetky technológie potrebné pre jej správny beh v rámci nášho 

operačného systému. Po ich úspešnom nainštalovaní sa následne mohlo pristúpiť (taktiež 

za pomoci terminálu) k priamej inštalácii komunitnej a navyše voľne dostupnej verzie 

databázy. Okrem toho však bolo potrebné ešte dodatočne nastaviť jednotlivé súbory a tiež 

porty localhostu v rámci vývojového prostredia projektu. Vďaka nim tak bolo následne možné 

s týmto databázovým serverom začať správne komunikovať.  

 
Obr. 24.: Náhľad modelu dát pre užívateľa vo vývojovom prostredí VS Code 

Na Obr. 24 máme možnosť vidieť podrobnú štruktúru zápisu databázového modelu 

pre ukladanie dát o jednotlivých užívateľoch do databázy MongoDB.  
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Obr. 25.: Náhľad kontroleru pre úpravu údajov o zastávke spoja  

Na Obr. 25 máme zas možnosť vidieť časť kódu kontroléru uloženého v Back-Endovej časti,  

ktorý má na starosti práve aktualizáciu údajov u zastávkach spoja. 

 
Obr. 26.: Náhľad uložených dát v databáze pre konkrétne zvolený spoj pomocou Robo 3T [45] 

Na Obr. 26 si môžeme všimnúť aj číslo nastaveného portu pre komunikáciu s databázou. 

Okrem iného tu môžeme vidieť názov databázy a najmä v ľavom bočnom menu zobrazené 
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jednotlivé kolekcie typické práve pre NoSQL databázy. V rámci kolekcie „oblasť“ 

sa nachádzajú všetky dáta o jednotlivých oblastiach a ich zastávkach. Ďalej v kolekcii 

„spoje“, ako je možné vidieť aj z obrázku (konkrétne zvolený spoj č. 17 linky 450572), 

sa nachádzajú dáta ohľadne jednotlivých spojov linky. Kolekcia „objednávky“ zase obsahuje 

dáta o čakajúcich objednávkach spojov uložených v košíku užívateľov. Kolekcia „lístky“ 

obsahuje už všetky dáta o záväzne vytvorených objednávkach jednotlivých spojov a posledná 

kolekcia „užívatelia“ obsahuje údaje o registrovaných užívateľoch v systéme dopytovej 

dopravy. 

3.8 Rozšírenie implementácie o admin panel 

Vďaka tomu, že databázu nepoužívame iba na objednávanie spojov, ale z čerpáme z nej 

aj informácie o oblastiach, linkách a spojoch, tak sme narazili na neintuitívnu obsluhu takéhoto 

systému v prípade, že bolo potrebné v rámci vývoja nakladať s jednotlivými kolekciami a dáta 

upravovať. Do databázy sa totiž v takomto prípade dá pristupovať iba cez príkazový riadok, 

alebo za pomoci programu Robo 3T. Preto sa nad rámec zadania a návrhu tejto práce vytvoril 

tzv. admin panel. Primárne na spríjemnenie a zjednodušenie práce, ale panel môže byť využitý 

aj v produkčnej verzii. 

V skratke ide vlastne o rozhranie prístupné iba administrátorovi vo vývojovom móde, 

kde v prostredí vyvíjanej aplikácie môže oprávnený užívateľ zasahovať do databázy 

a upravovať jej dáta. Vďaka tomu bol vývoj ostatných pre zadanie kľúčových funkcií rýchlejší 

a užívateľsky príjemnejší, a taktiež testovanie aplikácie mohlo mať oveľa širší záber. 

 
Obr. 27.: Ukážka rozhraní admin panelu [45] 
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Ako si možno všimnúť ide o jednoduché, ale účelné administračné rozhranie, v ktorom 

je možné všetky údaje intuitívne upravovať, mazať a pridávať nové záznamy do databázy. 

