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I VIZE PROJEKTU 
1 ZDŮVODNĚNÍ SMYSLUPLNOSTI PROJEKTU 

Na trhu 3D modelů vývojáři ztrácejí dost velkou část svých přínosu z prodeje, velmi často tato ztráta je skoro 60% částky 

zaplacené uživatelem. I když vývojáři jsou spokojení s takovou situací, je to jen proto, že nemají žádnou alternativu. A my 

jim chceme tuto alternativu nabízet a dávat vývojářům víc, než dostávají teď. Plánujeme dát velký důraz na reklamu, aby 

jsme přitáhli co nejvíc uživatelů. 

 

Plánujeme vstoupit na trh s naším obchodem, který by umožnil vývojářům vydělávat více peněz než nyní. Tím bychom 

zvětšili celkový zájem o tento průmysl a přivedli další investory a zájemce. 

 

2 RIZIKA  

 

Riziko Šance Důsledky 

Neobstojíme v boji s 
konkurencí 

30% Zákazníků bude tak málo, že provozní náklady převýší 
výdělky a bude nutné ukončit provoz obchodu. 

Změna v obchodních zákonech 10% Změna může vést k předělání webu našeho obchodu 
nebo ukončení jeho provozu z důvodu nemožného 
dodržení nového zákona. 

Změna výše zdanění 10% Zvýšení může vést k tomu, že provozní náklady budou 
vyšší než výdělek a obchod bude nutné zavřít. 

Změna v zákonech o ochraně 
osobních údajů 

5% Zákonu nebude možné vyhovět a obchod se bude 
muset zavřít. 
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3 FINANCE 

3.1 NÁKLADY NA REALIZACI 

3.1.1 VÝVOJ  

~600 člověkohodin (očekávaná doba vývoje je 4 měsíce) 

• 8 vývojářů - $20/hod. 

• 5 testerů - $25/hod. 

• 2 manažeři - $15/hod. 

3.1.2 MARKETING 

• Social media marketing(Facebook, Twitter, Instagram) - $6000/měs. 

• Digital marketing - $5000 / měs. 

 

Vývoj web aplikace ~190 000$ 

Marketing (2 měsíce) 22 000$ 

Celkem ~215 000$ 

 

3.1.3 TCO 

• Realizace (I): $110 000 

• Údržba a další propagace obchodu na 5 let (M): $150 000 (30 000 ročně) 

• Cena možného prodeje obchodu (R): $200 000 

• TCO = I+M-R=$60 000 

3.2 PŘÍNOSY  

3.2.1 FINANČNÍ  

• Spolupráce se sponzory: $3 000 – $5 000 

• Prodej modelů: ~$120 000 ročně ($22.5/ks, 15 modelů denně) 

3.2.2 NEFINANČNÍ  

• Dobrá reklama zajistí nové unikátní uživatele 

• S růstem popularity se do tržiště mohou přidat větší a známější vývojáři, a to nám může zvýšit výnosy  
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II BUSINESS ANALÝZA 
4 BUSINESS CÍLE  

4.1 VYTVOŘENÍ WEBOVÉ  APLIKACI  

• Naším hlavním cílem bude vytvoření plně funkční webové aplikace. V současnosti nemůžeme očekávat, 

že bychom mohli prorazit něčím co není 100% funkčním. 

4.2 POKRÝT NÁKLADY NA CHOD NAŠÍ APLIKACE  

• Dalším cílem bude získání dostatečně velké uživatelské a autorské základny na to, abychom mohli pokrýt 

náklady na chod naší aplikace. 

• Do prvního roku bychom chtěli mít projekt v plném chodu. 

