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1. Úvod 

Univerzitní studium vyžaduje od každého studenta dobré organizační schop-

nosti. Aby byly všechny úkoly splněny včas, je doporučováno naučit se efektivně 

nakládat se svým časem. Toho lze docílit pouze dobrým plánováním a organizací 

svého času. V současnosti existuje spousta chytrých zařízení, která nám organizaci 

času usnadňují a svůj kalendář můžeme mít klidně i v mobilu. Hlavní výhodou je 

možnost synchronizace dat mezi různými zařízeními, tj. připomínka vytvořená 

v mobilu bude dostupná i v tabletu nebo na počítači. 

V poslední době se chytré telefony a tablety staly nedílnou součástí našeho 

života. Internetové obchody tří nejpopulárnějších mobilních platforem dohromady 

nabízí více než tři miliony aplikací, které nám poskytnou pomoc při jakékoliv čin-

nosti. Neustále se zlepšující ovladatelnost umožňuje uživatelům, aby své chytré zaří-

zení používali nejenom pro zábavu, ale i k práci nebo ve škole. Mobily jsou na dosah 

ruky během celého dne, a tudíž jsou ideální na to, aby se staly hodnotným nástrojem 

pro správu našeho času.  

Na trhu existuje mnoho rozvrhových aplikací zaměřených na požadavky jak 

středoškoláků, tak vysokoškoláků. Problém těchto aplikací je, že jejich autoři se je 

snažili navrhnout co nejobecnějším způsobem, aby použití bylo co nejuniverzálnější. 

Tyto aplikace splní základní požadavky každého studenta, ale nejsou připraveny 

na speciální případy, které se mohou vyskytovat v daném oboru nebo na různých 

univerzitách.  

Cílem této práce je vytvořit rozvrhovou aplikaci pro studenty Matematicko – 

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, která nabízí řešení pro výše uvedené nedostat-

ky. Aplikace bude vytvořena tak, aby byla snadno ovladatelná a zvládla i mimořádné 

události jako např. změna místnosti výuky. Kromě rozvrhu bude možné přidat 

zkoušky, poznámky a připomínky k jednotlivým předmětům. Součástí aplikace bude 

i hlídání modulu Nástěnka v Studijním Informačním Systému (SIS) a upozornění 

uživatele v případě výskytu nového lístku. 

Ve druhé kapitole popíšeme architekturu platformy Android a obsah souboru 

AndroidManifest.xml. Další kapitolu věnujeme analýze problémů, které 

vznikly při návrhu aplikace, a popíšeme jejich řešení. Ve čtvrté kapitole podrobně 

probereme postupy při implementaci aplikace. V páté kapitole se budeme věnovat 

programátorské dokumentaci, kde stručně popíšeme balíky, třídy a nejdůležitější 

funkce. V šesté kapitole provedeme srovnání s už existujícími aplikacemi. V sedmé 

kapitole se budeme zabývat testováním aplikace a vyjádříme se k hodnocení uživate-

lů. V závěrečné kapitole pak zhodnotíme práci a navrhneme další možnosti rozšíření. 
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2. Android 

Android je operační systém určený především pro mobilní zařízení. 

S vývojem začala americká společnost Android Inc. v roce 2003. V té době nepříliš 

známá firma vzbudila zájem společnosti Google Inc., která ji v srpnu roku 2005 od-

koupila a zahájila vývoj mobilní platformy založené na linuxovém jádře. V roce 

2007 bylo firmou Google a ostatními společnostmi vyrábějícími mobilní zařízení 

vytvořeno konsorcium Open Handset Alliance (OHA). Jeho hlavním cílem bylo vy-

vinutí otevřeného standardu pro mobilní zařízení. První mobilní telefon, T-Mobile 

G1, s operačním systémem Android 1.0 byl uveden na trh v roce 2008. Android se 

stal vedoucí platformou mobilních zařízení a v roce 2014 měl více než 1 miliardu 

aktivních uživatelů [1]. Ještě v tomto roce byla platforma rozšířena o operační sys-

témy Android Wear [2], Android Auto [3] a Android TV [4]. Nejnovější verze 6.0 

(Marshmallow) byla vydaná v říjnu 2015. 

2.1. Architektura 

Architektura systému se skládá z následujících pěti vrstev (obrázek 2.1): jádro 

operačního systému, knihovny jádra, Android Runtime, Application Framework 

a  aplikační vrstva. 

Jádro operačního systému tvoří nejnižší vrstvu a je založeno na linuxovém 

jádře. Aktuální verze je 3.18.10. Využívá několika vlastností Linuxu, například kaž-

dá aplikace běží v samostatném procesu s unikátním ID a má přístup jenom 

k souborům, které jsou přirazeny k tomuto ID. 

Knihovny jádra obsahují sadu knihoven napsaných v jazyce C nebo C++, kte-

ré jsou dostupné i vývojářům prostřednictvím Android Application Framework. 

Vrstva Android Runtime obsahuje virtuální stroj Dalvik. Jeho úkolem je vy-

tvoření běhového prostředí pro aplikace napsané v jazyce Java. Kompilátor Dalvik 

musí každou aplikaci před spuštěním překompilovat do Dalvik byte kódu, který běží 

na virtuálním stroji Dalvik. Překompilování do Dalvik byte kódu je relativně dlouho-

trvající proces, a proto Android používá od verze 4.4 nový mechanizmus Android 

Runtime (ART). ART funguje tak, že proces kompilování do Dalvik byte kódu pro-

vádí již během instalace aplikace. Důsledkem tohoto mechanizmu je rychlejší běh 

aplikace a delší výdrž zařízení za cenu pomalejší instalace. 

Vrstva Application Framework poskytuje vývojářům přístup k různým služ-

bám, které lze používat přímo v aplikacích. Do základní sady patří například Resour-

ce manager – umožňuje přístup k souborům, Notification manager – umožňuje 

zobrazit upozornění a mnoho dalších. 
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Nejvyšší vrstvou je aplikační vrstva, která obsahuje základní aplikace jako 

například kalendář, kontakty a další. Patří sem nejenom předinstalované aplikace, ale 

i aplikace stažené z obchodu Google Play [5]. 

 

 
 

Obrázek 2.1: Architektura Androidu [6] 

2.2. Android Manifest 

Soubor AndroidManifest.xml je jednou z nejdůležitějších částí aplika-

ce a musí se nacházet v kořenovém adresáři. Tento soubor poskytuje informace 

o  aplikaci, kterou operační systém musí znát před jejím spuštěním.  

Manifest soubor musí obsahovat následující elementy: 

 <manifest>: Kořenový element souboru, který musí obsahovat 

element <application> a specifikovat atributy 

xmlns:android a package. 

 <application>: Deklaruje aplikaci a obsahuje další elementy, 

které deklarují všechny komponenty aplikace. Kromě elementů obsa-

huje i atributy ovlivňující ostatní komponenty. 

V souboru se mohou vyskytovat i další elementy: 

 <uses-permission>: Deklaruje, jaká oprávnění musí mít aplika-

ce pro správné fungování. Jedno z nejčastěji používaných oprávnění je 



4 

 

android.permission.INTERNET, které požaduje přístup k in-

ternetu.  

 <activity>: Deklaruje aktivitu, která implementuje část uživatel-

ské rozhraní. Pokud některá třída potomkem třídy Activity nebyla de-

klarována v tomto souboru, nebude viditelná ani v programu. 

 <uses-sdk>: Umožňuje programátorovi definovat verze Androidu, 

s kterými je aplikace kompatibilní. I když název obsahuje výraz „sdk“, 

funkce elementu je definovat kompatibilní API Level [7] místo SDK 

(Software Development Kit). 

Podrobný popis souboru AndroidManifest.xml nalezneme na stránkách 

platformy [8]. 



5 

 

3. Analýza 

3.1. Výběr platformy a verze operačního sys-

tému 

Před vývojem aplikace běžící na chytrých mobilních zařízeních si musíme 

vybrat platformu, pro kterou bude aplikace určená. Z pohledu uživatele nabízí ope-

rační systémy dnešních chytrých telefonů podobné uživatelské rozhraní, přesto apli-

kaci vytvořenou pro jednou platformu není možné spustit na zařízeních s jiným 

operačním systémem.  

Podíváme-li se na tržní podíl mobilních operačních systémů od roku 2009 

(obrázek 3.1), všimneme si, že v současnosti jsou nejpopulárnější následující systé-

my: Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry OS, Bada a Symbian. 

 

 
 

Obrázek 3.1: Celosvětové podíly mobilních operačních systémů v období 2009 – 

2015 [9] 
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Popularitu používaných operačních systémů na území České republiky srov-

nává portál mobilenet.cz [10], který používá data největších mobilních operátorů. 

Nejpoužívanější systémy najdeme na obrázku 3.2: 

 

 
 

Obrázek 3.2: Podíly v České republice v roce 2015 [10] 

 

Z výše uvedených dat jednoznačně vyplývá, že chceme-li umožnit dostupnost 

aplikace co nejvíce uživatelům, měli bychom se zaměřit na platformy Android, iOS, 

Windows Phone. Vzhledem k rozsáhlé specifikaci (kapitola 3.2) a omezenému roz-

sahu bakalářské práci jsme se rozhodli vytvořit naši aplikaci pro platformu Android. 

Zatímco systém iOS najdeme pouze v zařízeních společnost Apple, Android 

je dostupný na více než 4000 odlišných mobilech a tabletech vyráběných mnoha růz-

nými výrobci [11]. Negativním důsledkem této rozmanitosti je, že po zavedení nové 

verzi operačního systému musí uživatelé počkat, až ji výrobce přizpůsobí na svá za-

řízení. Obrázek 3.3 znázorňuje podíl aktuálně používaných verzí: 
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Obrázek 3.3: Podíl používaných verzí. 4. dubna 2016 [12] 

 

Na základě obrázku 3.3 je zřejmé, že nejnižší verze, kterou se vyplatí podpo-

rovat, je 4.0.3 Ice Cream Sandwich. Navíc tato verze již umožňuje běh aplikace 

i  na  tabletech. 

