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1. Byznys analýza 

1.1. Úvod 
Při průzkumu trhu zadavatelem došlo k objevení značné díry, a to v přehlednosti a 

srozumitelnosti srovnávačů úvěrů. Zadavatel chce systém, který zákazníkům pomůže 
s výběrem toho správného úvěru a to snadným a přehledným způsobem. Také by chtěl 
zákazníkům zprostředkovat možnost vypůjčení peněz tzv. „jedním kliknutím“. 

1.2. Popis projektu 
Naše firma se rozhodla vytvořit aplikaci dle zadání zadavatele, která zákazníkovy 

zprostředkuje možné nabídky úvěrů v přehledné formě na jednom místě. Předmětem 
realizace je vytvoření nového způsobu procházení a porovnávání úvěrů s možností vytvoření 
vlastního účtu za účelem provázání s vlastními bankami a sledováním splátkových 
kalendářů. 

1.3. Byznys cíle 
● V prvním roce propojit systém s nejméně 2 bankami 

● Zisk do 2 let alespoň 1 000 000,- 

● Celkový počet uzavřených půjček s partnerskými bankami skrze naší aplikaci alespoň 

2 % během prvního roku. 

1.4. Zadavatel 
Naším zadavatelem je majitel malé firmy na finanční poradenství. Zadavatel má 

dlouholeté zkušenosti v bankovní sféře, s čímž souvisí velké množství kontaktů v této sféře. 
Potýká se s problémem přetíženého serverového pole ve firmě. 

1.5. Zákazník 
Produktivní skupina středního věku občanů České republiky, zajímající se o půjčení si 

peněz pomocí úvěru, nebo občané již se zapůjčenými penězi, jež chtějí mít všechny své 
půjčky přehledně na jednom místě. 

1.6. Výstupy 
● Webové stránky (Microsite) 

● Mobilní a webová aplikace 

● Příručka pro správu aplikace 

● Vytvoření komunikačního kanálu mezi uživateli a správci 

● Propagační stránky Facebooku 

● Dokumentace aplikace 

● Server u zadavatele 

1.7. Požadavky na součinnost 



Domain Model 6 May, 2019 

Page 4 of 46  

Klíčovým požadavkem na součinnost je zprostředkování komunikace s partnerskými 
bankami zadavatele a naším vývojovým týmem. 

Dalším požadavkem je souhlas uživatele aplikace na předání osobních informací 
týkajících se úvěrů. 

1.8. Rizika 
● Prosazení vůči zaběhlé konkurenci 

● Ekonomický pád 

● Zvýšení repo sazby Českou národní bankou 

● Nenalezení partnerství s bankami 

1.9. Stakeholdeři 
● Partnerské bankovní společnosti 

● Zadavatel 

1.10. Finance 
V této kapitole jsme probrali finanční nákladnost projektu a určili výdaje na údržbu. 

Dále jsme učinili odhad na roční příjmy z aplikace. 

1.11. Mzdové náklady 
 Odhadovaný čas, že pro vývoj webové aplikace, mobilní aplikace a samotného jádra 
aplikace bude dohromady trvat 180 man-days. Nejvíce času zabere především vývoj jádra, a 
to 70% z celkového odhadu (126 man-days), dále 15% času je vyhrazeno pro vývoj Core 
serveru (27 man-days) a zbylých 15% je pro tvorbu webové aplikace (27 man-days).  
 Náklady na programátora jsou 5 000 Kč za man-day. Náklady na testera bude 2 500 
Kč na man-day. Potřebný čas pro důkladné otestování bude trvat 20 man-days.  V obou 
nákladech je započítána cena za pronájem prostoru a vybavení pro práci na projektu. 

Celkové mzdové náklady činí 950 000 Kč.  Přehled výpočtu mzdových nákladů si lze 
prohlédnou v tabulce níže (viz. 1.1 Mzdové náklady). 

1.12. Nasazení 
 Za dodání hardwaru pro server účtujeme 110 000 Kč. Cena za prvotní nasazení na 
server zadavatele je 90 000 Kč.  

1.13. Rozšíření 
Zprovoznění a spojení systému aplikace s bankou vyžaduje 15 man-days 

programátora a 5 man-days na testování. Za následné nasazení rozšíření je účtováno 30 
000 Kč. Celková cena rozšíření činí 87 500 Kč. 

1.14. Podpora 
 Za technickou podporu, zahrnující aktualizace a opravu chyb nahlášených 
zadavatelem do 4 pracovních dnů, je měsíčně účtováno 25 000 Kč. 
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1.15. Návratnost (zadavatel) 
 Při ceně aplikace 149 Kč a předpokládaným počtu stažení 15 000, se investice vrátí 
do jednoho roku od spuštění aplikace na trh. Nepočítaje příjmy z podílu na zprostředkování 
úvěru.  
 
