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1 Zadání 

Pro agenturu, která zprostředkovává společnostem brigádníky a od společností 
získává informace o vypsaných brigádnických pozicích je potřeba vytvořit webovou 
aplikaci.  

Pozice jsou vypisovány na jednotlivé směny, brigádník se tedy může přihlásit 
na tu samou pozici na více různých směn, které se liší svým časem. Brigádník záro-
veň nesmí být přihlášen na dvě směny ve stejný čas. Aplikace toto musí kontrolovat 
a znemožnit brigádníkovi přihlášení na více směn současně. 

Brigádník se může přihlásit na směnu, odhlásit ze směny a dále sledovat, kolik 
odpracoval hodin a kolik vydělal peněz. 

Aplikace musí umožňovat přístup pro referenta, který do databáze vkládá nové 
firmy, vypisuje pro ně pracovní pozice a směny. Pracovní pozice má nějakou hodi-
novou mzdu. Směna má svůj čas začátku a čas, kdy končí.  
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2 Funkční a nefunkční požadavky 

2.1 Funkční požadavky 

• aplikace kontroluje, že není brigádník přihlášen na více směn ve stejný čas 
• přístup do aplikace pro referenta 
• možnost přidávání nových směn, firem a pozic do databáze 
• brigádníkům umožněno přihlašování na směny a odhlašování ze směn 
• výpis vydělaných peněz a odpracovaných hodin brigádníka 

2.2 Nefunkční požadavky 

• snadná pochopitelnost pro uživatele 
• responzivní design 
• práce s databází 
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3 Návrh aplikace 

3.1 Use Case diagram 

V Use Case diagramu jsou popsány možné činnosti pro tři typy uživatelů. Ne-
přihlášenému uživateli je kromě přihlášení nebo registrace umožněno pouze zobra-
zit směny.  

Po přihlášení se pro uživatele stanou dostupnými i další funkce aplikace, jako 
je možnost přihlášení na směnu nebo odhlášení ze směny. Také si uživatel může 
zobrazit informace o sobě, jako je množství odpracovaných hodin nebo vydělaných 
peněz. 

Referent má za úkol spravovat směny. Proto může založit novou firmu a pří-
padně pro ni rovnou vytvořit pozici a směny. Dále může vytvořit nové pozice a 
směny firmě již existující. 

 

Obr. 1 Use Case diagram 

3.2 ERD diagram 

V databázi se budou nacházet čtyři tabulky.  
Firma bude mít atributy jméno a ID. ID firmy bude primárním klíčem a bude se 

automaticky generovat. Jméno firmy musí být unikátní. Oba atributy nesmí být nu-
lové. 
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Pro firmu bude moct být vypsáno více pracovních pozic. Pozice má také svoje 
ID a také ID firmy, které je cizím klíčem. Dále o pozici ukládáme informace jako je 
její název a hodinová mzda. 

Pro každou pozici budou vytvořeny směny, které se budou lišit svým časem ko-
nání. Primárním klíčem je ID směny, cizím klíčem ID pozice, pro kterou je směna 
vypsána. Dalším cizím klíčem je pak ID brigádníka, který je na tuto směnu přihlášen. 
Toto pole může být nulové, protože na směnu nemusí být přihlášen nikdo. 

O brigádníkovi je evidováno jeho jméno, příjmení, přihlašovací jméno do sys-
tému, které musí být unikátní, heslo a ID, které se automaticky generuje. 

  

 

Obr. 2 ERD diagram 

3.3 Role uživatelů a oprávnění 

Výše zmíněným rolím uživatelů budou přístupny různé funkce. Na následují-
cích drátěných modelech jsou vidět některé části webové aplikace tak, jak je uvidí 
různí uživatelé. 
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Obr. 3 Hlavní stránka webové aplikace z pohledu nepřihlášeného uživatele 

Hlavní stránka bude stejná z pohledu všech typů uživatelů. Jediný rozdíl bude 
v horní navigační liště. Nepřihlášený uživatel tam mimo jiné uvidí tlačítka pro regis-
traci a přihlášení. Pro přihlášeného uživatele se tato tlačítka změní na „Můj profil“ a 
„Odhlásit se“. Referent bude mít místo zobrazení profilu tlačítko „Spravovat“, tla-
čítko pro odhlášení se nezmění. 
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Obr. 4 Stránka se směnami z pohledu přihlášeného uživatele 

Všichni uživatelé si budou moci zobrazit stránku s vypsanými směnami. Pouze při-
hlášený uživatel bude mít tlačítka pro přihlášení, případně odhlášení, u každé 
směny. 
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Obr. 5 Stránka pro zobrazení profilu 

Stranu „Můj profil“ si bude moci zobrazit pouze přihlášený uživatel. Pro nepřihláše-
ného uživatele nebo referenta by byla tato možnost zbytečná. 
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Obr. 6 Stránka se správou směn 

Spravovat firmy, pozice a směny může pouze referent, proto bude tato možnost pří-
stupná pouze uživateli s rolí referent. Pomocí jednoduchého formuláře bude refe-
rent moci přidat firmu, pozici nebo směnu do databáze. 

 