Hoci nebola definovaná požiadavka na túto stránku je celkom užitočná. Pre ďalšie iterácie 

a budúce vylepšenia by sa hodilo rozšírenie a rozpracovanie tejto stránky. To by umožnilo 

väčšiu flexibilitu aplikácie a jednoduchšiu obsluhu databázy. Tá by si tak nevyžadovala priamo 

programátora, ale stačil by vyškolený personál, ktorý by mohol databázy spravovať. 
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4 Analýza funkčnosti a spoľahlivosti 
V rámci tejto kapitoly sa zameriame na základnú analýzu funkčnosti aplikácie, ktorá vyplýva 

zo stanovených požiadaviek na systém, ako aj zo všeobecných pravidiel. Ide aj o overenie, 

či boli dodržané nefunkčné požiadavky na systém definované v kapitole 2.5. Ďalej je vhodné 

spomenúť, že užívateľský komfort súvisí so samotným návrhom aplikácie, ktorá je navrhovaná 

s dôrazom na užívateľa a užívateľské prostredie. Preto už nie je táto požiadavka v tejto kapitole 

ďalej analyzovaná. 

4.1 Funkčnosť 

Najdôležitejší bod tejto kapitoly je či aplikácia plní svoje základné zadanie a je možné v nej 

zobraziť jednotlivé spoje. Potom ich samozrejme aj objednať a následne mať možnosť 

stornovať túto objednávku. Keďže aplikácia bola navrhovaná a tvorená na základe starostlivo 

zostavených užívateľských potrieb vychádzajúcich z jasne zadaných požiadaviek na systém 

možno na túto otázku odpovedať kladne. Funkčnosť bola overená na jednom mobilnom 

a jednom desktopovom zariadení. Bol vykonaný celý priebeh od registrácie, prihlásenia, 

vyhľadania spoja, jeho rezervácie a zrušenia. Tiež bola otestovaná možnosť editácie 

vlastného profilu a úprava dát pomocou admin panelu. 

Drobná poznámka k zmene prihlasovacích údajov je taká, že užívateľ ju môže v súčasnej dobe 

vykonať iba po prihlásení do systému v rámci editácie svojho profilu. V prípade, že by užívateľ 

stratil svoje prihlasovacie údaje je uvažovaný taký variant, že by sa mohol telefonicky spojiť 

s podporou. Tu by musel uviesť také informácie, ktoré by dokázali preukázať, že sa skutočne 

jedná o neho. Napríklad by uviedol email, svoje meno a dátum poslednej objednávky. 

Pracovník by potom nahliadol do systému. Pokiaľ by informácie boli správne, tak by na email, 

ktorý bol zaregistrovaný do systému odoslal email s náhodne vygenerovaným heslom. 

Tak, aby sa užívateľ mohol do systému prihlásiť a heslo si zmeniť. Bohužiaľ, v rámci vývoja sa 

na tento scenár prišlo až na konci vývojového cyklu. Je tu preto priestor na zamýšľané 

vylepšenie – a to zabudovať do systému funkciu „zabudnuté heslo“. Tá by túto požiadavku 

dokázala zautomatizovať a vynechalo by sa tak zapojenie pracovníka podpory. Toto 

vylepšenie by bolo implementované v rámci ďalšej iterácie vývoja aplikácie. 

4.2 Responzivita 

Aplikácia je od začiatku navrhovaná a zamýšľaná ako responzívna aplikácia. Z tohto dôvodu 

by sa mala správne zobraziť na širokej škále rôznych zariadení. Vizuálny test aplikácie bol 

vykonaný na dvoch zariadeniach. Prvé zariadenie bol laptop so systémom OS X a aplikácia 

bola testovaná v štandardne najviac používaných prehliadačov, t.j.: Safari, Chrome, Firefox, 
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pričom pomocou vývojárskych nástrojov prehliadača bola aplikácia skúmaná pre široké 

spektrum šírok okna.  