 1.1   Prvotní náklady 

  Cena (Kč) 

Vývoj mobilní aplikace 135 000,- 

Vývoj jádra aplikace 630 000,- 

Vývoj webových aplikace 135 000,- 

Testování 50 000,- 

Hardware 110 000,- 

Nasazení 90 000,- 

Celkem 1 150 000,-  
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2. Business Domain Model 

2.1. Business Domain Model diagram 
Class diagram in package 'Business Domain Model' 

 

 
 

Figure 1:  Business Domain Model  
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3. Business Process Model 
 

3.1. Uvěr přes bankovního poradce diagram 
Activity diagram in package 'Uvěr přes bankovního poradce' 

 

 
 

Figure 2:  Uvěr přes bankovního poradce  
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3.2. Uvěr přes internet diagram 
Activity diagram in package 'Uvěr přes internet' 

 

 
 

Figure 3:  Uvěr přes internet  
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4. Business requirements 
 

 

4.1. Main Business requirements diagram 
Requirements diagram in package 'Main' 

 

 
 

Figure 4:  Main Business requirements     
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4.2. Secondary Business requirements diagram 
Requirements diagram in package 'Secondary' 

 

 
 

Figure 5:  Secondary Business requirements  
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4.7. SBR1.05 - Přehlednost úvěrů 
Jako zákazník potřebuji lepší přehlednost úvěrů, pro ušetření času stráveného nad porovnáváním.  

 

4.8. SBR1.06 - Správa nabídek 
Jako správce potřebuji upravovat, mazat a vytvářet nabídky úvěrů, protože chci průběžně spravovat obsah aplikace.  

 

4.9. SBR1.07 - Uživatelská podpora 
Jako zákazník potřebuji spojení správce s uživatelem, protože chci řešit potíže s podporou.  

 

4.10. SBR1.08 - Správcovské účty 
Jako systém admin potřebuji mít možnost spravovat účty správce v aplikace, abych přidávat, odebírat, upravovat, měnít 

role správce a systém admin, aktivace, deaktivace.  

 

4.11. SBR1.09 - Vytvoření úvěr 
Jako zákazník potřebuji možnost vytvořit úvěr skrze aplikace, abych ušetřil čas při vytváření úvěru skrze bankovního 

poradce.  

 

4.12. SBR1.10 - Založení uživatelskáho účtu 
Jako zákazník potřebuji potřebuji založit účet v aplikaci, abych mohl ukládat moje záznamy o úvěrech.  

 

4.13. SBR1.11 - Správa uživatelskáho účtu 
Jako zákazník potřebuji spravovat účet v aplikaci, protože potřebuji měnit osobní informace.  

 

4.14. SBR2.1 - Video blok 
Jako marketingový manažer potřebuji video blok na stránkách, protože chci umisťovat propagační videa na stránku.  

 

4.15. SBR2.2 - Blok novinek 
Jako správce potřebuji na stránkách blok s novinkami, protože chci informovat zákazníky o novinkách v aplikaci.  

 

4.16. SBR2.3 - Přehled o partnerství 
Jako zákazník potřebuji seznam partnerkých bank, protože chci rychle zjistit legitimnost aplikace.  

 

4.17. SBR3.1 - Přehled uživatelů 
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Jako marketing manager potřebuji přehled uživatelů, přotože potřebuji vědět jaké skupiny se zajímají o aplikaci.  

 

4.18. SBR3.2 - Monitoring serveru 
Jako IT správce potřebuji monitoring servrové aplikace, protože chci vidět stavy (výpadky).      
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5. Varianty implementace 
 

5.1. Vytvoření aplikace jenom na srovnávání úvěrů  
 Vytvoříme zadavateli aplikaci pro srovnání úvěrů bez možnosti založení. 

 

Pro Proti 

• Jednoduché  
• Není potřeba smlouvat s bankami 
• Stačí mít odkazy na úvěry nabízené bankami 
• Nižší časová náročnost 

•  Menší zisk 

•  Nebudou stálí zákazníci 

•  Menší cílová skupina 

zákazníků  

 

5.2. Vytvoření aplikace pro srovnávání a zařizování úvěrů  
 Vytvoříme zadavateli aplikaci, ve které bude možnost přihlášení a pomocí spolupráce 

s bankami bude možné zařizování úvěry. 

 

Pro Proti 

• Bude možnost zařizování úvěru přímo v aplikaci a 
jejich správu 

• Provázanost s bankami 
• Větší cílová skupina zákazníků 
• % zisk z vytvořených úvěrů skrze aplikaci 

• Bude potřeba podpory od bank 
• Nebudou stálí zákazníci 
• Komplikovanější vývoj 
• Ukládání uživatelských dat 

(úvěry) 

 

5.3. Vytvoření aplikace pro srovnávání a zařizování úvěrů se 
správou splátkového kalendáře 
 Vytvoříme zadavateli aplikaci, ve které bude možnost přihlášení a pomocí spolupráce 
s bankami bude možné zařizovat úvěry. Přibude také možnost spravovat své úvěry pomocí 
splátkového kalendáře. 