3.2. Části aplikace 

Od rozvrhových aplikací očekáváme přehlednost a snadnou ovladatelnost.  

Z vlastních zkušenosti víme, že předem plánované události – v naší aplikaci jsou tak 

označovány vyučované předměty, zkoušky a připomínky - se v mimořádných přípa-

dech mohou změnit nebo i odpadnout. Při návrhu aplikace jsme proto věnovali 

zvláštní pozornost snadné přizpůsobitelnosti uživatelem. 

Aplikaci jsme se rozhodli rozdělit na čtyři hlavní části:  

 Samotnou aplikaci pokrývající celou obrazovku. 

 Notifikaci o blížící se událostí. 

 Miniaplikaci, kterou bude možné umístit na hlavní ploše. 

 Úložiště dat pro ukládání informace. 

V následujících podkapitolách je podrobně popíšeme. 

3.2.1. Aplikace 

Rozvrh 

Rozvrh je nejdůležitější částí aplikace a bude zobrazen na úvodní obrazovce. 

Uživatel bude moci prohlížet rozvrh aktuálního dne nebo týdne. Mezi další možnosti 

patří prohlížení předchozích nebo budoucích týdnů, výběr typu zobrazovaných udá-

lostí nebo přidání nových. Rozvrh bude exportován ze Studijního Informačního Sys-

tému ve strojově zpracovatelném formátu, který podrobně popíšeme v příloze B. 
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Předměty 

Aplikace umožní prohlížení a správu dostupných předmětů. U předmětů bude 

povolena změna každého údaje s výjimkou kódu předmětu a typu výuky. Provedené 

změny mohou být navíc aplikovány pouze na výuku ve vybraných dnech. Dalšími 

možnostmi bude přidání předmětu, který uživatel nemá zapsán v SISu, a nastavení 

notifikace upozorňující na právě začínající předmět. 

Zkoušky 

Uživatel si zde bude moci přidat zkoušku ke každému předmětu, nastavit da-

tum a čas, místnost a adresu konání. Samozřejmostí bude i nastavení notifikace 

a  přidání krátkého popisu. 

Poznámky 

Uživatel bude mít možnost opatřit předmět poznámkami. Mohou sloužit 

k  doplnění zápisků nebo k přidání krátkých komentářů k domácím úkolům. 

Připomínky 

Pro důležité termíny, jako je odevzdání zápočtového programu nebo řešení 

domácího úkolů, umožní aplikace přidat připomínku, kde bude možné nastavit krát-

ký popis a konečný termín odevzdání. Dále bude možné požádat o notifikaci, která 

o  nadcházejícím termínu informuje s předstihem. 

Nástěnka 

Aplikace umožní prohlížet veřejnou nástěnku Matematicko – fyzikální fakul-

ty Univerzity Karlovy, která je dostupná na stránce SISu. K přístupu použijeme RSS 

feed, který poskytuje data ve formátu XML. Podrobný popis vstupních dat je uveden 

v příloze B. Nástěnka bude kromě toho hlídána každodenně v čase zvoleném uživate-

lem. V případě dostupnosti nového lístku bude uživatel informován. 

Nastavení 

Navzdory důkladné analýze uživatelských požadavků může nastat situace, 

kdy se aplikace nechová podle představ uživatele. V tomto případě může být užiteč-

né umožnit změnu nastavení základních vlastností aplikace. Mezi ně patří například 

zobrazení víkendů nebo zadání výchozí polohy. 
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3.2.2. Notifikace 

Notifikace 

I když důležité události jsou v kalendáři uloženy, pokud je nekontrolujeme 

pravidelně, může se stát, že na některé z nich zapomeneme. Z tohoto důvodu budou 

nedílnou součástí aplikace notifikace, které uživatele upozorní před začátkem událos-

tí. 

Dopravní spojení 

Události se obvykle konají jinde, než se právě nacházíme. Většina uživatelů 

tedy po přečtení notifikace začíná hledat dopravní spojení pomocí jiné aplikace. 

Z tohoto důvodu jsme přidali do naší aplikace možnost automatického vyhledávání 

spojení. Nalezené spojení bude součástí zobrazené notifikace. Výběrem zdroje do-

pravních informací se budeme zabývat v kapitole 3.6. a formát vstupních dat popí-

šeme v příloze B. 

3.2.3. Miniaplikace 

Aby uživatel nemusel spouštět aplikaci pokaždé, když chce zjistit následující 

událost, rozhodli jsme vytvořit miniaplikaci. Je možné ji umístit kdekoliv na hlavní 

obrazovce a bude fungovat, i když je aplikace uzavřená. 

3.2.4. Úložiště dat 

Mezi základní požadavky aplikací patří persistence lokálních dat, tj. chceme, 

aby uložená data byla dostupná i po vypnutí aplikace nebo restartování zařízení. 

Z předchozích podkapitol přímo vyplývá, že v aplikaci budeme muset ukládat násle-

dující typy dat: 

 Předměty 

 Zkoušky 

 Poznámky k předmětům 

 Připomínky k předmětům 

 Aktuální stav nástěnky 

 Nastavení aplikace 

Abychom mohli vyhledávat mezi událostmi podle různých kritérií, rychle od-

stranit nebo přidat novou, měnit jejich vlastnosti, potřebujeme uložit data 

v strukturovaném formátu. Naopak, nastavení patří mezi data, s nimiž budeme chtít 

často pracovat na základě klíč-hodnot. Výběr lokálního úložiště podrobně popíšeme 

v podkapitole 3.9. 
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3.3. Stažení dat ze Studijního Informačního 

Systému 

Hlavním úkolem aplikace je zobrazení rozvrhu, který se nachází ve Studijním 

Informačním Systému. SIS nabízí nejen zobrazení, ale i možnost exportování dat 

pro strojové zpracování ve formátech iCalendar a xCalendar. Přístup k datům je 

možný pomocí odkazů, které jsou unikátní pro každého uživatele. Jejich nevýhodou 

je, že se skládají ze speciálních znaků, tudíž jejich ruční zadání do aplikace by neby-

lo uživatelsky přívětivé. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli používat funkci SISu, 

která umožní z odkazu vygenerovat QR kód. Možnosti načtení a dekódování QR 

kódu analyzujeme v podkapitole 3.5. 

Společnou vlastností obou formátu je, že každé opakování výuky je zvlášť 

popsané. Hlavní výhodou této reprezentace dat je to, že pokud se výuka z nějakého 

důvodu nekoná (např. prázdniny nebo státní svátek), nebude ani součástí vstupných 

dat.  

Dříve než porovnáme formáty, určíme informace, které v nich hledáme: 

 Začátek a konec výuky 

 Název předmětu 

 Jméno vyučujícího 

 Místnost výuky 

 Adresa budovy 

iCalendar je otevřený standard [13], který vznikl kvůli výměně kalendářo-

vých informací. Je plně podporován nejznámějšími kalendářovými aplikacemi jako 

např. Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird. Výhodou je pevně daný formát, 

který se lehko zpracovává. Nevýhodou je, že vygenerovaný dokument neobsahuje 

informace o učiteli a adrese budovy. 

Dalším formátem je xCalendar, který je iCalendar napsán v jazyce XML. Vý-

hodou tohoto formátu je to, že obsahuje mnohem více informací než iCalendar. Me-

zi ně patří jméno učitele a kód budovy, na základě kterého můžeme určit adresu. 

Nevýhodou je velikost dokumentu, která je přibližně dvakrát větší než v případě iCa-

lendaru. 

Protože jméno učitele a adresa budovy jsou nepostradatelné informace, které 

neumíme vygenerovat nebo určit pomocí ostatních informací, rozhodli jsme používat 

formát xCalendar. 
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3.4. XML a jeho zpracování  

Extensible Markup Language (XML) je značkovací jazyk, který byl vytvořen 

konsorciem W3C. Jedná se o standardní formát pro výměnu informací mezi aplika-

cemi, které jsou zdarma přístupné všem. Mezi hlavní výhody patří jednoduchá edito-

vatelnost a podpora znakové sady Unicode. Pro zpracování XML na platformě 

Android existují následující tři možnosti: Document Object Model (DOM) [14], 

Simple API for XML (SAX) [15] a XmlPullParser [16]. 

DOM vytvoří v paměti stromovou strukturu, která umožňuje procházet do-

kument libovolným způsobem. Dalším výhodou je podpora editace, přidání, nebo 

odstranění uzlů. Kvůli nutnosti mít celý dokument nahraný v paměti není DOM 

vhodný pro zpracování velkých souborů. 

Naproti parseru DOM, SAX neuloží dokument do paměti, ale prochází ho po-

stupně. Z toho plyne, že nemůžeme přistupovat k uzlům jednotlivě, protože doku-

ment je procházen od začátku do konce. Výhodou této techniky je výrazně vyšší 

rychlost, díky které je SAX vhodný pro parsování velkých souborů. 

Podobně jako SAX, XmlPullParser prochází soubor od začátku až do konce 

bez vytvoření stromové reprezentace v paměti. Zatímco SAX je typu „push parser“, 

který vygeneruje události při nalezení elementu, XmlPullParser je typ „pull parser“, 

tj. musíme ho explicitně požádat, aby zpracoval následující element. Jeho použití je 

doporučeno v případě, že nechceme zpracovat celý dokument, ale pouze některé jeho 

části. 

Použití DOM parseru pro nás není výhodné, protože v aplikaci nebudeme 

chtít editovat XML soubory. SAX a XmlPullParser fungují na podobném principu, 

největší rozdíl je v jejich implementaci. Rozhodli jsme se používat XmlPullParser, 

protože budeme chtít pracovat jen s vybranými části dokumentů a jeho implementace 

je jednodušší než v případě SAX. 

3.5. Dekódování QR kódu 

V kapitole 3.3 jsme zdůvodnili použití QR kódu při načítání odkazu. V této 

kapitole nejdřív stručně popíšeme jeho vlastnosti, pak provedeme analýzu možných 

implementací čtečky QR kódu a zdůvodníme naši volbu. 