• Do 5 let bychom chtěli získat investovaný kapitál zpět. 
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5 Business domain model 

 

 

Obr. 1 
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6 BUSINESS PROCESY 

6.1 PROCES 1 - NAHRANI ASSETU DO SERVISU 

 

Obr. 2  
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6.2 PROCES 2 - NAKUP ASSETU Z MARKETU 

 

Obr. 3 

6.3 PROCES 3 - PROVEDENI SOUTEZI A AKCI SE ZAJEMCI O SPOLUPRACI 

 

Obr. 4 
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6.4 PROCES 4 - VRACENI ASSETU KLIENTEM, KTERY NENI SPOKOJENY S KVALITOU NAKUPOVANEHO 

ZBOZI 

 

Obr. 5 
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7 BUSINESS POŽADAVKY  

7.1 CO MÁME ŘEŠIT?  

• Vytvoření webové aplikace, kde by mohli 3D grafici prodávat 3D modely a zákazníci je od nich kupovat 

pro vlastní projekty. 

7.2 PRO KOHO TO MÁME  ŘEŠIT?  

1. Jako 3D grafik potřebuji aplikaci, kde bych mohl prodávat 3D modely a mohl na tom vydělávat. 

2. Jako 3D grafik potřebuji interface abych mohl nahrávat, prohlédnout, aktualizovat a mazat vlastní 

modely. 

3. Jako 3D grafik potřebuji takovou platformu kam bych mohl nahrát modely různých formátu (např. .obj, 

.blend), abych mohl prodávat modely pro různé projekty. 

4. Jako 3D grafik potřebuji mít přehled statistiky prodeje modelů abych měl informace o prodeje. 

5. Jako 3D grafik potřebuji mít mailové oznámení o tom že můj model byl prodán. 

6. Jako zákazník potřebuji aplikaci, kde bych mohl nakupovat 3D modely, abych je mohl používat v dalších 

projektech (počítačové hry, kinematografie, přehled architekturních objektů). 

7. Jako zákazník potřebuji vědět kdo je autorem modely, abych mohl s ním kontaktovat. 

8. Jako zákazník potřebuji reklamační systém abych mohl koupený model vrátit. 

9. Jako zákazník potřebuji košík abych mohl nakupovat několik různých modelů najednou. 

10. Jako zákazník potřebuji možnost filtrovány modelu podle různých parametrů (např. cena, 

nejpopulárnější, formát, velikost, počet polygonů, přítomnost textur, typ.) 

11. Jako zákazník potřebuji možnost přehlédnout model ve 3D prostoru (360 deg. view). 

12. Jako zákazník potřebuji mít základní informace o modelu který bych chtěl koupit (Cena, formát, velikost, 

počet polygonů, přítomnost textur, typ) 

13. Jako správce potřebuji mít informace o prodeje jednotlivých modelů abych mohl vystavět reklamační 

fakturu. 

14. Jako správce potřebuji java aplikace pro editace obsahu webové stránky 

15. Jako majitel potřebuji přehled statistiky prodeje modelů za den/týden/měsíc/rok. 

16. Jako majitel potřebuji přehled nejpopulárnějších modelů (který nejvíc prodávají) za 

den/týden/měsíc/rok. 

17. Jako majitel potřebuji systém odesílaní plateb abych mohl odeslat výplaty. 

18. Jako vývojář webových aplikací potřebuji navrhnout bezpečný systém pro prodej a nákup modelů. 

19. Jako vývojář webových aplikací potřebuji navrhnout několik způsobů zadání platby. 

20. Jako web-designer potřebuji vytvořit vizuální systém pro obsah, který vhodným způsobem strukturuje 

obsah webové aplikace. 

21. Jako marketolog potřebuji efektivní strategie propagace 3D marketů mezi zákazníky a 3D grafiky. 

22. Jako finanční manažer potřebuji zpracovávat data o tržbách za jednotlivé 3D modely, protože mi to 

umožní výpočet profitability. 

23. Jako právník potřebuji zajistit, aby uživatelé neměli problémy tykající se autorských práv. 

7.3 CÍLOVÝ STAV PROJEKTU 

1. Webová aplikace, kde uživatelé by mohou prodávat a nakupovat 3D modely a další prvky pro 3D 

projekty. 