 

Pro Proti 

• Možnost mít všechny úvěry na stejném místě 

• Bude možnost zařizování úvěru přímo v aplikaci 
a jejich správu 

• % zisk z vytvořených úvěrů skrze aplikaci 
• Provázanost s bankami 
• Stálí zákazníci 
• Větší cílová skupina zákazníků 

•  Složitá aplikace 

•  Vyšší požadavky pro údržbu 

•  Bude potřeba podpory od bank 

•  Ukládání uživatelských dat (splátkový 

kalendář, úvěry) 
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6. Business requirements 
 

6.1. Requirements Model diagram 
Custom diagram in package 'System requirements' 

 

 
 

Figure 6:  Requirements Model  
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P01 - Zalozeni uzivatelskeho uctu 

System umozni zakaznikovi vytvorit uzivatelsky ucet. 

Povinne udaje:  

• emailova adresa 

• heslo a potvrzeni hesla 

• datum narozeni 

• pohlavi 

• kraj bydliste, 

• formy zaslani upozorneni (e-mail, sms, notifika v aplikaci) 

 

Nepovinne udaje:  

• jmeno 

• prijmeni 

• telefonni cislo 

• vyse prijmu 

• fotografie obcanskeho prukazu 

• portretova fotografie 

• cislo bankovniho uctu  

 

P02 - Upraveni uzivatelskeho uctu 

System umozni zakaznikovi upravovat osobni informace ulozene v osobnim uctu: heslo, pohlavi, datum narozeni, jmeno, 

prijmeni, telefonni cislo, vyse prijmu, fotografie obcanskeho prukazu, portretova fotografie, cislo bankovniho uctu, kraj 

bydliste, formy zaslani upozorneni (e-mail, sms, notifika v aplikaci)  

 

P03 - Zobrazeni uveru 

System umozni zobrazit seznam uveru, kde kazda polozka(uver), bude u sebe mít: 

• nazev bankovni spolecnosti poskytujici uver 

• vyse urokove sazby 

• pokud je partnerskou bankou tak zobrazit znacku vyrizeni skrze aplikaci 

• vyse RPSN 

• tlacitko na zobrazeni detailu  

 

P04 - Filtrovani uveru  

System umozni filtrovani uveru podle:  

• bankovni spolecnost 

• typ uveru, 

• rozmezi vyse urokove sazby 

• castka k zapujceni 

• rozmezi pocetu splatek 

• partnerska banka (bool) 

• rozmezi vyse RPSN  

 

P05 - Razeni uveru 

System umozni seradit seznam uveru dle kriterii: 

• vyse RPSN 

• vyse urokove sazby 

• abecedně 

• maximalni pujcitelna castka  

 

P06 - Zarizeni uveru 

System umozni zakaznikovi vytvorit uver s partnerkou bankou (pouze za podminky vyplnenych osobnich udaju profiulu, 

jinak zobrazi formular pro vyplneni chybejicich informaci) a automaticky vygeneruje splatkovy kalendar z parametru 

uveru.  
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P07 - Vytvoreni uzivatelskeho splatkoveho kalendare 

System umozni uzivateli vytvoreni splatkoveho kalendare zadáním nasledujících informací: 

• vyse uveru 

• perioda splatnosti 

• vyse urokove sazba 

• vyse RPSN 

• pocet splatek 

• datum prvni splatky 

• pocet zaplacenych splatek 

• nastaveni poctu dnu pred koncem splatnosti splatky - upozorneni  

 

P08 - Zobrazeni uzivatelskeho splatkoveho kalendare 

System umozni zobrazit zakaznikovi jeho splatkove kalendare: 

• vyse uveru 

• jeste k zaplaceni 

• seznam splatek kde každá položka má: vysi splatky a datum spaltnosti  

 

P09 - Uprava  uzivatelskeho splatkoveho kalendare 

System umozni uzivateli upravit jiz existujici splatkove kalendare, ktere nejsou vytvorene na zaklade propojeni s bankou:  

• pocet splatek 

• zadani mimoradne splatky (vyse splatky, poplatek) 

• nastaveni poctu dnu pred koncem splatnosti splatky - upozorneni 

 

  

 

P10 - Smazani uzivatelskeho splatkoveho kalendare 

System umozni zakaznikovi smazat splatkovy kalendar, ktery neni propojen s poskytnutym uverem skrze aplikaci  

 

P11 - Zobrazeni generovaneho splatkoveho kalendare 

System umozni uzivateli zobrazeni splatkovy kalendar, ktery byl automaticky vygenerovan zarizenim uveru.  