3.5.1. QR kód 

QR kód (zkratka anglického výrazu „Quick Response“) je čtvercovou obdo-

bou známého EAN čárového kódu [17], který je používán pro označení zboží. Pů-

vodně byl vyvíjen v roce 1994 společností Denso Wave Inc. pro sledování vozidel 

v průběhu výrobního procesu.  Díky rychlé čitelnosti a velké kapacitě, která umožňu-
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je uložit až 4296 písmen a číslic, se stal populárním po celém světě. Nabízí široké 

možnosti využití, jako je například použití v reklamních kampaních, kde obsahuje 

odkaz na zboží, nebo pro zaplacení faktur pomocí QR Platby [18]. K dekódování QR 

kódu potřebujeme chytrý telefon nebo tablet s fotoaparátem a nainstalovanou dekó-

dovací aplikací. Podrobný popis QR kódu nalezneme na stránce Mezinárodní společ-

nosti pro normalizaci (ISO) [19]. 

3.5.2. Srovnání čteček QR kódu 

V této podkapitole srovnáme možnosti, jak číst a dekódovat QR kód. 

První z nich je využití bohaté nabídky obchodu Google Play a ponechání uži-

vateli možnost výběru dekódovací aplikace. Mezi nejpopulárnější patří: QR Code 

Reader [20], Barcode Scanner [21] a QR Droid Code Scanner [22]. Toto řešení má 

své výhody i nevýhody: 

Výhody: 

 Uživatel může používat svoji oblíbenou aplikaci. 

 Nemusíme se starat o aktualizaci dekódovací aplikace. 

Nevýhody: 

 Musíme si pečlivě vybrat podmnožinu podporovaných aplikací. 

 Odstraní-li uživatel nainstalovanou čtečku, naše aplikace nebude schopná 

přečíst a dekódovat QR kód. 

 Musíme sledovat vývoj podporovaných aplikací a zachovávat kompatibi-

litu v případě změn. 

Druhou možností je integrace už existujícího řešení do naší aplikace. Jedním 

z nich je knihovna ZXing Android Embedded [23]. Klady a zápory tohoto řešení jsou 

následující: 

Výhody: 

 Uživatel se nemusí zabývat výběrem správné aplikace. 

 Integrované řešení bude součástí naší aplikace, nelze jej odstranit.  

 Zachování kompatibility v případě změny bude jednodušší.  

 Uvedená knihovna je snadně integrovatelná. 

Nevýhody: 

 Musíme sledovat změny použité knihovny. 
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Na základě analýzy uvedených možností jsme dospěli k závěru, že nejvýhod-

nější pro účely naší aplikace bude používání integrovaného řešení. Hlavní důvody 

pro tuto volbu představují zaručená kompatibilita a jednoduchá ovladatelnost. 

3.6. Vyhledávání dopravního spojení 

Naším cílem bude zobrazit informaci o dopravním spojení jak v rámci notifi-

kace, tak jako součást aplikace. 

Pro hledání dopravních informací budeme využívat jednu z existujících onli-

ne služeb. Nyní podrobněji probereme jednotlivé možnosti. 

3.6.1. IDOS 

První možnost, která nás napadne při hledání poskytovatele dopravního spo-

jení na území České republiky, je využití služby IDOS [24]. Tato služba tvoří základ 

známého vyhledávače http://jizdnirady.idnes.cz. IDOS je dostupný na více platfor-

mách (viz část „IDOS“ na stránce výrobce [25]), ze kterých nás může zajímat „IDOS 

pro internet“ a „IDOS pro mobilní zařízení“.  

„IDOS pro internet” je webová služba umožňující vyhledávat spojení všemi 

dostupnými dopravními prostředky a jejich kombinacemi. Službu je možné využívat 

prostřednictvím veřejně dostupného API, které umožní administrátorům webových 

stránek zobrazovat odkaz na aplikaci http://www.idos.cz. Hlavní nevýhodou produk-

tu je, že je primárně určen jako součást webového rozhraní a není dovoleno výsledky 

vrácené aplikací zobrazovat v jiném prostředí.  

Řešení „IDOS pro mobilní zařízení“ zahrnuje mobilní aplikace pro platformy 

Android, iOS a Windows Phone. Oficiální aplikací pro Android jsou Jízdní řády 

IDOS [26] a Offline Jízdní řády CG Transit [27], které jsou zdarma dostupné v ob-

chodu Google Play. K těmto aplikacím neexistuje veřejně dostupné API, které by 

umožnilo spolupráci s naší aplikací. 

3.6.2. Google Maps Directions API 

Vzhledem k tomu, že použití výše uvedené možnosti je velice omezené, mu-

seli jsme najít jiného poskytovatele dopravních informací. Společnost Google nabízí 

širokou škálu mapově orientovaných služeb, mezi které patří i „Google Maps Di-

rections“ [28]. Nyní popíšeme jeho hlavní vlastnosti. 

Hlavním úkolem této služby je naplánování cesty mezi několika místy. Pod-

poruje více druhů dopravy např. pěší chůzi, jízdu na kole, jízdu automobilem a vyu-

žití veřejné dopravy. Dopravní informace se vypočítá na základě HTTP požadavku 

a výsledek je vrácen ve formátu JSON nebo XML. Nezbytnou součástí požadavku je 

http://jizdnirady.idnes.cz/
http://www.idos.cz/
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tzv. API klíč, podle kterého je rozvrhová aplikace identifikována. Google Maps Di-

rections je dostupná bezplatně s následujícími omezeními na počet požadavků: 

 Maximální počet požadavků během jednoho dne je omezen na 2500. 

 Maximální počet požadavků za jednu vteřinu je omezen na 10. 

V případě velkého zájmu o aplikaci můžeme povolit placenou verzi služby, 

která umožňuje zvýšení denního limitu po 1000 požadavcích za 0,50 USD.   

Po porovnání možností těchto dvou služeb jsme dospěli k následujícímu zá-

věru: Ačkoliv IDOS poskytuje zdarma dostupné API, jeho použití je vyhrazeno 

pro webové rozhraní. Spolupráce s existujícími mobilními aplikacemi není možná 

kvůli jejich uzavřenosti. Na druhé straně služba Google Maps Directions poskytuje 

API, které je platformově nezávislé. Další výhodou této služby je, že dopravní in-

formace může být zobrazena jako součást naší aplikace. Po srovnání uvedených slu-

žeb jsme se rozhodli používat službu společnosti Google, která splňuje naše 

požadavky. 

3.7. Určení polohy 

Místo nástupu a výstupu jsou nezbytné údaje při vyhledávání dopravního spo-

jení. Cílovou adresu nemusíme hledat, neboť patří mezi základní informace o událos-

ti. Naproti tomu aktuální poloha uživatele nebude pro aplikaci vždy známa. 

Během analýzy problému jsme navrhli dvě možná řešení: 

 Používat uživatelem nastavené nástupní místo při každém vyhledávání. 

 Využívat možností chytrého zařízení, které umožní najít aktuální polohu 

uživatele a hledat dopravní spojení na základě stanovené polohy. 

V následujících podkapitolách podrobně probereme výhody a nevýhody těch-

to možností.  

3.7.1. Předem nastavená poloha 

Tato možnost je vhodná především pro uživatele, kteří chtějí být notifikováni 

před začátkem výuky a každý den používají stejnou zastávku. V tomto případě je 

zbytečné určovat polohu denně. Nevýhodou této možnosti je, že v případě jiného 

nástupního místa je nutné nastavit novou polohu. 

Pro nastavení adresy máme více možností. Nejpřímočařejší je vytvořit dialog, 

kam může uživatel zadat adresu na klávesnici. V tomto případě musíme upozornit 

uživatele, aby adresu zapsal v požadovaném formátu. 

Druhou možností je interaktivní řešení, kdy uživatel vybere svou polohu 

na zobrazené mapě. Hlavní výhodou této možnosti je vyloučení chyby, která může 

nastat při zadání adresy v nepodporovaném formátu. Při realizaci můžeme využívat 
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komponentu Place Picker, která je součástí Google Places API for Android [29]. 

Place Picker poskytuje konzistentní uživatelské rozhraní umožňující uživateli vybrat 

místo na zobrazené mapě. 

3.7.2. Aktuální poloha 

Představme si studenta, který pracuje několik dní v týdnu a jehož výuka mu 

začíná po práci. V tomto případě je použití pevně nastavené adresy nepříliš vhodné, 

protože předem nevíme, kde bude uživatel v dané chvíli. Použijeme-li ale aktuální 

polohu, můžeme najít nejvhodnější dopravní spojení z dané lokality. Nevýhodou je 

energetická náročnost snímání polohy. 

Aktuální polohu můžeme lehko určit pomocí chytrého zařízení. Operační sys-

tém Android nám nabízí dvě možnosti: 

 Určení polohy na základě Wi-Fi a mobilní sítě. 

 Určení polohy použitím GPS. 

Na základě okolních Wi-Fi přístupových bodů a mobilní sítě jsme schopni 

najít pozici uživatele s přesností na desítky až stovky metrů. Hlavní výhodou této 

možností je plná funkcionalita i uvnitř budov. 

Globální družicový polohový systém nám umožní určit polohu s přesností 

na jednotky metrů. Mezi nedostatky tohoto řešení patří energetická náročnost 

a nedostupnost uvnitř budov. 

3.7.3. Shrnutí 

Obě uvedená řešení mají své klady a zápory, ale nelze jednoznačně stanovit, 

které z nich je vhodnější. Díky snadné integraci Place Pickeru a dobře podporované 

implementovatelnosti lokalizačních služeb jsme se rozhodli pro využití obou mož-

ností. 

3.8. Miniaplikace 

Přehlednost a aktuálnost patří mezi nejdůležitější vlastnosti aplikace. Chce-

me, aby uživatel v každé chvíli věděl o následujících událostech. Proto jsme se roz-

hodli vytvořit miniaplikaci, kterou bude možné umístit na hlavní ploše. 

Miniaplikace patří mezi základní části hlavní obrazovky a slouží k zobrazení 

nejdůležitějších informací jejich rodičovských aplikací. Můžeme je rozdělit do čtyř 

kategorií [30]: 

 Informační (Information widgets) – Zobrazují klíčové informace, např. 