 
Obr. 28.: Ukážka aplikácie pre desktop 

Druhé testovacie zariadenie bol mobilný telefón iPhone, kde v prehliadači Safari tiež nebola 

zistená žiadna zásadná chyba. Prvky aplikácie sa na menších obrazoch zarovnávajú pod seba 

tak, aby bol priechod aplikácií čo najviac prívetivý. 

  
Obr. 29.: Ukážka aplikácie pre mobil 
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4.3 Spoľahlivosť 

Spoľahlivosť aplikácie súvisí predovšetkým s jej stabilitou a schopnosťou plniť bezchybne 

jednotlivé funkcie. Zároveň pod pojem spoľahlivosť ide zaradiť aj aktuálnosť informácií a ich 

korektné zobrazenie. 

Čo sa týka aktuálnosti informácií, tak je potrebná pravidelná aktualizácia cestovného poriadku 

v prípade jeho zmeny. V súčasnej dobe je možné túto úlohu riešiť dvoma hlavnými spôsobmi. 

Priamym zápisom do databázy pomocou príkazov z konzoly, prípadne za využitia aplikácie 

Robo3T. Takýto variant je určený iba povereným osobám, pretože ide o najrýchlejší, 

ale zároveň najviac k chybám náchylný spôsob zmeny dát v databáze.  

Druhým a užívateľsky prívetivejším spôsobom je zmena dát pomocou admin panelu, v ktorom 

je možné tieto úpravy vykonávať. V súčasnej dobe je admin panel konštruovaný jednoducho, 

pretože jeho vypracovanie nebolo hlavnou náplňou tejto práce.  

Do budúcnosti by bolo vhodné ho ešte viac rozšíriť. Najmä by bolo vhodné zamerať sa na to, 

aby aplikácia dokázala čítať a spracovávať zdroje, ktoré sa nachádzajú na inom serveri. 

Aktualizácia cestovných poriadkov by teda bola viac automatizovaná a užívateľ, ktorý by mal 

na starosti aktuálnosť cestovného poriadku by nemusel do aplikácie nič špeciálne vkladať. Len 

by zdieľal odkaz na zdroj a aplikácia by ho sama v pravidelných intervaloch sťahovala, 

rozparsovala a aktualizovala vo svojej databáze. Toto vylepšenie by samozrejme v budúcnosti 

mohlo a malo byť aplikované na väčšinu dát potrebných na naplnenie databázy aplikácie. 

Vďaka tomu by sa potom aplikácia stala viac chránenou pred prípadnými ľudskými chybami 

počas zadávania údajov a teda viac spoľahlivou. 

Stabilita aplikácie je tiež zaistená použitím nových stabilných verzií nástrojov a do budúcnosti 

aj ich pravidelnou aktualizáciou v prípade vydania nových verzií, či bezpečnostných záplat. 

4.4 Rýchlosť aplikácie 

Rýchlosť odozvy aplikácie je aspekt, ktorý je silne ovplyvnený zo strany užívateľa, nech ide 

o rôzne rýchle pripojenie na Internet, alebo veľký rozptyl zariadení na ktorých môže aplikácia 

fungovať. Tieto aspekty nemožno ovplyvniť a dajú sa len čiastočne nasimulovať. Čo však 

ovplyvniť možné je a skutočne dokáže rýchlosť ovplyvniť je veľkosť prenášaných dát. Z tohto 

dôvodu bolo implementované cloudové uloženie obrázkov cez službu cloudinary [43]. Vďaka 

tomu je tak náš server odľahčený od potenciálne veľkého množstva dát, ktoré by ho mohli 

zahltiť a prípadne spomaliť. Zároveň táto služba obrázky komprimuje tak, aby nebola príliš 

zasiahnutá kvalita obrázku, ale zredukovala sa jeho veľkosť. 