2. Majitel vydělává na maržích z prodeje. 

3. 3D grafici by měli prodávat modely za lepší cenu než u konkurenčních firem 
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8 NÁVRH ARCHITEKTURY  

 

Programming languages Markup Languages Frameworks/ Applications Resources 

PHP, Javascript HTML, CSS MySQL, Nette, InnoDB, 
Bootstrap, Apache 2 

Gitlab, Adminer, 
Fedora Linux 

 

V rámci projektu chceme vytvoriť webovú aplikáciu, ktorú možno používať na širokej škále zariadení od desktopu až po 

smart phone. 

 

Z hľadiska hardware máme možnosť využiť platený webhosting s mesačným tarifom alebo zakúpiť vlastné serverové 

riešenie. Rozhodli sme sa po zhodnotení cien použiť mesačne platený prenájom serveru u hostingovej služby. Zatiaľ čo 

možnosť prenajať hosting nás bude stáť cca. 2500,- czk ročne, pri zvolení druhej možnosti by sme museli investovať do 

nákupu hardware, kde sa cena môže vyšplhať rádovo v desať tisícoch. Samotný chod serveru priemerne stojí 15 000,- czk 

ročne, preto je lepšia možnosť pre začiatok server prenajať. Avšak, v prípade zvýšenia prevádzky a vyplnením kapacity 

prenajatého serveru a nasledným zvýšením ziskov by sme investovali do vlastného serverového riešenia.  

 

Pri serverovom software máme možnosť využit platený Microsoft Server alebo open source Linux riešenie. Pre ušetrenie 

nákladov bude najvhodnejšou voľbou server so systémom založenom na jadre Linux bežiaci sofware taktiež open source 

Apache 2, na ktorom bude nasadené rozšírenie PHP a databázový engine MySql (MariaDB). Tento sytém má dlhoročné 

pozitívne referencie a pre začiatok nám bude vyhovovať. Takisto ako pri servrovom hw riešení, v prípade vyplnenia 

kapacity takéhoto riešnia je možnosť prejsť na platenú možnosť  Oracle DB ale to je otázka ďalekej budúcnosti a pre 

začiatok by bolo takéto riešenie finančne neunosné. 

 

Pre vývoj našej aplikácie sme sa z dôvodu dostupnosti a rozšírenosti v Českej republike rozhodli pre PHP a jeho open 

source framework Nette, ktorý je tu takisto vyvíjaný. Nie len, že nám to v prípade potreby supportu zefektívni 

komunikáciu, ale takisto ušetrí peniaze z dovôdu Open Source – teda nulové vstupné náklady. Pre jeho rozšírenosť v 

tuzemsku bude jednoduchšie nájsť aj kvalitných programátorov, ktorý vyvinú nášu aplikáciu. Na druhej strane, ak by sme 

zvolili už existujúce riešenie, jeho prerobenie na naše potreby by bolo rovnako časovo náročné ako vyvinúť aplikáciu 

samotne. Nebudeme však všetko písať od nuly, plánujeme využiť pre naše potreby už existujúce rozšírenia Nette. 
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9 WIREFRAMES 

9.1 WIREFRAME PRO PC ZAŘÍZENÍ  

Předpokládáme že webová stránka aplikace bude vypadat jako klasický e-shop. Velký obrázek modely, níž by byla 

uvedená základní informace o modely (autor, cena) a kdyby uživatel stisknul obrázek modely tak tam  bude link na 

konkrétní model a detailnější popis. 