 

P12 - Upraveni generovaneho splatkoveho kalendare 

System umozni uzivateli upravit splatkovy kalendar, ktery byl automaticky vygenerovan zarizenim uveru: 

• nastaveni poctu dnu pred koncem splatnosti splatky - upozorneni  

 

P13 - Upozorneni na splatku 

System umozni v predstihu (dle nastaveni splatkoveho kalendare) upozornovat uzivatele, ze se blizi doba splatnosti splatky 

(dle nastaveni uctu - zaslani email nebo sms, notifikace)  

 

P14 - Komunikace s podporou 

System umozni uzivateli napsat vznikle problemy v aplikaci podpore. Uzivatel vyplni: vyber typu pozadavek nebo 

problem, nadpis problemu/pozadavku, popis problemu/pozadavku, urgentnost problemu/pozadavku  

 

P15 - Zobrazeni aktivity uzivatelu v aplikaci 

System umozni marketingovemu manazerovi zobraziv v aplikaci statistiky o aktivite uzivatelu v aplikaci na jednotlivych 

produktech (pocet prokliku, prumerna doba stravena na produktu, prumerny vek zakaznika na urcitem produktu), moznost 

zvolit obdobi od-do (datum) 

  

 

P16 - Export aktivity uzivatelu v aplikaci 

System umozni marketingovemu manazerovi exportovat statistiky o aktivite uzivatelu v aplikaci na jednotlivych 

produktech (pocet prokliku, prumerna doba stravena na produktu, prumerny vek zakaznika na urcitem produktu) do excelu, 

moznost zvolit obdobi od-do (datum) 
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P17 - Zobrazeni statistiky uzivatelu aplikace 

System umozni marketingovemu manazerovi zobrazeni statistiky o zakaznicich v aplikaci (prumerny vek, kraj, straveny 

cas v aplikaci, v danem obdobi)  

 

P18 - Export statistiky uzivatelu aplikace 

System umozni marketingovemu manazerovi export statistiky o zakaznicich v aplikaci (prumerny vek, kraj, straveny cas v 

aplikaci, v danem obdobi) do excelu  

 

P19 - Video blok 

Aplikace umozni marketingovemu manazerovi nahrat odkaz na propagacni video z youtube, ktere se zobrazi na 

propagacnich strankach ve video bloku  

 

P20 - Uprava bloku novinek 

Aplikace umozni spravci upravovat blok formatovaneho textu s novinkami na propagacnim webu.  

 

P21 - vytvoreni spravcovskych nebo marketingoveho uctu 

System umozni system spravci vytvorit spravcovsky ucet: 

uzivatelske jmeno, heslo a potvzeni hesla, cislo zamestnance  

 

P22 - Upraveni spravcovskych nebo marketingoveho uctu 

System umozni system spravci upravit spravcovsky ucet: heslo, cislo zamestnance, uzivatelske jmeno  

 

P23 - smazani uctu 

System umozni system spravci smazat jakykoliv ucet (az na svuj)  

 

P24 - Zasilani statusu serveru 

System umozni zaslat informace o stavu systemu (serverova cast aplikace, webova aplikace, mobilni aplikace a webove 

stranky aplikace) do monitoringu IT spravce skrze jejich pouzitou API kazdych 5 minut  

 

P25 - Vytvoreni nabidky 

System umozni spravci vytvorit nabidku noveho uveru: bankovni spolecnost, typ uveru, rozmezi pocetu splatek, vyse 

urokove sazby (dle poctu splatek), rozmezi castek k zapujceni, partnerska banka (bool), vyse RPSN, popis podminek, 

odkaz na stranky banky, perioda splaceni  

 

P26 - Uprava nabidky 

System umozni spravci upravit nabidku uveru: bankovni spolecnost, typ uveru, rozmezi pocetu splatek, vyse urokove 

sazby (dle poctu splatek), rozmezi castek k zapujceni, partnerska banka (bool), vyse RPSN, popis podminek, odkaz na 

stranky banky. perioda splaceni 

 

  

 

P27 - Smazani nabidky 

System umozni spravci smazat nabidku uveru v seznamu uveru.  

 

P28 - Odpoved na podporu 

System umozni spravci zobrazit prijate odezvy od uzivatelu a odpovidat na ne formou komentare k danemu 

problemu/pozadavku, uzivateli se pri odpovedi zasle upozorneni (dle nastaveni upozorneni v uzivatelskem uctu), menit 

status pokroku (novy, resi se, ceka se, vyreseny)    
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7. Analytic domain model 

7.1. Analytic domain model diagram 
Class diagram in package 'Analytic domain model' 

 

 
 

Figure 7:  Analytic domain model  
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8. Use case model 
Package in package 'SANDBOX' 

 

8.1. Use Case Model diagram 
Use Case diagram in package 'Use case model' 

 

 Use Case Model 

Version 1.0 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

 

 
 

Figure 8:  Use Case Model  
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8.3. Use cases 
Package in package 'Use case model' 

 

 

 

 

 

 

Exportovat aktivitu na jednotlivych produktech do excelu 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Exportovat aktivitu na jednotlivych produktech do excelu 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Exportovat aktivitu na jednotlivych produktech do excelu : UseCase, Public   

To: Marketing manazer : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko exportovat na obrazovce aktivity na produktech 

 

2. system zobrazi dialogove okno OS umisteni ulozeni souboru 

 

3. Uzivatel vybere umisteni souboru 

 

4. system vyexportuje soubor do daneho umisteni a zobrazeni zoet aktivity na produktech 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nahrat odkaz na propagacni video 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Nahrat odkaz na propagacni video 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  
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CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Nahrat odkaz na propagacni video : UseCase, Public   