Zároveň pri generovaní produkčného kódu dochádza k minifikácii zdrojového kódu, 

odstráneniu knižníc a funkcionalít nutných počas vývoja, ale s chýbajúcim zmyslom 
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v produkčnej verzii. Napríklad kontrola typov odovzdávaných premenných v rámci Reactu 

pomocou štandardného balíčka Proptypes je pomerne náročná operácia. Preto je 

pri kompilácii tento balíček automaticky odstraňovaný a tým sa ušetrí ako veľkosť zdrojového 

kódu, tak aj výpočtová náročnosť. Tieto a ďalšie procesy majú na svedomí, že jednotlivé 

prenášané súbory sú menšie a teda je aj načítanie stránky rýchlejšie a beh aplikácie je 

svižnejší. 

4.5 Prevencia porúch a riešenie situácií pri poruchách 

Táto časť práce sa zaoberá rôznymi chybovými situáciami, ktoré môžu nastať a ich následnými 

možnosťami riešenia. Mnohé z týchto situácií sú nad rámec obsahu tejto práce, ale je k nim 

vhodné aspoň navrhnúť možné riešenie. 

Výpadok servera – pokiaľ vypadne server, tak k aplikácii nebude možné pristúpiť a teda s ňou 

vôbec interagovať. V tomto prípade je nutné aby fungovala možnosť telefonického spojenia 

na dispečing, kde si užívateľ môže spoj objednať. Pokiaľ vypadnú servery aplikácie, tak je 

veľmi pravdepodobné, že vypadnú kompletne pre celú spoločnosť a užívateľ by teda nemohol 

ani zistiť telefónne číslo dispečingu. Tak je vhodné, aby spoj obslúžil všetky zastávky, ako by 

tu existoval dopyt. Pre tieto prípady je vhodné mať na dispečingu aktuálne informácie o stave 

serverov. 

Výpadok na strane dispečingu – pre takéto situácie je vhodné aby fungoval určitý záložný 

článok, ktorý by dočasne prevzal povinnosti dispečingu. Tiež by malo dôjsť 

k čo najrýchlejšiemu povolaniu technickej podpory a napraveniu situácie. V prípade, že by 

všetky objednávky prebiehali cez aplikáciu, tak by takýto výpadok nemusel mať negatívny 

vplyv. Ten by však nastal v prípade potreby niektorých cestujúcich vykonať objednávku cez 

telefón. Tam by musel byť hovor v prípade výpadku automaticky presmerovaný na záložný 

článok. 

Výpadok komunikácie servera a autobusu – pokiaľ dôjde k výpadku komunikácie medzi 

serverom a autobusom, malo by dôjsť k nadviazaniu spojenia medzi dispečingom a vodičom 

autobusu cez vysielačku. Dispečing by následne vodičovi oznámil aké zastávky má obslúžiť 

a prípadne by mu do vysielačky tiež uvádzal informácie o zmenách dopytu. 

Výpadok zariadenia na strane vodiča – v tomto prípade by mal vodič pomocou vysielačky 

upozorniť dispečing, ktorý by mu mal odovzdať všetky potrebné informácie. 

Výpadok komunikácie medzi serverom a cestujúcim – pokiaľ dôjde k výpadku počas 

spracovania požiadavky, tak sa požiadavka nespracuje a užívateľ nedostane potvrdenie 

o spracovaní požiadavky. Tiež neuvidí objednaný spoj v prehľade svojich objednávok a bude 

teda musieť spoj objednať znova. 
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Výpadok zariadenia na strane cestujúceho – výpadok zariadenia na strane cestujúceho nie 

je možné ovplyvniť. Maximálne je možné, aby cestujúci zistil na zastávke aktuálny cestovný 

poriadok a s dostatočným predstihom zavolal na dispečing so žiadosťou o objednanie spoja. 

