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Úvod a cíl práce

Řešení:

• Prezentace oznámení pomocí adaptivních informačních panelů

• Usnadnění práce a studia v prostředí univerzitního kampusu

• Součást produkční aplikace Moje MENDELU (Spatial Hub)

Problém:

• Sdělování informací bez ohledu na kontext
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SERVER

• Rozhraní pro komunikaci 

klientských modulů s databází

• Správa informačních panelů, 

oznámení, typů oznámení 

a zobrazování

• Komplexní algoritmus pro 

zobrazování obsahu

• Možnost vlastních služeb 

pro dynamické generování 
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Webová administrace
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Zobrazovací modul pro informační panely
šablona pro 

statická oznámení



Zobrazovací modul pro informační panely



Zobrazovací modul pro informační panely



Generování obsahu oznámení



Modul pro mobilní platformu iOS

• Modul do mobilní aplikace 

Moje MENDELU

• Zobrazení obsahu z blízkých 

informačních panelů na 

mobilním zařízení a jejich 

uložení do archivu 

• Reaktivní programování RxSwift

• Lokalizace pomocí zařízení 

iBeacon v okolí informačních 

panelů



Modul pro mobilní platformu iOS



Testování přístupnosti a použitelnosti

Testování přístupnosti

• Standardy W3C

Testování použitelnosti

• Praktické úkoly pro různé skupiny uživatelů 

Odhalené nedostatky

• Potřeba lokalizace obsahu 

• Grafické chyby v šablonách pro zobrazování 

• Nutnost optimalizace algoritmu výběru obsahu



Děkuji za pozornost

Prosím o Vaše dotazy…

Závěr

• Nasazeno v LS 2020/2021 

v prostorách budovy Q

• Předáno do užívání studijním 

referentkám

• Aktuálně probíhá příprava 

nasazení na ICV MENDELU 

a vývoj dalších rozšíření



Otázky z posudků #1

Která oznámení se zobrazí v mobilní aplikaci? 

Jsou zobrazena všechna, nebo jen některá? 

Co třeba studijní oddělení?

• Aktuálně jsou zobrazována „statická“ oznámení

• Dynamická (studijní oddělení a rozvrhy) jsou na serveru odfiltrována

• V případě potřeby lze filtr deaktivovat (nutnost přípravy šablon)

Je možné oznámení, která se zobrazí v mobilní aplikaci, omezit?

• Ano, aktuálně k tomu dochází



Otázky z posudků #2

Co znamená v administraci id majáku? 

• ID majáku je v současnosti tzv. minor hodnota

• Dochází k přechodu na nedávno implementovanou správu beaconů

• Název „maják“ respektuje terminologii používanou ve webové administraci

Lze použít i protokol Eddystone?

• Momentálně je přímo podporován pouze protokol iBeacon (CoreLocation)

• Podpora protokolu Eddystone na platformě iOS je mírně problematická



Děkuji za pozornost