To: Marketing manazer : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel Klikne na tlacitko Propagacni video 

 

2. system zobrazi formular policko pro odkazu s predvyplnenym aktualnim odkazem 

 

3. Uzivatel upravi odkaz na progapagni video a klikne na tlacitko ulozit odkaz 

 

4. system ulozi odkaz a zobrazi dilog o uspesnem upraveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Odpovedet na odezvu od uzivatele 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Odpovedet na odezvu od uzivatele 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  UseCaseLink       Source -> Destination 

From: Spravce : Actor, Public   

To: Odpovedet na odezvu od uzivatele : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  
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SCENARIOS 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko Problemy/pozadavky 

 

2. system zobrazi informaci problemu/pozadavku: nadpis, popis, urgentnost, datum vytvoreni 

 

3. Uzivatel klikne na tlacitko odpovedet 

 

4. system zobrazi formular odpovedi s predvyplnenym statusem pokroku a kolonou pro odpoved 

 

5. Uzivatel upravi status podle potreby a napise odpoved 

 

6. system ulozi odpoved na problem/pozadavek a zasle upozorneni o zmene, Uzivateli zobrazi seznam problemu/pozadavku 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prihlasit uzivatele 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Prihlasit uzivatele 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Prihlasit uzivatele : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel zapne aplikaci 

 

2. system zobrazi formular pro prihlaseni, ve kterem se nachazi email a heslo 

 

3. zakaznik zada prihlasovaci udaje 

 

4. system overi zadane informace s databazi 

 

5. if informace se neshoduji : 

    system upozorni na spatne zadane informace a  vrati se k      bodu 2  
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SCENARIOS 

 

6. system prihlasi uzivatele 

 

 

 

  Alternate.  chybne zadane prihlasovaci udaje  

 

 

 

1. system upozorni na spatne zadane informace 

 

2. system se vrati k bodu 1 v Basic Path 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Smazat nabizeny uveru 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Smazat nabizeny uveru 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Smazat nabizeny uveru : UseCase, Public   

To: Spravce : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko smazat u nabizeneho uveru 

 

2. system smaze vybrany uver a zobrazi dialog o uspesnem smazani 
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Smazat splatkovy kalendar 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Smazat splatkovy kalendar 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Smazat splatkovy kalendar : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko Smazat u kalendare na obrazovce zobrazujici splatkove kalendare 

 

2. system zobrazi seznam splatkovych kalendaru 

 

3. Uzivatel klikne na tlacitko mazani u splatkoveho kalendare 

 

4. system zobrazi dotaz na smazani kalendare 

 

5. Uzivatel potvrdi smazani splatkoveho kalendare 

 

6. system smaze splatkovy kalendar a zobrazi dialogove okno o uspesnem smazani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Smazat ucet 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Smazat ucet 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  
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CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Smazat ucet : UseCase, Public   

To: System admin : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

Správca bude potrebovat istu kontrolu nad uzivatelmi, takze mu budu poskytnute schopnosti na upravovanie, obmedzovanie 

alebo pripadne uplne mazanie uzivatelskych uctov 

 

1. Uzivatel klikne na kategorii v seznamu uzivatelu 

 

2. system zobrazi seznam uzivatelu v kategorii 

 

3. Uzivatel klikne na tlacitko smazat uzivatele 

 

4. system zobrazi upozorneni na smazani uzivatele 

 

5. Uzivatel potvrdi smazani uzivatele 

 

6. system smaze vybraneho uzivatele a zobrazi uzivateli dialog o uspesnem smazani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Upravit blok novinek 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Upravit blok novinek 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Marketing manazer : Actor, Public   

To: Upravit blok novinek : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 
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SCENARIOS 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na talcitko blok novinek 

 

2. system zobrazi aktualni text novinek ve formularovem policku 

 

3. uzivatel upravi text novinek a klikne na tlacitko ulozit zmeny 

 

4. system aktualizuje text novinek a zobrazi dialogove okno o uspesnem upraveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Upravit nabizeny uver  
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Upravit nabizeny uver  

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Upravit nabizeny uver  : UseCase, Public   

To: Spravce : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na talcitko upravit u uveru na obrazovce zobrazujici karty uveru 

 

2. system zobrazi formular s uvedenymi daty: bankovni spolecnost, typ uveru, rozmezi poctu splatek, vyse urokove sazby, 

rozmezi castek zapujceni, je partnerskou bankou, vyse RPSN, popis podminek, odkaz na stranky banky, perioda splaceni 

 

3. Uzivatel upravi informace 

 

4. system aktualizuje informace u uveru a zobrazi dialog o uspesnem upraveni 
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Upravit splatkovy kalendar 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Upravit splatkovy kalendar 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Upravit splatkovy kalendar : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko Upravit u kalendare na obrazovce zobrazujici splatkove kalendare 

 

2. system zobrazi formular s upravitelnymi polozkami splatkoveho kalendare: perioda splatnosti, pocet splatek, pocet 

zaplacenych splatek, nastaveni poctu pred koncem splatnosti (upozorneni), mimoradna splatka 