 

Obr. 6 

 Velký obrázek uprostřed bude reklamou anebo nejpopulárnější modely. 
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REGISTRACE 

 

Obr. 7 
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NAHRÁT MODEL 

 

Obr. 8 
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MODEL PAGE 

 

Obr. 9 
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KOŠIK  

 

Obr. 10 
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III DETAILNÍ ANALÝZA PROJEKTU 
10 SYSTÉMOVÉ  POŽADAVKY 

10.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY 

 

Č. Název požadavku Zadavatel Popis 

1 Registrace v systému Uživatel • Systém bude umožňovat uživatelům se 
registrovat v systému, aby měli vlastní účet. 
Údaje, který je potřeba zadat: 

• jméno 

• příjmení 

• email 

• telefonií číslo 

• heslo 

2 Přihlašováni do systému Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům se přihlásit do 
systému, pomocí osobních údajů, aby mohli používat 
funkce aplikaci. Osobní údaje jsou: 

• email 

• telefonií číslo 

3 Úprava osobních údajů Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům opravovat osobní 
údaje v uživatelském profilu 

4 Odhlášení ze systému Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům se odhlásit od 
systému 

5 Přidej hodnocení Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům hodnotit nakupené 
3D objekty pomoci přidaní známky od 1-5 “hvězdiček” (1 
hvězdička nejhorší, 5 hvězdiček nejlepší), aby bylo možné 
sledovat nejpopulárnější zboží. 

6 Filtrování 3D objektů Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům filtrovat zboží podle 
různých parametrů, např.  

• velikost 

• rating 

• typ 

• cena 

7 Reklamace zboží Uživatel Systém bude umožňovat uživatelům roztrhnout licenční 
smlouvu a vrátit si peníze za nakupené zboží do týdnu od 
dne nákupu 

8 Nahrávání 3D modelů do 
systému 

3D grafik Systém bude umožňovat uživatelům nahrávat vlastní 3D 
objekty do systému 

9 Vystavit nabídku 3D 
modelů  

3D grafik Systém bude umožňovat uživatelům vystavovat 3D 
modely v nabídce 

10 Mazání modelů ze 
systému 

3D grafik Systém bude umožňovat uživatelům mazat vlastní 3D 
objekty 

11 Editování údajů 3D 
objektu 

3D grafik Systém bude umožňovat uživatelům editovat jednotlivé 
údaje 3D objektů. Údaje jsou: 

• název modely 

• cena 

• popis 
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• typ 

přidat / smazat fotky 

12 Konfigurace notifikaci Systém Systém bude umožňovat uživatelům nastavovat 
notifikace o prodeje 3D objektů např. 

Notifikace za každý model 

Všichni prodeje za měsíc / týden 

13 Zobrazování 
uživatelských prodejů / 
nákupů 

Systém Systém bude umožňovat uživatelům sledovat statistiku 
prodejů vlastních 3D objektů za  

• týden 

• měsíc 

• rok 

14 Přehled objektů v 3D Systém Systém bude umožňovat uživatelům prohlédnout objekt 
ve 3D, aby uživatel mohl dobře se podívat na 3D objekt 

15 Zobrazování všech 
prodejů / nákupů 

Moderátor Systém bude umožňovat moderátorovi sledovat 
statistiku prodejů všech 3D objektů za  

• týden 

• měsíc 

• rok 

16 Zobrazení populárních 
zboží 

Moderátor Systém bude umožňovat moderátorovi zobrazovat 3D 
objekty s nejvyšším hodnocení aby bylo možný propagovat 
dobré zboží 

17 Zpracovaní online platieb Systém Systém odošle požiadavok bankovej službe, kde bude 
následne čakať na jej výsledok, o ktorom bude spätne 
oboznámený zadávateľ platby. Systém takisto v 
pravidelných intervaloch odošle autorom položiek 
zarobenú časť peňazí. 

18 Manažment košíku Uživateľ Uživateľ bude mat možnosť:   

1) pridať položku  
2) odstránit položku  
3) zapamätať výber 
4) 4) aplikovať zľavový kupón 

19 Toplisting položky Moderátor Moderátor bude mať možnosť propagovať položku na 
základe jej popularity pre zlepšenia predaja danej položky. 