čas nebo počasí.  
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 Sběrné (Collection widgets) – Zobrazují seznam prvků stejného typu. 

Mohou to být e-maily, RSS feed, apod. 

 Kontrolní (Control widgets) – Jejich hlavním účelem je zobrazení často 

používaných funkcí bez nutnosti spuštění aplikace. Mezi ně patří zapíná-

ní Wi-Fi nebo nastavení jasu. 

 Hybridní (Hybrid widgets) – Kombinují typy výše uvedených miniapli-

kací. Nejčastěji používanou aplikací tohoto typu je hudební přehrávač. 

Od miniaplikace očekáváme, že bude fungovat následovně: 

 Zobrazí název a čas události. Místnost konání bude uvedena pouze u  vý-

uky a zkoušek. 

 Po kliknutí uživatele spustí aplikaci pro zobrazení dalších detailů událos-

ti. 

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům jsme se rozhodli používat Infor-

mační miniaplikaci. Uživateli chceme kvůli přehlednosti zobrazit pouze nejbližší 

následující událost a umožnit mu kliknutím přejít k vlastní aplikaci, kde mu budou 

zobrazeny další informace. 

3.9. Volba lokálního úložiště 

Při návrhu aplikace byl kladen velký důraz na použitelnost hlavní části apli-

kace bez nutnosti internetového připojení. Z toho plyne, že data musí být uložena 

přímo v zařízení. Snadná přizpůsobitelnost je jednou z nejdůležitějších vlastností 

aplikace, a právě proto požadujeme jednoduchou a rychlou práci s uloženými daty. 

Na základě analýzy jednotlivých částí aplikace (viz kapitola 3.2.) můžeme prohlásit, 

že na zařízení budou uloženy následující typy dat: 

 Informace o událostech – Do této kategorie patří všechna data o  výuce, 

předmětech, zkouškách, poznámkách, připomínkách a o nástěnce. Při po-

užívání aplikace budeme chtít často načíst nebo změnit velké množství 

dat (např. editování výuky nebo přidání nového předmětu). Dalším poža-

davkem je možnost vyhledávání podle různých parametrů a jejich kom-

binací. 

 Nastavení uživatele – Pokud bychom nutili uživatele nastavit aktuální 

pozici při každém spuštění, pak by aplikace nebyla příliš uživatelsky pří-

větivá. Na rozdíl od informací o událostech nebudou nastavení často edi-

tována. 

V následujících odstavcích popíšeme možnosti uložení dat nabízené platfor-

mou Android a zdůvodníme naši volbu. 
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Podobně jako ostatní mobilní platformy i Android nabízí přístup k lokálnímu 

souborovému systému, který je rozdělen na vnější a vnitřní úložiště. Nevýhodou 

vnějšího úložiště je dostupnost souborů pro ostatní aplikace. Další riziko představuje 

fakt, že tento druh úložiště je často zrealizován ve formě SD karty, kterou uživatel 

může snadno odstranit. Při využití vnitřního úložiště se nemusíme bát neoprávněného 

přístupu, protože data jsou dostupná jenom pro naši aplikaci. 

Použití sdílených preferencí (Shared Preferences) umožňuje ukládání primi-

tivních dat ve formě klíč - hodnota. Tento typ úložiště je určen především pro uložení 

nastavení uživatele jako např. přihlašovací jméno a heslo. Data jsou uložena 

na vnitřním úložišti a přístup k nim je umožněn pouze naší aplikaci. 

Pro uložení strukturovaných dat nabízí Android podporu SQLite databáze. 

Data jsou ukládána do jednoho privátního souboru, který je dostupný z každé třídy 

v rámci aplikace. Hlavní výhodou použití této databáze je, že je plně podporována 

operačním systémem Android a nevyžaduje použití externích knihoven. 

Prohledávání strukturovaných dat uložených do souborů by bylo velmi prac-

né a neefektivní. Navíc vytvoření souborů pro uložení několika nastavení by bylo 

zbytečné. Vzhledem k odlišnému charakteru používaných dat je jasné, že budeme 

muset použít více typů úložišť. Uživatelské nastavení budeme ukládat pomocí sdíle-

ných preferencí ve formě klíč - hodnota. K tomuto typu úložiště existuje i grafická 

komponenta s názvem PreferenceScreen, umožňující snadnou práce s preferencemi. 

Pro uložení strukturovaných dat budeme používat SQLite databázi, která je plně 

podporována platformou a umožní nám provést složitější operace s daty. 
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4. Vlastní řešení 

V předchozí kapitole jsme vybrali technologie, které použijeme při imple-

mentaci aplikace. V této kapitole nejdříve popíšeme strukturu aplikace a poté probe-

reme implementaci jednotlivých problémů, jako je například načtení a dekódování 

QR kódu nebo zobrazení notifikací. 

4.1. Struktura aplikace 

Na základě analýzy byla navržena struktura aplikace, která je znázorněná 

na následujícím obrázku: 

 

 
 

Obrázek 4.1: Struktura aplikace 

 

Z obrázku 4.1 je patrné, že aplikace je rozdělená do dvou vrstev: aplikační 

a databázové. Tyto vrstvy spolu navzájem komunikují. Aplikační vrstva se skládá 

ze tří hlavních částí: 

 Hlavní aplikace pokrývající celou obrazovku. 

 Plánování událostí pro zobrazení notifikací, zapnutí tichého režimu, aktu-

alizace miniaplikace a nástěnky. 

 Miniaplikace, kterou může uživatel umístit na hlavní ploše. 

Databázová vrstva tvoří samotnou vrstvu a slouží pro správu dat používaných 

v rámci aplikace.  
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V následujících kapitolách popíšeme implementaci jednotlivých vrstev a je-

jich částí. 

4.2. Hlavní aplikace 

Hlavní aplikace patří do Aplikační vrstvy. Její úkolem je vytvoření a správa 

aplikace, která se zobrazí po kliknutí na ikonu. Je rozdělená do několika částí zná-

zorněných na obrázku 4.2. 

 

 
 

Obrázek 4.2: Struktura Hlavní aplikace 

4.2.1. Vstupní bod aplikace 

Po kliknutí na ikonu aplikace se nejprve spustí MainAcitivity, který kontro-

luje, je-li aplikace inicializována, tzn. zda už byla spuštěná a rozvrh stažen.  

Není-li inicializována, provedeme inicializaci a spustíme LoginActivity, po-

mocí kterého si uživatel může naskenovat QR kód a stáhnout rozvrh. Výsledek zpra-

cování je vrácen do MainActivity. V případě kladného výsledku se spustí 

aktualizace nástěnky a WelcomeActivity, pomocí kterého je zobrazena hlavní obra-

zovka. 

Pokud aplikace už někdy byla inicializována, přeskočí se výše popsaný krok 

a  WelcomeActivity je spuštěn přímo. 
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4.2.2. Načtení QR kódu 

Jak jsme popsali v podkapitole 3.3., odkaz na data rozvrhu dostaneme po pře-

čtení a dekódování QR kódu. Tyto operace jsou implementovány v třídě LoginActi-

vity. Protože jsou data stažena z internetu, před začátkem skenování musíme 

zkontrolovat dostupnost internetového připojení. Není-li uživatel připojen 

k internetu, zobrazujeme dialog, který ho informuje o problému a nabízí mu přesmě-

rování k nastavením. 

Během analýzy jsme pro načtení a dekódování QR kódu zvolili knihovnu 

ZXing Android Embedded (viz podkapitola 3.5.). Protože zpracování dat rozvrhu je 

dlouhotrvající proces, rozhodli jsme ho vykonávat pomocí třídy ScheduleParser-

Task, která je potomkem AsyncTask. Data jsou zpracována funkcí parseXML() tří-

dy ScheduleParser. 

4.2.3. Hlavní obrazovka 

Nejdůležitějším prvkem samotné aplikace je hlavní obrazovka, která je im-

plementována v třídě WelcomeActivity. Hlavní obrazovka má několik úkolů, které 

vysvětlíme v následujících odstavcích, avšak nejdůležitějším z nich je udržování in-

formace o rozvrhu a globálního stavu aplikace. Tento stav se může měnit otočením 

obrazovky nebo při procházení mezi jednotlivými částmi aplikace. 

Na obrázku 4.2 je patrné, že hlavní obrazovka je propojená se sedmi dalšími 

částmi hlavní aplikace. Při implementaci těchto částí jsme mohli volit ze dvou mož-

ností. První z nich je implementovat jednotlivé části jako samostatné Activity 

se zvláštním životním cyklem. Vzhledem k tomu, že úkolem těchto aktivit by bylo 

pouze zobrazení seznamu událostí, poznámek nebo nástěnkových lístků a poskytnutí 

operací jako mazání prvků, jejich použití je zbytečné. Pro splnění těchto úkolů nám 

stačí používat jednodušší řešení, tzn. fragmenty (Fragments), které jsou schopny re-

prezentovat část uživatelského rozhraní uvnitř Activity. Fragmenty obsahují pouze 

data, která potřebují zobrazit, tj. fragment zobrazující poznámky neví o existujících 

připomínkách. Díky fragmentům je hlavní obrazovka spravována jedinou aktivitou, 

WelcomeActivity, která může přepínat mezi různými fragmenty. 

Aplikace musí reagovat na změny konfigurace, které nastanou během jejího 

použití. Takovou výraznou změnou je otočení obrazovky. Při orientaci zařízení ver-

tikálně se jedná o tzv. portrait mód a při horizontální orientaci mluvíme o landscape 

módu. Protože velikost obrazovky u mobilních telefonů je příliš malá na to, abychom 

na obrazovce pootočené na šířku zobrazili informaci navíc, použijeme portrait frag-

ment v obou případech. Díky větší obrazovce u tabletů můžeme používat obě uspo-

řádání. Kromě Nastavení je každá část hlavní aplikace implementována dvěma 

fragmenty obsahujícími uspořádání pro obě možnosti orientace. Na změnu orientace 
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reagujeme v třídě WelcomeActivity, která obdrží informaci o orientaci zařízení 

a  podle ní zobrazuje vhodný fragment. 