Časové obmedzenie objednávok – objednanie a zrušenie objednávky je časovo obmedzené 

a to na 15 minút pred odchodom z požadovanej zastávky. Tento časový údaj by sa mohol 

a mal meniť pre konkrétne linky na základe vzdialenosti medzi jednotlivými zastávkami. Avšak, 

pre súčasné riešenie je tento limit nastavený na 15 minút tak, aby vodič vozidla mohol 

na takúto požiadavku včas zareagovať. 

Výpadok spoja – pokiaľ spoj nečakane vypadne je potrebné ho nahradiť iným spojom. 

V prípade, že náhrada nie je možná, tak je nutné cestujúcich na tento fakt včas upozorniť. 

V súčasnej dobe nie je v systéme vyžadované uvádzať telefónne číslo, preto by bolo možné 

cestujúcich informovať iba prostredníctvom emailu, prípadne na webové stránky umiestniť 

informáciu o zrušení konkrétneho spoja. Pre ďalšiu iteráciu by bolo vhodné zaviesť možnosť 

vloženia telefónneho čísla tak, aby dispečing mohol v takomto prípade cestujúcich informovať 

a prípadne navrhnúť alternatívnu možnosť dopravy. Zároveň je pri takejto situácii nutné 

vykonať refundáciu cestovného. Dispečing by mal byť tiež na takúto situáciu personálne 

pripravený tak, aby zvládol vybaviť prípadné väčšie množstvo hovorov v rozumnom čase. 

4.6 Zhodnotenie výsledkov práce 

Celkové zhodnotenie je pozitívne, pretože sa podarila implementovať navrhnutá aplikácia. 

Avšak pre potreby diplomovej práce bolo nutné upustiť od implementácie niektorých 

užívateľských požiadaviek definovaných v kapitole 2.6 Tabuľka 25. Konkrétne sa jedná o:  

• UC7 – Zaplatenie objednávky – vyhovenie tejto požiadavke by vyžadovalo implementáciu 

funkčnej platobnej brány s prevodom skutočných peňažných prostriedkov medzi účtami. 

Z toho dôvodu bolo od tejto požiadavky ustúpené a platobná brána je v aplikácii iba 

nasimulovaná s tým, že v prípade použitia aplikácie by nebol problém jej 

doimplementovania pre konkrétny prípad. 

• UC10 – Zmena objednávky – od tejto požiadavky bolo ustúpené, pretože náročnosť 

implementácie voči pridanej hodnote by bola príliš vysoká. V aplikácii je implementovaný 

UC11 – Zrušenie a refundácia objednávky (samozrejme refundácia je simulovaná viď 

UC7), a je teda možné akúkoľvek objednávku zrušiť, urobiť novú, čím sa dá UC10 rozumne 

nahradiť, a vďaka tomu aj problematické časti čiastočných refundov, a potencionálne 

hroziacich doplatkov. Tento bod by sa tak mohol stať úzkym hrdlom aplikácie a preto 

z dôvodu bezpečnosti nebol radšej implementovaný. 
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Ďalšiu zmenu je možné nájsť pri porovnaní navrhnutej verzie rozhrania a výsledku 

implementácie. Ide o zlúčenie stánok „Dostupnosť“ a „Objednať“. Dôvodom je, že obe stránky 

zastrešovali podobnú funkcionalitu, ktorá sa však líši v dôvode použitia. Avšak počas 

implementácie sa dospelo k názoru, že stránka „Dostupnosť“ je až príliš redundantná a jej 

funkcionalita sa dá úplne nahradiť bez toho, aby utrpela prehľadnosť a funkčnosť aplikácie. 