20 Manažment zakúpených 
položiek 

Uživateľ Výpis zoznamu už zakúpených položiek. Obsahovať bude:   

1) Link pre stiahnutie súborov 
2) Link na autora 
3) Dátum zakúpenia 
4) Link pre reklamáciu 

21 Výpis všetkých transakcii Finančný 
manažér 

Pre finančný manažment firmy bude poskytovaný výpis, 
ktorý bude zahrňovať prehľad o všetkých:  1) Ziskoch 2) 
Výdajoch 

22 Evidencia právnych 
licencií 

Uživateľ Prehľad o právnych podmienkach:   

1) Kúpy  
2) Predaja  
1) 3) Používania aplikácie 

21 Java aplikace pro 
moderátora 

Moderátor Systém bude umožňovat přidávat, mazat články, banovat 
uživatele pomocí java aplikací 
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10.2 NEFUNKČNÍ POŽADAVKY 

 

 Název Popis 

1 Bezpečnost systému Systém by měl byt navržen bezpečně, aby nedošlo k útoku uživatelských dat 
a podvádění uživatelů 

2 Uživatelské rozhraní Styl uživatelského rozhárání by měl odpovídat firemnímu stylu 

3 Výkon Aplikace by neměla vyžadovat velký objem RAM paměti. 

800 MB v běžném režimu 

1200 MB při spuštění demonstrace modelů ve 3D 

4 Chránění uživatelských dat Systém by měl automaticky mazat neaktivní uživatelský účty, aby nechránili 
zbytečnou informaci. Např. smazat, když uživatel nebyl přihlášen víc než 5 let, 
ale před tím odeslat email s oznámení 

5 Jazyk aplikaci Aplikace by měla byt v angličtině 
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11 DIGRAMY PŘÍPADŮ UŽITÍ  

 

Obr. 11 
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Obr. 12 

Popis případů užití 

UC 1 - REGISTRACE UŽ IVATELE 

1. Systém zobrazí registrační formulář. 

2. Uživatel vyplní požadované údaje a potvrdí je. 

3. IF všechny požadované údaje jsou vyplněny a jsou unikátní THEN systém přidá nového uživatele do DB 

registrovaných uživatelů ELSE systém vrátí uživateli ke registračnímu formuláři a tento uživatel bude muset 

opravit údaje, které neodpovídají požadavkům (step 1) 

4. Systém odešle zprávu uživateli o úspěšné registrace 

UC 2 - PŘIHLÁŠENÍ UŽ IVATELE 

1. Systém zobrazí přihlašovací formulář. 

2. Uživatel vyplní požadované údaje a potvrdí je. 

3. IF všechny údaje jsou vyplněny správně THEN bude uživatel přihlášen a bude zahájená nova session ELSE 

uživatel bude vracen zpátky ke přihlašovacímu formuláře (step 1) 

4. Systém přidá přihlášeného uživatele do seznamu přihlášených v této dobu uživatelů. 
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UC 3 - ODHLÁŠENI UŽIVATELE 

1. Uživatel provede činnost pro odhlášení 

2. Systém ukonči aktuální session tohoto uživatele a odebere tohoto uživatele ze seznamu uživatelů, které 

jsou online 

 UC 4 - NAHRANÍ ASSETU 

1. Uživatel nahraje svůj soubor na server 

2. Systém ověří, že soubor je správného formátu a nepřevyšuje limit 500 MB 

3. IF vše v pořádku THEN asset bude odeslán moderačnímu týmu ELSE systém upozorní uživatele, že asset 

neodpovídá základním požadavkům a vrátí uživatele ke formuláře nahrání assetu. 