Nejdůležitějším úkolem WelcomeActivity je zobrazení aktuálního rozvrhu 

a  reagování na jeho změny jako například přidání nového předmětu nebo připomín-

ky. Rozvrh je zobrazen fragmenty ScheduleFragment a ScheduleLandscapeFrag-

ment, které podrobně popíšeme v následující podkapitole.  

Komunikace mezi hlavní aktivitou a fragmenty je realizována dvěma způso-

by. V případě, že WelcomeActivity chce zavolat metodu fragmentu, musí vytvořit 

jeho instanci a pomocí ní zavolat metodu, kterou chce používat. Volání metod Wel-

comeActivity z fragmentu není možné pomocí instancí hlavní aktivity. Welcome-

Activity implementuje dvě interface, která umožňují fragmentům volání metod 

hlavní aktivity. Pomocí interface OnRefreshRequestListener můžou Sche-

duleFragment a ScheduleLandscapeFragment přinutit WelcomeActivity, aby 

aktualizoval rozvrh a výsledek jim vrátil. Interface OnDataChangedListener umož-

ní fragmentům upozornit WelcomeActivity na změnu rozvrhu. 

4.2.4. Části hlavní obrazovky 

V předchozí kapitole jsme popsali, jak spravuje WelcomeActivity fragmenty. 

Nyní vysvětlíme jejich detaily a fungování.  

Fragmenty použité ve WelcomeActivity můžeme rozdělit do tří skupin: 

 Obsahující netriviální uživatelské rozhraní. Sem patří fragmenty zobrazu-

jící rozvrh. 

 Obsahující seznam předmětů, zkoušek, poznámek, připomínek a nástěn-

kových lístků. 

 Obsahující nastavení aplikace. 

V následujících odstavcích popíšeme chování fragmentů uvnitř uvedených 

skupin. 

Fragmenty zobrazující rozvrh 

Do této skupiny patří ScheduleFragment a ScheduleLandscapeFragment. 

Úkolem těchto fragmentů je zobrazení rozvrhu uvnitř hlavní obrazovky. Samotná 

data rozvrhu jsou uložena ve WelcomeActivity. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že 

nemusíme připravovat data pro každý fragment zvláště a v případě změny stačí aktu-

alizovat data uložená v aktivitě. Komunikaci mezi fragmenty a aktivitou jsme popsali 

v předchozí podkapitole. Aby volání metod aktivity bylo možné pomocí interface, 

musíme je „připojit“ k aktivitě při tvorbě fragmentů. Tyto kroky jsou provedeny 

v předefinované metodě onAttach(). 
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Kromě zobrazení rozvrhu umožní fragmenty přesměrovat uživatele 

k aktivitám, které můžou zobrazit vlastnosti událostí, editovat je nebo přidat novou 

událost. Možnosti přesměrování jsou uvedeny na obrázku 4.3. Tyto aktivity jsou 

podrobně popsány v podkapitole 4.2.5. 

 

 
 

Obrázek 4.3: Možnosti přesměrování z fragmentu zobrazující rozvrh 

 

Pokud uživatel prováděl změny týkající se rozvrhu (přidal, editoval nebo 

smazal událost), musíme aktualizovat rozvrh. Aktivita, která byla právě ukončena, 

pošle zprávu fragmentu, který požádá WelcomeActivity o aktualizaci rozvrhu. Poté 

se zavolá aktualizace uživatelského rozhraní fragmentu. 

Fragmenty zobrazující seznamy 

Tato skupina je tvořena fragmenty zobrazujícími seznam předmětů, zkoušek, 

poznámek, připomínek a nástěnkových lístků. Protože koncepce fragmentů patřící 

do této skupiny je stejná, nebudeme rozebírat a popisovat jejich funkcionality jednot-

livě, ale popíšeme celou koncepci. 

Stejně jako u rozvrhu i v tomto případě poskytujeme fragmenty pro oba typy 

orientace. Položky v portrait módu jsou zobrazeny ve formě seznamu, tj. jsou uspo-
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řádané vertikálně pod sebou. V případě landscape módu využíváme rozšířenou plo-

chu a položky zobrazujeme ve dvou sloupcích. Na změnu orientace reagujeme 

ve třídě WelcomeActivity, která zobrazuje příslušnou verzi fragmentu. Protože 

fragmenty umožňují vybrat typ zobrazených prvků (např. zobrazit jenom cvičení 

nebo zkoušky z vybraného předmětu), i tato nastavení musí být přidána při přepnutí 

mezi fragmenty. Před zobrazením fragmentu příslušné konfigurace zjistíme nastavení 

aktuálního fragmentu funkcí getFragmentContent() a přidáme je novému fragmentu.  

Fragmenty zobrazují různou množinu prvků, a pokud bychom chtěli data po-

skytovat fragmentům pomocí WelcomeActivity, museli bychom vytvořit a spravovat 

tolik typů dat, kolik fragmentů máme. Nevýhodou tohoto řešení je složité udržování 

konzistence dat. Navíc by aplikace zbytečně zabrala velkou část paměti i v případě, 

že by se uživatel chtěl pouze podívat na rozvrh. Kvůli těm nevýhodám jsme se tedy 

rozhodli, že data budou uložena v jednotlivých fragmentech. 

Podobně jako v případě fragmentů zobrazujících rozvrh i fragmenty této sku-

piny jsou schopny přesměrovat uživatele k aktivitám pro zobrazení vlastností, editace 

nebo přidání nových událostí. Výjimku tvoří fragment zobrazující nástěnkové lístky, 

protože v tomto případě není možné přidávání ani editace. Obrázek 4.4 obsahuje 

aktivity, do kterých může být uživatel přesměrován. 

 

 
 

Obrázek 4.4: Možnosti přesměrování fragmentů zobrazujících seznamy 

 

Pokud byly provedeny změny v některé z aktivit, fragment je upozorněn, aby 

aktualizoval seznam prvků a informoval WelcomeActivity. Komunikace s aktivitou 

probíhá voláním metod setChanged() interface OnDataChangedListener. 

Fragment zobrazující nastavení 

Do poslední skupiny patří SettingsFragment, pomocí kterého může uživatel 

změnit základní nastavení aplikace. Při sestavení uživatelského rozhraní tohoto 

fragmentu jsme použili komponentu PreferenceScreen. Po změně nastavení je Wel-

comeActivity informován a požádán o aktualizaci pomocí interfaců OnDataChan-

gedListener a OnRefreshRequestListener. 
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4.2.5. Manipulace s daty 

V předchozí podkapitole jsme popsali fragmenty, které jsou schopny přesmě-

rovat uživatele k aktivitám manipulujícím s daty. Naproti tomu, že každý typ dat má 

různé vlastnosti a jsou zobrazeny ve zvláštních aktivitách, princip fungování aktivit 

je stejný. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nepopisovat aktivity jednotlivě. 

Zobrazení vlastností 

Hlavním úkolem aktivit této skupiny je zobrazení detailů výuky, předmětů, 

zkoušek, poznámek, připomínek a nástěnkových lístků. Protože data už byla přečtena 

ve fragmentu, vybraný prvek předáme aktivitě pomocí Intenta a nemusíme jej opět 

vyhledávat v databázi. 

Kromě zobrazení vlastností nabízí aktivita uživateli smazání zobrazené udá-

losti nebo přesměrování do editovací aktivity. V případě smazání musíme informovat 

fragment, který aktivitu spustil, o změně. Před zavoláním metody finish(), která 

ukončí aktivitu, uložíme výsledek pomocí metody setResult(). Tento výsledek je 

konstanta z třídy ResultCode. Poté, co je aktivita ukončena, je výsledek předán 

fragmentu, který na základě hodnoty rozhodne o aktualizaci dat.  

Aktivita může výsledek nejen vrátit, ale i obdržet z editovací aplikace. Změ-

ní-li uživatel vlastnosti události, editovací aplikace vrátí výsledek ve formě konstanty 

z třídy ResultCode. Pokud se vrácená konstanta rovná ResultCo-

de.RESULT_UPDATE, zavoláme funkci updateViews() pro aktualizování grafic-

kých komponent. Navíc před ukončením aktivity předáme konstantu fragmentu výše 

uvedeným způsobem. 

Pokud uživatel nesmazal ani needitoval zobrazenou událost, aktivita vrátí Re-

sultCode.RESULT_NO_UPDATE. 

Aktivity zobrazující vlastnosti zkoušek, připomínek, poznámek a nástěnko-

vých lístků se skládají z jednoho fragmentu. Protože jsme při zobrazení detailů výu-

ky chtěli zobrazovat i seznam poznámek a připomínek týkajících se vybraného 

předmětu, vytvořili jsme aktivitu TeachingPropertiesActivity tak, aby obsahovala 

tři fragmenty: SubjectPropertiesFragment, NoteFragment, ReminderFragment. 

Poté, co aktivita obdrží informace o vybrané výuce, předá je fragmentu SubjectPro-

pertiesFragment. Pro zobrazení notifikací a připomínek jsme nemuseli vytvořit no-

vé fragmenty, jelikož jsme využili již existující.  

Při zobrazení informace předmětu je důležité znát datum a čas konání. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přidat aktivitě SubjectPropertiesActivity dva 

fragmenty: SubjectPropertiesFragment a SubjectRecurrencesFragment. Podrob-

nosti předmětu jsou zobrazeny v rámci prvního fragmentu, zatímco druhý fragment 

obsahuje opakování výuky. 
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Editace vlastností 

Aktivity patřící do této skupiny slouží pro změny vlastností událostí, pozná-

mek a nástěnkových lístků. Každá aktivita dostane data pro editaci prostřednictvím 

Intenta z aktivity zobrazující vlastnosti. Nejdůležitější funkcí editovacích aktivit je 

saveChanges(), která slouží pro uložení změn. Změny jsou rovněž provedeny 

i  na objektu obsahujícím vlastnosti. Po ukončení změn aktualizujeme databázi volá-

ním příslušné funkce, které předáme modifikovaný objekt. Kromě aktualizace data-

báze musíme aktualizovat i plánování událostí pomocí funkce update() třídy 

AlarmScheduler. Před ukončením aplikace vrátíme výsledek ResultCo-

de.RESULT_UPDATE společně s modifikovaným objektem. Nezmění-li uživatel 

vlastnosti objektu, aktivita vrátí ResultCode.RESULT_NO_UPDATE. 