K tomuto názoru tiež prispela implementácia našepkávača predvyplnenia jednotlivých polí 

formulára na stránke „Objednať“, ktorá významne zrýchlila a zjednodušila celkový proces 

vyhľadávania spoja. Existuje tu totiž predpoklad, že hlavná motivácia užívateľa, ktorý navštívi 

tento web je, že si chce rezervovať lístok a nie iba skontrolovať spoje. Tiež predpokladáme, 

že vo väčšine prípadov si bude chcieť konkrétny spoj dopytovej dopravy vyhľadať a objednať 

dospelá osoba. Kombinácia faktorov pred vyplnenia formulára s možnosťou našepkávania 

významne uľahčí i zrýchli proces objednania a tým aj zlepší užívateľský komfort. V aplikácii 

teda zostala iba stránka „Objednať“, pretože jedným z prvých krokov objednania spoja je 

zistenie jeho dostupnosti. A v prípade, že zistenie dostupnosti užívateľovi stačí, 

tak jednoducho nedokončí proces objednania. 

V neposlednom rade došlo k oproti pôvodne zamýšľanej aplikácii k veľkému rozšíreniu 

databázy o lokality, linky a spoje, ktoré hoci zvýšil komplexitu a náročnosť vývoja, tak aplikáciu 

veľmi obohatili čo sa týka dynamickosti a prípadnej škálovateľnosti. S tým priamo súvisí 

aj implementácia admin panelu, ktorému sa venuje kapitola 3.8. Jeho zavedenie má veľký 

vplyv na lepšie a menej chybové naplnenie databázy dátami, čo má vo výsledku veľmi 

pozitívny vplyv na prípadné použitie aplikácie v reálnom svete. 

4.7 Návrhy na vylepšenie aplikácie 

Po skončení implementácie súčasnej verzie aplikácie bolo nájdených niekoľko typov na možné 

budúce vylepšenia pre ďalšie iterácie tejto aplikácie. Niektoré tieto typy boli spomenuté 

už v predchádzajúcich kapitolách, avšak tu uvedieme ich zosumarizovanie.  

Prvé z nich sa týkajú samotného užívateľa a možností jeho prihlásenia, ktoré by bolo vhodné 

rozšíriť o moderné prístupy prihlásenia cez sociálne siete tak aby užívateľ mohol mať 

prihlasovacie údaje centralizované. Ďalší, na užívateľa zameraným vylepšením je funkcia 

zabudnutého hesla spomínaná v kapitole 4.1, vďaka ktorej by bolo možné vykonávať 

obnovovanie účtu úplne automatizovane pomocou využitia emailov s resetovacím tokenom. 

Ako ďalšie vylepšenie systému by sa mohla implementovať možnosť zasielania SMS správ 

na základe informácií o oneskorených, alebo zrušených spojoch, pre ktorého fungovanie 

by systém od užívateľa vyžadoval zadanie telefónneho čísla. Tieto úpravy by veľmi zlepšili 

užívateľské pohodlie a komfort spojený s užívaním aplikácie.  
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Vhodným vylepšením by tiež bola možnosť výberu zastávok z mapového podkladu 

a zobrazovania trasy na tomto podklade. Užívateľ by sa potom mohol sám rozhodnúť, ktorý 

variant je pre neho príjemnejší a rýchlejší na používanie. Ďalej pre produkčnú verziu aplikácie 

by bola nutnosť zaradiť fungujúcu platobnú bránu, ktorá by bola prepojená so skutočným 

účtom a účtovným oddelením dopravcu.  

Ďalšiu možnosť vylepšenia vidím v implementácii viacerých rolí do systému a upravení 

obrazoviek a stránok každej tejto roli. Minimálne by bolo vhodné zaradiť rolu administrátora, 

ktorý by správu nad celým systémom mohol vykonávať priamo z prostredia aplikácie bez 

nutnosti znalosti logiky na Back-Ende a programovacích znalostí. Tento administrátor 

by fungoval v rozšírenej verzii súčasného admin panelu. Mohol by vykonávať úpravy všetkých 

objednávok a spravovať kompletne všetky dáta, zo systému posielať informačné emaily, alebo 

napríklad SMS správy. 