4. Systém přidá asset ke DB assetů pro posouzení. 

UC 5 - NAKUP ASSETU 

1. Uživatel ukonči nakup ve svém košíku pro další přesměrováni ke platbě. 

2. Sytém zobrazí pro uživatele možnosti provedeni platby (kredit, bankovní převod, platba kartou online) 

3. Uživatel si vybere vhodnou možnost platby. 

a. Pokud byla zvolená platba kreditem, systém spíše kredity z učtu uživatele a uživatel bude 

systémem přidán do DB uživateli, co si nakoupili tento asset. 

b. Pokud si uživatel vybere jiný způsob platby, bude přesměrován do své banky a systém bude 

čekat na platbu. 

i. Ve případe, že platba nebyla provedena za 10 minut, nakup se zruší a uživatel bude 

muset zkusit provést operace nákupu znovu. 

ii. Ve případe, že platba proběhla úspěšně, uživatel bude systémem přidán do DB 

uživateli, co si nakoupili tento asset. 

4. Systém umožní uživatelovi přistup ke assetu, který byl nakoupen. 

UC 6 - ZASLANÍ ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCE  

1. Uživatel požádá o spolupráce. 

2. Systém uživatelovi zobrazí formulář pro vyplnění 

3. Uživatel vyplní formulář a odešle ho. 

4. Systém přidá formulář do seznamu formuláře ke posouzení. 

UC 7 - PŘEHLED INFORMACE O HISTOR IE TRANSAKCI UŽIVATE LEM 

1. Uživatel požádá systém o zobrazení historie svých transakcí. 

2. Systém zobrazí uživatelovi historie všech jeho nákupů a nákupů jim nauploadovaného zboží. 
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UC 8 - ZJIŠTĚNÍ SVÉHO AKTUÁLNÍHO KREDITU .  

1. Uživatel požádá systém o zobrazení svého aktuálního kreditu. 

2. Systém zobrazí uživatelovi jeho aktuální zůstatek kreditů. 

UC 9 - PŘIDANÍ A OPRAVA INFORMACE O SVÉM  NAHRANÉM ASSETU  

1. Uživatel si vybere jeden ze svých nahraných assetů a požádá systém o opravu informaci. 

2. Systém zobrazí formulář pro vyplněni. 

3. Uživatel vyplní formulář a odešle ho 

4. Pokud je všechno v pořádku, systém uloží novou informace. Pokud ne, uživatel bude muset doplnit nebo 

opravit chybějící informace 

5. Systém zobrazí novou informace o assetu na jeho, respektive stránce. 

 UC 10 - STÁHNUTÍ NAKUPENÉHO ASSETU  

1. Uživatel otevři svůj seznam nakupených assetu a vybere si ten, který si chce stáhnout. 

2. Systém umožní uživatelovi stáhnout soubor. 

 UC 11 - PROHLÍŽENÍ PRÁVNÍCH PODMÍNEK  

1. Uživatel požádá systém o zobrazení právních podmínek. 

2. Systém zobrazí uživatelovi Pravidla užiti servisu a další legislativní dokumenty tykající se použiti Našeho 

servisu 

 UC 12 - PROHLÍŽENÍ VŠECH PRODEJŮ ZA URČ ITOU DOBU 

1. Moderátor si rozhodne o zobrazení všech prodejů a zvolí si dobu, přehled kterou si chce zobrazit 

(poslední týden, měsíc.) 

2. Systém zobrazí všechny úspěšné transakce za zvolenou dobu. 

 UC 13 - VÝPIS STATISTIKY O PRODEJÍCH  

1. Moderátor si rozhodne o zobrazení úplné statistiky prodejů. 

2. Systém vypíše informace o tom, kolik assetů bylo nakupeno za poslední týden, měsíc a půl roku, kdo je 

nejpopulárnějším prodejce, kolik peněz každý z prodejců si vydělal, a taky kolik si vydělal servis. 