 

3. Uzivatel upravi informace 

 

Alternate:  3a.    zadani mimoradne splatky 

4. system upravi splatkovy kalendar a zobrazí upraveny detail kalendare 

 

 

 

  Alternate.  zadani mimoradne splatky  

 

 

 

1. system zobrazi formulare pro zadani mimoradne splatky: vyse splatky, datum splaceni 

 

2. system zapise mimoradnou splatku do splatkoveho kalendare 
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Upravit uzivatelsky ucet 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Upravit uzivatelsky ucet 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Upravit uzivatelsky ucet : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko profil v postrannim menu 

 

2. system zobrazi formular informaci o Uzivateli: jmeno, prijmeni, heslo, pohlavi, datum narozeni, telefonni cislo, vyse prijmu, 

fotografie OP, portretova fotografie, cislo bankovniho uctu, kraj bydliste, formy zaslani upozorneni 

 

3. uzivatel upravi vysse uvedene informace 

 

4. system upravi ucet v db a zobrazi dialogove okno o uspesnem upraveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vybrat uver 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Vybrat uver 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 
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CONNECTORS 

 

  UseCaseLink       Source -> Destination 

From: Zakaznik : Actor, Public   

To: Vybrat uver : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

1. uzivatel si chce vybrat uver 

 

1. Uzivatel se prihlasi 

 

2. system zobrazi seznam uveru 

 

 

3. Uzivatel si zprehledni vypis pomoci filtru: 

· bankovni spolecnost 

· typ uveru, 

· rozmezi vyse urokove sazby 

· castka k zapujceni 

· rozmezi pocetu splatek 

· partnerska banka (bool) 

· rozmezi vyse RPSN 

 

4. Uzivatel si seradi vypsane uvery dle: 

· vyse RPSN 

· vyse urokove sazby 

· abecedně 

· maximalni pujcitelna castka 

 

5. Uzivatel si vybere uver z poskytnuteho seznamu a klikne na něj 

 

6. System zobrazi podrobnosti uveru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vytvorit hlaseni pro podporu 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Vytvorit hlaseni pro podporu 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  
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CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Vytvorit hlaseni pro podporu : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. system zobrazi formular: typ hlaseni, nadpis, popis, urgentnost 

 

2. Uzivatel vyplni informace 

 

3. system zapise hlaseni do databaze a zobrazi dialog o uspesnem odeslani (nad formularem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vytvorit nabidku uveru do aplikace 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Vytvorit nabidku uveru do aplikace 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  UseCaseLink       Source -> Destination 

From: Spravce : Actor, Public   

To: Vytvorit nabidku uveru do aplikace : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko pridat uver 

 

2. system zobrazi formular: bankovni spolecnost, typ uveru, rozmezi poctu splatek, vyse urokove sazby, rozmezi castek 

zapujceni, je partnerskou bankou, vyse RPSN, popis podminek, odkaz na stranky banky, perioda splaceni 
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SCENARIOS 

 

3. Uzivatel vlozi informace 

 

4. system vytvori novy uver a zobrazi uzivateli seznam uveru 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vytvorit splatkovy kalendar 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Vytvorit splatkovy kalendar 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  UseCaseLink       Source -> Destination 

From: Zakaznik : Actor, Public   

To: Vytvorit splatkovy kalendar : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko Vytvorit kalendar na obrazovce zobrazujici splatkove kalendare 

 

2. system zobrazi formular: vyse uveru, perioda splatnosti, vyse urokove sazby, vyse RPSN, pocet splatek, datum prvni splatky, 

nastaveni poctu dnu pred koncem splatnosti 

 

3. Uzivatel vyplni formular 

 

4. system vytvori splatkovy kalendar 
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Vytvorit spravcovsky nebo marketingovy ucet 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Vytvorit spravcovsky nebo marketingovy ucet 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: System admin : Actor, Public   

To: Vytvorit spravcovsky nebo marketingovy ucet : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

Správca bude potrebovat istu kontrolu nad uzivatelmi, takze mu budu poskytnute schopnosti na upravovanie, obmedzovanie 

alebo pripadne uplne mazanie uzivatelskych uctov 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko vytvorit uzivatele 

 

2. system zobrazi formular pro vytvoreni spravcovskeho/marketingove uctu: email, heslo, potvrzeni hesla, cislo zamestnance 

 

3. Uzivatel vyplni informace 

 

4. system zkontroluje vyplnene informace 

 

Alternate:  4a.    spatne zadene potvrzeni hesla 

5. system vytvori ucet pro noveho spravce a zobrazi dialog o uspesnem vytvoreni uctu 

 

 

 

  Alternate.  spatne zadene potvrzeni hesla  

 

 

 

1. system zobrazi upozorneni na chybne zadane informace 

 

2. system se vrati k bodu jedna Basic Path 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vytvorit uzivatelsky ucet 
UseCase in package 'Use cases' 
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Vytvorit uzivatelsky ucet 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 24.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  UseCaseLink       Source -> Destination 