Práce s předměty tvoří výjimku i v tomto případě. Protože vlastnosti a opako-

vání jsou rozděleny do dvou fragmentů (SubjectPropertiesEditorFragment, Sub-

jectRecurrencesEditorFragment), funkce saveChanges() musí nejdřív požádat 

fragmenty o data a změnit vlastnosti vybraných výuk. Poté již můžeme aktualizovat 

databáze a plánování. 

Přidání nového prvku 

Úkolem aktivit této skupiny je vytvoření nového prvku. Všechny aktivity ob-

sahují metodu createTypPrvku(), kde TypPrvku může být: Subject, Exam, Note, 

Reminder. Po vytvoření je nový prvek nejprve uložen do databáze a je provedena 

aktualizace plánování. Vzhledem k tomu, že tato aktivita je spuštěna z fragmentu, 

musíme ho upozornit, aby aktualizoval svůj seznam prvků. Podobně jako u předcho-

zích aktivit vrátíme výsledek ResultCode.RESULT_UPDATE. 

Aktivita NewSubjectActivity obsahuje dva fragmenty: NewSubjectProper-

tiesFragment, SubjectRecurrencesEditorFragment. Protože při přidání a editaci 

opakování potřebujeme provádět stejné operace, mohli jsme využívat tentýž frag-

ment v obou případech. Při vytvoření nového předmětu dostane metoda createSub-

ject() objekt obsahující vlastnosti předmětu a seznam výuk a uloží je do databáze. 

Vlastnosti výuk jsou nastaveny již při jejich vytvoření 

v SubjectRecurrencesEditorFragment. 

4.2.6. Detaily notifikací 

Při vytvoření notifikací u předmětů a zkoušek je možné zapnout vyhledávání 

spojení, které bude součástí zobrazené notifikace. Protože komponenta obsahující 

notifikaci není vhodná pro zobrazení celého popisu dopravního spojení, museli jsme 

jej přesunout do aktivity zobrazující detaily notifikace.  
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Jak už jsme popsali v předchozí podkapitole, vlastnosti výuky zobrazujeme 

aktivitou TeachingPropertiesActivity obsahující tři fragmenty. Aktivitu využijeme 

i  v tomto případě a přidáme k ní navíc TransportFragment , jehož úkolem je zob-

razení informace o dopravním spojení. Informace o výuce a dopravním spojení jsou 

předány aktivitě pomocí Intenta. 

Pro zobrazení detailů zkoušky použijeme aktivitu ExamNotificationActivity 

obsahující dva fragmenty: ExamNotificationFragment a TransportFragment. 

Podobně jako v případě výuky, data jsou předána aktivitě použitím Intenta.  

V případě připomínek je místo vyhledávání spojení možné nastavit, zda je 

úkol popsaný v připomínce již splněn. Po kliknutí na notifikaci jsou data obsahující 

připomínku předána ReminderNotificationActivity, která umožní změnit jejich 

stav. 

4.3. Plánování událostí 

Další důležitou součástí Aplikační vrstvy je Plánování událostí. Jejím úkolem 

je, jak už název napovídá, naplánování událostí, které nastanou v okamžiku nastave-

ném uživatelem. Plánování má na starosti zobrazení notifikací, vytvoření událostí 

pro správu tichého režimu, aktualizaci miniaplikace a nástěnky. Zobrazení notifikace 

kromě vytvoření grafických upozornění zahrnuje i vyhledání lokace a dopravního 

spojení k cílové adrese. Komunikace mezi jednotlivými částmi je popsána na obráz-

ku 4.5. 

 

 
 

Obrázek 4.5: Struktura Plánování událostí 
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4.3.1. Principy plánování 

Jak jsme v úvodu této podkapitoly popsali, plánování se má starat o čtyři typy 

událostí. Při implementaci jsme mohli vybrat, zda chceme naplánovat všechny udá-

losti najednou, nebo jenom nejbližší událost z každé skupiny, která po nastání naplá-

nuje další událost dané skupiny. I když Android dovoluje předem naplánovat stovky 

událostí, první možnost není příliš vhodná při změně již naplánovaných událostí. 

Při implementaci jsme vybrali druhou možnost, která díky své jednoduchosti dovolu-

je snadno provést změny již naplánovaných událostí.  

Během plánování jsme rozlišili dva případy, které jsou implementovány 

v třídě AlarmScheduler: 

 Naplánujeme událost, která se nastane v nastaveném čase.  

 Nová událost byla přidána do databáze. 

Pokud nastane první případ, naším úkolem je naplánování další události stej-

ného typu. První případ znázorňujeme na obrázku 4.6: 

 

 
 

Obrázek 4.6: Naplánování následující události 

 

V případě přidání nové události musíme nejprve zkontrolovat, není-li již na-

plánována událost stejného typu jako nově přidaná. Pokud existuje, musíme její plá-

nování zrušit a znovu naplánovat nejbližší událost daného typu. Pokud před přidáním 

nové události nebyla naplánovaná žádná jiná, naplánujeme tuto novou události. Kro-

ky druhého případu jsou uvedeny na obrázku 4.7. 
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Obrázek 4.7: Přeplánování událostí 

 

Události naplánované pomocí vestavěné třídy AlarmManager jsou uloženy 

v paměti operačního systému a budou prováděny i po zavření aplikace. Po restarto-

vání zařízení se paměť vymaže, což znamená i to, že události musí být opět napláno-

vány. Android nabízí použití přijímačů (receiver), pomocí kterých můžeme reagovat 

na systémové události. Protože chceme naplánovat události po spuštění operačního 

systému, posloucháme událost BOOT_COMPLETED pomocí třídy BootReceiver. 

Po obdržení této zprávy musíme zavolat metodu update(), třídy AlarmScheduler, 

která naplánuje události naší aplikace. 

4.3.2. Plánování notifikací 

Notifikace může být naplánována kdykoliv před začátkem události. Může 

se  stát, že uživatel by chtěl být upozorněn hodinu před začátkem výuky, ale třeba 

den před začátkem zkoušky. Ačkoliv každá událost obsahuje časový rozdíl mezi zob-

razením notifikace a začátkem události, tato hodnota je uložena v minutách a je pou-

žitá při zobrazení informací o události. Navíc procházení celé databáze před 
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naplánováním další události by bylo neefektivní. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 

vytvořit vlastní databázovou tabulku Notification, obsahující informace o notifika-

cích. Tato tabulka je používaná při plánování notifikací. 

Součástí notifikace je i vyhledávání dopravního spojení. Ve třídě AlarmRe-

ceiver, která poslouchá události vytvořené třídou AlarmScheduler, zkontrolujeme, 

máme-li vyhledat dopravní spojení. Podle nastavení aplikace zjistíme místo nástupu 

buď z uložených nastavení, nebo ho najdeme pomocí TransportLocationManager. 

Pozici uživatele vrátíme do AlarmReceiver, kde pak spustíme TransportTask 

pro vyhledávání spojení. 

4.3.3. Plánování tichého režimu 

Oproti notifikacím nezávisí začátek a konec tichého režimu na uživateli. Plá-

nování tichého režimu závisí pouze na začátku a konci uložených událostí, tj. může-

me použít data o událostech a nemusíme vytvářet jinou tabulku. Tichý režim 

zapneme se začátkem události. Protože může nastat situace, že se některé události 

překrývají, naplánování vypnutí tichého režimu provedeme na konci poslední z pře-

krývajících se událostí. Zatímco jsme události zobrazující notifikace museli napláno-

vat pouze před začátkem události, v případě tichého režimu musíme naplánovat 

i  konec události. Tento problém je vyřešen tak, že pokud nastane událost, při které 

dojde k zapnutí tichého režimu, zavolá se metoda, která naplánuje, kdy bude tichý 

režim ukončen. V opačném případě po ukončení tichého režimu naplánujeme příští 

událost, při které opět zapneme tichý režim. 

Protože plánování tichého režimu po nainstalování aplikace je vypnuto, mu-

seli jsme řešit případ, kdy uživatel zapne plánování tichého režimu během události. 

V této situaci hned přepneme zařízení do tichého režimu a naplánujeme čas, kdy se 

tento režim vypne. 

4.3.4. Plánování aktualizace miniaplikace 

Od miniaplikace očekáváme, že vždy zobrazí následující událost, tj. musíme 

ji aktualizovat s každým začátkem události.  Podobně jako u plánování tichého reži-

mu, i v tomto případě používáme data o událostech.  

Protože miniaplikace se nezobrazuje automaticky po nainstalování aplikace, 

její aktualizace začnou ihned poté, co ji uživatel umístí na hlavní plochu. V případě, 

že v době přidání již nějaká událost probíhá, widget bude zobrazovat následující udá-

lost. 
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4.3.5. Aktualizace nástěnky 

Aktualizace nástěnky proběhne jednou denně v předem stanoveném čase. Čas 

aktualizace je nastaven mezi 8 a 9 hodinou. Minuty jsou náhodně vygenerovány 

po instalaci aplikace kvůli zamezení přetěžování serveru v případě většího počtu uži-

vatelů. Tento čas může být samozřejmě nastaven i uživatelem (viz Uživatelská do-

kumentace). 

Aktualizace nástěnky se liší od výše uvedených plánování tím, že ji musíme 

provádět jednou za den ve stanoveném čase, který je nezávislý na uložených událos-

tech. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli využívat funkci setRepeating() vestavěné 

třídy AlarmManager, která umožňuje vytvořit opakující se události. Použitím této 

funkce nemusíme naplánovat další aktualizaci nástěnky, protože ji operační systém 

provede sám. 