UC 14 - PROPAGOVANÍ POLOŽKY  

1. Moderátor si vybere ze seznamu asset nebo assety které se mají přidat do propagačního seznamu. 

2. Systém uloží tuto informace a této assety budou přidaný do seznamu assetů, které Náš servis bude 

propagovat 
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UC 15 - KOMUNIKACE S UŽIVATELEM  

1. Moderátor si vybere uživatele ze seznamu aktuálně přihlášených a zahájí chat. 

2. Systém odešle uživatelovi zprávu, že moderátor chce s ním zahájit chat a se otevři okno chatu. 

3. Chat se ukončí tím, že moderátor zmáčkne tlačítko UKONČIT CHAT 

4. Systém zavře chat a moderátor bude vracen do své domovský stránky.  

UC 16 - ZOBRAZENÍ STATISTIKY NÁVŠTĚVY STRÁNEK UŽIVATELI  

1. Moderátor si rozhodne o zobrazení statistiky návštěvy stránek servisu. 

2. Systém zobrazí detailní statistiku návštěvy. 

UC 17 - PŘEHLÉDNUTÍ A POSOUZENÍ O NAHRANÝCH ASSETÉCH  

1. Moderátor požádá systém o zobrazení assetů ke posouzení či přehlédnutí. 

2. Systém zobrazí moderátorovi seznam assetu, které dosud ještě nebyli přijaty či moderované. 

3. Moderátor si rozhodne o přijetí či nepřijetí jednotlivých assetů a uloží svoje rozhodnutí. 

4. V závislosti od rozhodnutí moderátora, systém přidá nebo nepřidá jednotlivé assety do nabídky prodeje 

a vrátí moderátora na domovskou stránku. 

UC 18 - PŘIPSÁNÍ KREDITU UŽIVATELOVI  

1. Moderátor si vybere uživatele, kterému se má připsat kredity a požádá systém o připsaní kreditů. 

2. Systém zobrazí formulář pro vyplnění. 

3. Moderátor vyplní formulář a odešle ho. 

4. Systém připíše zvolenému uživatelovi kredit. 

UC 19 - NOTIFIKACE UŽIVATELOVI O PRODEJE  ČI NAKUPU ZBOŽÍ  

1. Systém jednou za měsíc automatické vyplní formulář se statistikou o prodeje či nákupu zboží každým 

uživatelem. 

2. Každý první den nového měsíce systém odešle každému uživatelovi email s touto informaci. 

UC 20 - PŘÍSTUP KE NÁSTROJE PRO SLEDOVÁNÍ STATISTIKY  

1. Systém bude požádán o přístupu ke nástroje určenému pro sledování statistiky. 

2. Systém umožni přistup ke nástroje. 

UC 21 - AUTOMATICKÉ ZASÍLÁNÍ PENĚZ NA ÚČET UŽIVATELOVI  

1. Na konci každého měsíce systém odešle peníze na baníkovský účet každému uživatelovi, pokud je 

nastaven. 

2. Systém zaznamená do DB odesílání peněz. 

UC 22 - PROVEDENÍ PLATBY 

1. Systém bude požádán o provedení či přijetí platby. 

2. Systém provede či přijme platbu.  
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12 STAVOVÉ DIAGRAMY  

12.1 STAVY ASSETŮ  

 

Obr. 13 
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12.2 STAVY OBJEDNÁVKY 

 

Obr. 14 
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12.3 STAVY UŽIVATELE  

 

Obr. 15 
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13 MODEL - VIEW - CONTROLLER 

 

Obr. 16 

 

14 ANALYTICKÝ DOMÉNOVÝ MODEL 

 

Obr. 17 

 

  



30 

15 SEKVENČNÍ DIAGRAMY 

15.1 REGISTRACE NOVÉHO UŽIVATELE  

 

Obr. 18 
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15.2 NAHRÁNÍ ASSETU  

 

Obr. 19 
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15.3 ÚPRAVA ÚDAJŮ O NAHRANÉM ASSETU  

 

Obr. 20 
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16 DIAGRAM NASAZENÍ  

 

Obr. 21 
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17 COMPONENT DIAGRAM 

 

 

Obr. 22 

 