From: Zakaznik : Actor, Public   

To: Vytvorit uzivatelsky ucet : UseCase, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko registrovat se na prihlasovaci obrazovce 

 

2. System zobrazi registrcni formular Povinne udaje: 

· emailova adresa 

· heslo a potvrzeni hesla 

· datum narozeni 

· pohlavi 

· kraj bydliste, 

· formy zaslani upozorneni (e-mail, sms, notifika v aplikaci) 

Nepovinne udaje: 

· jmeno 

· prijmeni 

· telefonni cislo 

· vyse prijmu 

· fotografie obcanskeho prukazu 

· portretova fotografie 

· cislo bankovniho uctu 

 

3. Uživatel vyplni informace 

 

4. System zkontroluje informace 

 

Alternate:  4a.    Spatne informace 

5. System vytvori ucet 

 

 

 

  Alternate.  Spatne informace  

 

 

 

1. System vypise informace o chybach 
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Zaridit si uver 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Zaridit si uver 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 31.03.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Zaridit si uver : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko zaridit uver v detailu uveru 

 

Alternate:  1a.    uver neni skrze partnerskou banku 

2. system zobrazi zaimplementovanou cast aplikace banky 

 

3. Uzivatel vyplni podle pokynu informace 

 

4. system vygeneruje splatkovy kalendar na zaklade informaci poskytnych z aplikace banky a zobrazi jej 

 

 

 

  Alternate.  uver neni skrze partnerskou banku  

 

 

 

1. system presmeruje uzivatele na stranky banky 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zobrazit aktivitu na jednotlivych produktech 
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UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Zobrazit aktivitu na jednotlivych produktech 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 04.04.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Zobrazit aktivitu na jednotlivych produktech : UseCase, Public   

To: Marketing manazer : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na talcitko Aktiuvita na produktech 

 

2. system zobrazi kalendar (od-do) 

 

3. Uzivatel klikne do kalendare na datum od - do 

 

4. system zobrazi aktivitu na jednotlivych produktech: pocet prokliku, prumerna doba stravena na produktu, prumerny vek 

zakaznika na urcitem produktu, zvolene obdobi vzorkovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zobrazit informace o prumernem uzivateli 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Zobrazit informace o prumernem uzivateli 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 04.04.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Zobrazit informace o prumernem uzivateli : UseCase, Public   

To: Marketing manazer : Actor, Public   
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SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko informace o prumernem uzivateli 

 

2. system zobrazi formular pro zadani kriterii: vek (od - do), kraj, straveny cas v aplikace (od - do) za dane obdobi (od - do) 

 

3. Uzivatel vyplni kriteria 

 

4. system zobrazi formular dle zadanych kriterii 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zobrazit splatkovy kalendar 
UseCase in package 'Use cases' 

 

 

Zobrazit splatkovy kalendar 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 04.04.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Zobrazit splatkovy kalendar : UseCase, Public   

To: Zakaznik : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko moje splatkove kalendare v postranim menu 

 

2. system zobrazi seznam splatkoveho kalendare 

 

3. Uzivatel klikne na tlacitko detaily u splatkoveho kalendare 

 

4. system zobrazi detaily splatkoveho kalendare  

· vyse uveru 
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SCENARIOS 

· splaceno 

· jeste k zaplaceni 

· seznam splatek kde každá položka má: vysi splatky a datum spaltnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

8.4. Exportovat informace o prumernem uzivatelii do 
excelu 

UseCase in package 'Use case model' 

 

 

Exportovat informace o prumernem uzivatelii do excelu 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

micha created on 07.04.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Exportovat informace o prumernem uzivatelii do excelu : UseCase, Public   

To: Marketing manazer : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

 

 

1. Uzivatel klikne na tlacitko exportovat na obrazovce informace o primernem uzivateli 

 

2. system zobrazi dialogove okno OS umisteni ulozeni souboru 

 

3. Uzivatel vybere umisteni souboru 

 

4. system vyexportuje soubor do daneho umisteni a zobrazi zpet informace o primernem uzivateli 
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8.5. Upravit spravcovsky nebo marketingovy ucet 
UseCase in package 'Use case model' 

 

 

Upravit spravcovsky nebo marketingovy ucet 

Version 1.0  Phase 1.0  Proposed 

Dezider created on 07.04.2019.  Last modified 28.04.2019 

Extends  

 

 

 

CONNECTORS 

 

  Association       Unspecified 

From: Upravit spravcovsky nebo marketingovy ucet : UseCase, Public   

To: System admin : Actor, Public   

 

 

 

SCENARIOS 

 

  Basic Path.  Basic Path  

 

Správca bude potrebovat istu kontrolu nad uzivatelmi, takze mu budu poskytnute schopnosti na upravovanie, obmedzovanie 

alebo pripadne uplne mazanie uzivatelskych uctov 

 

1. Uzivatel klikne na upravit u uzivetel v seznamu uzivatelu (spravcu) 

 