Dostupnost internetového připojení je nezbytná pro stažení aktuální nástěnky, 

aplikace se bez ní nemůže připojit k serveru. Neúspěšnou aktualizaci kvůli nedostup-

nosti připojení zaznamenáme pomocí SharedPreferences a čekáme, kdy bude zaří-

zení opět připojeno k síti. Abychom nemuseli dostupnost internetového připojení 

aktivně hlídat, použijeme přijímače operačního systému. V tomto případě poslou-

cháme událost CONNECTIVITY_CHANGE pomocí třídy ConnectivityChan-

gedReceiver. 

4.4. Miniaplikace 

Miniaplikace je součástí aplikační vrstvy. Jejím úkolem je zobrazení informa-

ce o následujících událostech: výuka, zkouška či připomínka. Většina miniaplikací 

používaných na Androidu je aktualizována pravidelně na základě nastavení. Protože 

události v našem případě nejsou periodické (nezačíná se výuka, zkouška nebo při-

pomínka např. v každé hodině), miniaplikaci musíme aktualizovat manuálně. Pláno-

vání aktualizací jsme vysvětlili v podkapitole 4.3., nyní popíšeme způsob sdílení dat 

mezi aplikací a miniaplikací. 

Protože při plánování aktualizace již víme všechny informace o události, mů-

žeme je posílat i miniaplikaci. Informace zabalíme do Intenta v metodě schedule-

NextWidgetUpdate() třídy AlarmScheduler. Typ akce Intenta nastavíme na 

ACTION_WIDGET_UPDATE a posíláme broadcastovou zprávou. Tato zpráva je 

zachycená třídou WidgetProvider, která pak aktualizuje miniaplikaci. 

Po instalaci aplikace se widget nezobrazí automatiky, uživatel ho musí přidat 

na plochu sám. Aby miniaplikace nebyla aktualizovaná v případě, není-li zobrazena 

na ploše, její existenci zaznamenáme ve sdílených preferencích. Při aktualizaci plá-
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nování kontrolujeme tuto hodnotu, a pokud je miniaplikace zobrazena, aktualizujeme 

ji. 

4.5. Databázová vrstva 

Databázová vrstva je základní vrstvou aplikace, které slouží pro ukládání 

a  správu dat používaných v aplikaci. Při implementaci jsme se rozhodli využívat 

SQLite databázi, protože je plně podporována operačním systémem Android.  

Správa databáze je zabezpečená v třídě DatabaseHelper, která obsahuje me-

tody pro vytvoření a aktualizaci databáze. Databáze obsahuje sedm tabulek, a pokud 

by všechny operace s nimi byly napsány v třídě DatabaseHelper, pak by byla ne-

přehledná. Právě proto jsme se rozhodli implementovat operace v jednotlivých tří-

dách názvem TypPrvkuDatabaseHelper, kde TypPrvku může být: Exam, Note, 

NoticeBoard, Notification, Reminder, Subject, Teaching. Třídy obsahují veřejné 

statické metody, které jsou volány přes veřejné metody třídy DatabaseHelper. 
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5. Programátorská dokumentace 

Úkolem této kapitoly je popsat architekturu celé aplikace tak, aby čtenář po-

rozuměl celkovému konceptu a byl schopen aplikaci rozšířit. 

5.1. Hlavní aplikace 

Cílem této podkapitoly je vysvětlit implementaci jednotlivých částí hlavní 

aplikace. 

5.1.1. Vstupní bod aplikace 

Po spuštění aplikace se zavolá metoda onCreate() třídy MainActivity, která 

se nachází v balíku cz.mff.cuni.rozvrh.main. Metoda zkontroluje, zda již 

aplikace byla inicializována. Pokud nebyla, pak zavolá funkci initPreferences(), kte-

rá provede inicializaci, a spustí LoginActivity pro naskenování QR kódu. Pokud 

aplikace inicializována již byla, ihned se spustí WelcomeActivity. 

5.1.2. Načtení QR kódu 

Úkolem třídy LoginActivity uložené v balíku 

cz.mff.cuni.rozvrh.settings je spuštění čtečky QR kódu a přidání načte-

ného odkazu parseru pro zpracování. 

Naskenování QR kódu probíhá pomocí vestavené knihovny ZXing Android 

Embedded. Vytvoříme instanci třídy IntentIntegrator, které v konstruktoru předáme 

jméno třídy čekající na výsledek, a zavoláme metodu initiateScan(). Po úspěšném 

naskenování se zavolá metoda onActivityResult(), které je předán výsledek čtení jako 

parametr. 

Protože zpracování XML souboru obsahujícího data rozvrhu je dlouhotrvající 

proces, který není doporučen provádět ve vlákně uživatelského rozhraní, vytvořili 

jsme třídu ScheduleParserTask. Tato třída je potomkem AsyncTask, tj. operace 

prováděné uvnitř funkce doInBackgound() běží ve zvláštním vlákně. XML soubor 

zpracujeme funkcí parse() třídy ScheduleParser, kterou z výše uvedených důvodů 

zavoláme uvnitř doInBackground(). Funkce parse() vrátí výsledek typu Schedule-

ParserResult obsahující seznam předmětů, seznam výuky a konstantu reprezentující 

úspěšnost zpracování. Je-li hodnota konstanty ErrorCode.OK, výsledek uložíme 

do databáze pomocí Updater.insertIntoDB(). V případě jiné hodnoty konstanty zob-

razíme chybovou hlášku. 
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5.1.3. Hlavní obrazovka 

Hlavní obrazovka je zobrazena třídou WelcomeActivity, která se nachází 

v balíku cz.mff.cuni.rozvrh.user_interface. Tento balík obsahuje tři 

podbalíky: 

 balík adapter obsahuje třídy, které jsou potomkem BaseAdapter nebo 

FragmentStatePagerAdapter. Úkolem adaptérů je poskytovat informa-

ci při zobrazení vlastních grafických komponentů jako je např. ExamI-

temView. 

 balík dialog_view obsahuje pohledy pro zobrazení vlastních dialogů. 

 balík fragment obsahuje třídy, které jsou potomky třídy Fragment. 

Principy fungování hlavní obrazovky jsme vysvětlili v podkapitole 4.2.3., kde 

jsme popsali schopnost aktivity zobrazovat více fragmentů. Přepínání mezi fragmen-

ty se skládá ze dvou částí. Nejdřív se zavolá metoda updateFragments(), která 

na základě indexu vybraného fragmentu zavolá některou z následujících funkcí: up-

dateScheduleFragment(), updateSubjectFragment(), updateExamFragment(), upda-

teNoteFragment(), updateReminderFragment() a updateNoticeBoardFragment(). 

Úkolem těchto funkcí je vytvoření fragmentu na základě orientace obrazovky. 

Dalším úkolem WelcomeActivity je připravení dat rozvrhu aktuálního týdne. 

Fragmenty zobrazující rozvrh zavolají funkci refreshData(), která zkontroluje, zda 

se  rozvrh změnil od poslední aktualizace. Pokud změna nenastala, vrátí poslední 

známý stav rozvrhu. V případě změny zavolá funkci updateContents(), která nejdřív 

zjistí počty zobrazených dní a začátek vybraného týdne. Poté zavolá metody getDia-

ryDayTitles() pro vytvoření titulků obsahujících název dne a datum, a getEvent-

sThisWeek() pro načtení dat z databáze. 

Fragmenty zobrazující rozvrh 

Rozvrh je zobrazen fragmenty ScheduleFragment a ScheduleLands-

capeFragment, uložené v podbalíku fragment. Protože hlavní rozdíl mezi frag-

menty je v způsobu zobrazení rozvrhu, nejdřív vysvětlíme společné metody, pak 

popíšeme rozdíly. 

Abychom fragmenty mohli komunikovat s WelcomeActivity, museli jsme 

vytvořit instanci interfaců OnRefreshRequestListener a OnDataChangedListener 

v metodě onAttach(). Tato metoda se automaticky zavolá před zobrazením fragmetu. 

Vytvoření uživatelského rozhraní začíná v metodě updateFragmentContents(), kde 

požádáme informace o rozvrhu pomocí refreshData(). Tím získané informace pak 

zobrazíme adapterem DiaryListAdapter nebo pohledem WeekDayView. 
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ScheduleFragment slouží pro zobrazení rozvrhu v potrait modu. Rozvrh 

v tomto případě zobrazujeme ve formě seznamu, který přizpůsobujeme pomocí adap-

téru DiaryListAdapter. Úkolem adaptéru je vytvoření prvky seznamu na základě 

předaných událostí. 

Zobrazení rozvrhu při orientaci na šířku provádí ScheduleLandscapeFrag-

ment. V tomto případě zobrazujeme tabulku, obsahující události celého týdne. Pro-

tože velikost zobrazené událostí nezávisí jenom na její délce, ale i na velikosti 

obrazovky, která je odlišná u každého zařízení, musíme znát počet pixelů reprezentu-

jící jednu minutu. Výpočet provádíme pomocí funkcí calculatePixelPerMinute(). 

Řádky v tabulce jsou reprezentovány instancí třídy WeekDayView, které vytvoříme 

v metodě updateFragmentContents(). 

Rozvrh je zobrazen fragmenty ScheduleFragment a ScheduleLands-

capeFragment, které jsou uložené v podbalíku fragment. Protože hlavní rozdíl 

mezi fragmenty je v způsobu zobrazení rozvrhu, nejdřív vysvětlíme společné meto-

dy, a poté popíšeme rozdíly. 

Abychom fragmenty mohly komunikovat s WelcomeActivity, museli jsme 

vytvořit instanci interface OnRefreshRequestListener a OnDataChangedListener 

v metodě onAttach(). Tato metoda se automaticky zavolá před zobrazením fragmen-

tů. Vytvoření uživatelského rozhraní začíná v metodě updateFragmentContents(), 

kde požádáme informace o rozvrhu pomocí refreshData(). Takto získané informace 

pak zobrazíme adapterem DiaryListAdapter nebo pohledem WeekDayView. 

ScheduleFragment slouží pro zobrazení rozvrhu v potrait módu. Rozvrh 

v tomto případě zobrazujeme ve formě seznamu, který přizpůsobujeme pomocí adap-

téru DiaryListAdapter. Úkolem adaptéru je vytvoření prvků seznamu na základě 

předaných událostí. 