V neposlednom rade by potom bolo vhodné aplikáciu napojiť na skutočný dátový zdroj 

cestovných poriadkov a automatizovane sťahovať a spracovávať tieto cestovné poriadky 

pre potreby aplikácie. Tým by sa zamedzilo faktoru ľudskej chyby a taká aplikácia by sa potom 

dala napojiť na akýkoľvek systém. 
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5 Záver 
Hlavnou motiváciou pre vznik tejto diplomovej práce bolo vytvorenie systému pre objednávanie 

spojov dopytovej dopravy. Pri práci bolo postupované na základe zadania a všeobecne 

platných postupov platných pre vývoj webových aplikácií. 

V rámci kapitoly 1 som najskôr predstavila problematiku dopytovej dopravy a rozobrala jej 

hlavné klady a zápory. Ďalej som vykonala analýzu súčasných systémov použitých v Českej 

republike a v Európe. Varianty dopytovej dopravy som zanalyzovala z hľadiska rozsahu v sieti 

a vzťahu k cestovnému poriadku. Na základe týchto poznatkov som mohla určiť typ vhodného 

dopravného prostriedku pre zamýšľaný systém a definovať jeho užívateľov a ich potreby. 

Z týchto potrieb som určila hlavné funkcie a podfunkcie systému. Kombináciou funkcií 

a užívateľov som potom mohla určiť procesy systému a ich časovú postupnosť. Zároveň 

v kapitole 1.9 bolo potrebné zhrnúť softwarové možnosti a prístupy k vývoju softwaru. 

V kapitole 2 som sa potom zamerala na návrh systému. Konkretizovala som funkcie a procesy, 

vybrala lokalitu oblasti Merklína v Plzeňskom kraji, pre ktorú bude systém vyvíjaný a túto 

konkrétnu lokalitu potom bližšie určila z hľadiska liniek a spojov. Tiež som vyhodnotila, 

že najvhodnejším riešením pre tento systém je použitie responzívnej webovej aplikácie. 

S týmito znalosťami som určila funkčné a kvalitatívne požiadavky systému, z ktorých vyplynuli 

prípady použitia. Potom som sa mohla pustiť do návrhu užívateľského rozhrania, kde som 

najskôr popísala scenáre použitia, aby som na ich základe vytvorila návrh grafického rozhrania 

v programe Figma a navrhla základné požiadavky na databázu. 

S takto skompletizovaným návrhom som pristúpila v kapitole 3 ku implementácií. Aplikáciu 

som tvorila na základe Full-Stack prístupu vývoja a ako nástroj na vývoj som si zvolila MERN 

Stack. Popísala som štruktúru projektu, základné princípy fungovania Front-Endu, Back-Endu 

a databázy, vrátane ukážky prihlasovania pre Front-End ako aj Back-End. Posledná časť  

implementácie sa potom zaoberala vytvorením rozširujúceho admin panelu. 

V neposlednom rade bola v kapitole 4 vykonaná analýza spoľahlivosti, najmä z hľadiska 

funkčnosti aplikácie a taktiež tu bolo rozobrané naplnenie kvalitatívnych požiadaviek. V tejto 

kapitole sa tiež venujem možným poruchám a uvádzam tu návrhy ako by si s nimi systém mal  

poradiť. 

Existujúca verzia aplikácie by nemala byť konečnou verziou a preto sa v kapitole 4.7 zaoberám 

návrhmi na jej vylepšenie. Medzi ne patrí napríklad zavedenie role administrátora ako správcu 

nad kompletnou databázou, alebo taktiež možnosťou automatizovaného spracovania 

cestovných poriadkov. 
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Dopytová doprava je v súčasnosti zaujímavou a aktuálnou témou. Už len vzhľadom 

k momentálnej ekologickej a energetickej kríze môžu byť systémy tohto typu veľmi aktuálne. 

Je preto škoda, že im nie je v našich podmienkach venovaná dostatočná pozornosť. Táto 

aplikácia môže byť nápomocná pri modernom spôsobe objednania spojov dopytovej dopravy. 
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