2. system zobrazi formular pro upravu spravcovskeho/marketingove uctu s predvyplnenymi informacemi: email, heslo, 

potvrzeni hesla, cislo zamestnance 

 

3. Uzivatel upravi informace 

 

4. system zkontroluje vyplnene informace 

 

Alternate:  4a.    spatne zadane potvrzeni hesla 

5. system aktualizuje informace uctu a zobrazi dialog o uspesnem upraveni uctu 

 

 

 

  Alternate.  spatne zadane potvrzeni hesla  

 

 

 

1. system zobrazi upozorneni na chybne zadane informace 

 

2. system se vrati k bodu jedna Basic Path 
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9. Wireframe 

9.1. Wireframe diagram 
CompositeStructure diagram in package 'Wireframe' 

 

 
 

Figure 1:  Wireframe  
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10. State diagrams 
 

10.1. Pozadavky na podporu diagram 
StateMachine diagram in package 'Pozadavky na podporu' 

 

 
 

Figure 2:  Pozadavky na podporu  
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10.2. Splatka diagram 
StateMachine diagram in package 'Splatka' 

 

 
 

Figure 3:  Splatka  
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11. Model Nasazení 

11.1. Model Nasazení diagram 
Deployment diagram in package 'Model Nasazeni' 

 

 
 

Figure 4:  Model Nasazeni  
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12. Diagram Component 

12.1. Diagram Component diagram 
Component diagram in package 'DiagramComponent' 

 

 
 

Figure 5:  DiagramComponent  
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13. Sekvencni Diagram 

13.1. Sekvencni Diagram diagram 
Interaction diagram in package 'SekvencniDiagram' 

 

 
 

Figure 6:  SekvencniDiagram  
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Preda vybrane filtry()

Zobrazi zaznamy()

Zada data()

Zobrazi prihlasovaci obrazovku()

Vrati vsechny zaznamy splnujici filtry()
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14. Hodnocení 

14.1. Hodnocení Tvorby 
Michal Švagr: 

 Na začátku projektu jsem si říkal, že něco takového mi bude úplně k ničemu. Avšak po 
uplynutí pár týdnů mi začalo docházet jak důležité je mít přehled o práci mích budoucích 
kolegů. Přesto, že celý náš tým vše viděl poprvé, a často jsme nevěděli ani co se po nás 
chce, si myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Za největší problém bych označil práci 
s programem EA, který má velmi nepřívětivé ovládání a z nějakého důvodu jednoduché 
úkony jako Copy a Paste, trvají někdy i desítky vteřin. Naopak za velké plus práce v tomto 
týmu bych označil lehkost přerozdělování práce, kdy mě, jakožto vedoucímu, stačilo rozdělit 
úkony a po nějaké době jen seskupit výsledky při společném hovoru na discordu. 

Juraj Orenčák: 

Do tohto projektu som (asi ako každý člen nášho týmu) vložil nie málo hodín a 
dovoľujem si povedať že s našim konečným výstupom som viac menej spokojný aj keď 
priestoru na zdokonaľovanie je ešte veľa. Práca v našom týme mi vyhovovala a vďaka 
uvoľnenej atmosfére sa nikdy nezdala frustrujúca aj napriek poriadne frustrujúcim nástrojom 
(nebudeme konkretizovať) s ktorými sme pracovali. 

 

Michael Slavev: 

 Zkušenosti s tímto projektem pro mě byly velkým přínosem, především zkušenost 
s tvorbou projektu zaměřeného na vývoj SW, která nebyla z vývojářského pohledu. Za 
největší překážku během vypracování projektu bych rád zmínil práci s programem EA, který 
byl pro projekt kritický, přesto otřesný na použití. Druhotný problém byla nezkušenost celého 
týmu v této problematice a tím docházelo k nevědomosti o správnosti výstupů. Přerozdělení 
práce vedoucím týmu bylo z mého pohledu na dobré úrovni, hlavně díky vyhovení při 
nemožnosti pracovat na jednotlivém výstupu. S celým týmem jsem ve výsledku spokojený a 
vše fungovalo jak by mělo. 

Petr Pejchal: 

 Na projektu jsem strávil docela dost času, i když o trochu méně než ostatní členové 
týmu. Nechci vinu shazovat jenom na pracovní nástroj, ale taky bych neřekl že práci úplně 
ulehčil. S naším týmem a výsledkem jsem spokojený. V týmu všechno šlapalo jak má. 

Milan Nguyen: 

Práce na projektu pro mě byla velkým přínosem. Projekt mě naučil lepší komunikaci a 
spolupráci v týmu. Tyto zkušenosti se mi v budoucnu budou jistě hodit. Z mé strany si 
myslím, že jsme pracovali jako tým velmi dobře. Byli zde však jisté nedostatky, které náš 
leader projektu pokaždé s přehledem vyřešil. S finální podobou našeho projektu jsem 
spokojený. Práce na projektu v programu EA byla však otřesná. 

14.2. Přerozdělení bodů 

14.3. Odpracované hodiny 