 Zobrazení rozvrhu při orientaci na šířku provádí ScheduleLandscapeFrag-

ment. V tomto případě zobrazujeme tabulku, obsahující události celého týdne. Pro-

tože velikost zobrazené událostí nezávisí jenom na její délce, ale i na velikosti 

obrazovky, která je odlišná u různých zařízení, musíme znát počet pixelů reprezentu-

jící jednu minutu. Výpočet provádíme pomocí funkcí calculatePixelPerMinute(). 

Řádky v tabulce jsou reprezentovány instancí třídy WeekDayView, které vytvoříme 

v metodě updateFragmentContents(). 

Fragmenty zobrazující seznamy 

Do této skupiny patří třídy: ExamFragment, NoteFragment, NoticeBoar-

dFragment, ReminderFragment,  SubjectFragment a jejich verze v případě orien-

tace na šířku: ExamLandscapeFragment, NoteLandscapeFragment, 

NoticeBoardLandscapeFragment, ReminderLandscapeFragment, SubjectLand-

scapeFragment.  
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Protože úkolem každého fragmentu je zobrazení seznamu prvků, můžeme vy-

světlit jejich implementaci obecně, místo toho abychom popisovali všechny fragmen-

ty.  

Oproti fragmentům zobrazujícím rozvrh, v tomto případě data nejsou obsaže-

na ve WelcomeActivity, ale v jednotlivých fragmentech. Data jsou vyčtena 

z databáze pomocí funkcí getItems(). Data je možné i odstranit funkcí deleteItems().  

Funkce updateViews() slouží pro zobrazení načtených dat. V případě orienta-

ce na výšku jsou data zobrazena komponentou ListView. Aby vlastnosti každého 

typu dat byly zobrazeny vhodným způsobem, používáme následující adaptéry: Exa-

mItemAdapter, NoteItemAdapter, NoticeBoardItemAdapter, ReminderItemA-

dapter, SubjectItemAdapter. V případě orientace na šířku jsou prvky uspořádány 

do komponenty TableLayout. 

Fragment zobrazující nastavení 

Nastavení jsou zobrazena pomocí fragmentu SettingsFragment. Zatímco 

všechny fragmenty používané v aplikace jsou potomkem třídy Fragment, Set-

tingsFragment se dědí od PreferenceFragmentCompat. Důvodem výjimky je, že 

v tomto případě fragment nezobrazuje komponenty, které jsou potomkem třídy 

View, ale speciální komponenty, které jsou potomkem PreferenceGroup. Navíc, 

soubor preferences.xml, popisující vzhled fragmentu, se nachází v složce xml 

místo layout. 

Abychom mohli spustit aktivitu po kliknutí na zobrazenou preferenci, museli 

jsme pro ni vytvořit zvláštní akci v souboru AndroidManifest.xml. Název akce 

se skládá z názvu balíku, ve které se třída nachází a z názvy třídy.  

Protože změny nastavení nechceme jen uložit do sdílených preferencí, ale 

chceme, aby změny byly rovněž provedeny v programu, předefinovali jsme funkci 

onPreferenceChange(). Funkce dostane jako parametr odkaz na preferenci, kde na-

stala změna, a objekt obsahující novou hodnotu a na základě nich aktualizuje pláno-

vání událostí, nebo požádá WelcomeActivity o změnu rozvrhu. 

5.1.4. Manipulace s daty 

S událostmi můžeme provést 3 typy akcí: zobrazit vlastnosti, editovat vlast-

nosti nebo přidat novou událost. Tyto akce jsou implementovány v aktivitách ulože-

ných v balíku cz.mff.cuni.rozvrh.user_interface. 

Díky tomu, že aktivity provádějící stejné akce jsou implementovány na zá-

kladě stejného principu, vysvětlíme tento princip u každé akce pouze jednou místo 

rozebrání všech tříd. 
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Zobrazení vlastností 

Tato skupina je tvořena následujícími aktivity: TeachingPropertiesActivity, 

SubjectPropertiesActivity, ExamPropertiesActivity, NotePropertiesActivity, 

NoticeBoardPropertiesActivity a ReminderPropertiesActivity. 

onCreate() 

Tato metoda se automaticky zavolá při vytvoření aktivity. Jejím úkolem je 

inicializace grafických komponent a vytvoření instance zobrazeného prvku. Protože 

vlastnosti jednotlivých prvků jsou známé již ve fragmentu, který tuto aktivitu spustil, 

předáme je aktivitě pomocí Intenta. Výhodou tohoto řešení je, že se vyhýbáme opa-

kovanému čtení stejného prvku z databáze. 

updateViews() 

Úkolem funkce je zobrazení informací pomocí grafických komponentů. 

Vlastnosti zkoušek, poznámek, nástěnkových lístků a připomínek jsou zobrazeny 

přímo v příslušné aktivitě. 

V případě předmětů zobrazujeme kromě jejich vlastností i seznam opakování 

výuky. Zatímco v předchozích případech byly komponenty zobrazující informace 

součástí aktivit, v tomto případě jsou rozděleny do dvou fragmentů: SubjectProper-

tiesFragment a SubjectRecurrencesFragment. 

Další výjimkou je zobrazení informace o výuce. Protože v tomto případě zob-

razujeme navíc i seznam poznámek a připomínek vybraného předmětu, aktivita Tea-

chingPropertiesActivity obsahuje tři fragmenty: SubjectPropertiesFragment, 

NoteFragment a ReminderFragment. Správné zobrazení fragmentů zabezpečuje 

adapter TeachingViewPagerAdapter. 

deleteItem() 

Metoda slouží pro vymazání prvku z databáze. Poté aktualizuje plánování 

událostí voláním metody AlarmScheduler.update() a ukončí aktivitu s výsledkem 

ResultCode.RESULT_DELETE. 

showMap() 

Vlastnosti výuk, předmětu a zkoušek zahrnují i adresu, kde se událost koná. 

Úkolem této metody je zobrazení adresy pomocí aplikace Google Maps. Protože 

TeachingPropertiesActivity a SubjectPropertiesActivity zobrazují vlastnosti výu-

ky a předmětu pomoci SubjectPropertiesFragment, v těchto případech je metoda je 

implementována ve fragmentu. 
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onClick() 

Funkcí reagujeme na událost, kdy uživatel kliknul na tlačítko pro editování 

položky. Vytvoříme Intent obsahující informaci zobrazeného prvku a předáme ho 

příslušné editovací aplikaci.  

V případě NoticeBoardPropertiesActivity, úkolem funkce je přesměrování 

uživatele do prohlížeče, který zobrazuje webovou stránku nástěnky. 

Protože TeachingPropertiesActivity nenabízí možnosti editace, tato funkce 

v ní není implementována. 

onActivityResult() 

Funkce se automaticky zavolá po ukončení editovací aktivity. Výsledek akti-

vity je předán jako parametr funkce ve formě Intent. Změnila-li editovací aktivita 

vlastnosti položky, aktualizujeme uživatelské rozhraní voláním updateView() a za-

znamenáme změnu nastavením hodnoty proměnné updatePrevious na true. Protože 

výuky a nástěnkové lístky nelze editovat, tato funkce není implementována 

v NoticeBoardPropertiesActivity a TeachingPropertiesActivity. 

checkBeforeFinish() 

Po změně vlastností položky je nutné aktualizovat nejen aktivitu zobrazující 

vlastností ale i obsah fragmentu, který aktivitu spustil. Informace o změně je uložena 

v proměnné updatePrevious. Pokud je hodnota true, pak výsledek aktivity nasta-

víme na ResultCode.RESULT_UPDATE, a v opačném případě na ResultCo-

de.RESULT_NO_UPDATE. Poté zavoláme finish(), která ukončí aktivitu. 

Editace vlastností 

Do této skupiny patří následující aktivity: SubjectEditorActivity, ExamEdi-

torActivity, NoteEditorActivity, ReminderEditorActivity. 

onCreate() 

Vytvoří instance grafických komponent a inicializuje je na základě události, 

kterou aktivita dostala pomocí Intenta. 

V případě editování předmětů editujeme nejen vlastnosti ale i opakování. 

Z tohoto důvodu SubjectEditorActivity místo komponent umožňující editaci vlast-

ností a opakování obsahuje dva fragmenty: SubjectPropertiesEditorFragment, 

SubjectRecurrencesEditorFragment. 
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onSaveInstanceState() 

Protože při otáčení obrazovky se aktivita restartuje, je nutné uložit aktuální 

hodnoty proměnných. Úkolem metody je jejich uložení do proměnné typu Bundle, 

která bude předána metodě onCreate() po restartování aktivity. 

Automatické otáčení obrazovky v aktivitě SubjectEditorActivity není dovo-

leno, třída tuto metodu neimplementuje. 

updateViews() 

Úkolem metody je aktualizace grafických komponent po restartování aktivity. 

Parametrem metody je proměnná typu Bundle, která obsahuje hodnoty proměnných 

uložené v metodě onSaveInstanceState(). 

V případě SubjectEditorActivity je metoda volána z onCreate() a jejím úko-

lem je inicializace fragmentů SubjectPropertiesEditorFragment a SubjectRecur-

rencesEditorFragment. 

saveChanges() 

Tato funkce slouží pro uložení modifikovaných vlastností objektu. Kromě ak-

tualizace dat v databázi, provede i aktualizaci plánování událostí voláním Alarm-

Scheduler.update(). Po aktualizaci nastaví výsledek aktivity 

na ResultCode.RESULT_UPDATE, zabalí modifikovaný objekt do Intenta, který 

po ukončení aktivity bude předán aktivitě zobrazující vlastnosti.  

Implementace funkce v třídě SubjectEditorActivity se liší tím, že při modi-

fikaci změníme vlastnosti nejen předmětu ale i všech vybraných opakování předmě-

tu. V tomto případě aktualizujeme nejen vlastnosti předmětu, ale vlastnosti všech 

výuk tohoto předmětu. 

saveNotification() 

Funkce vytvoří novou notifikaci na základě modifikovaných dat a uloží ji 

do databáze. Notifikace jsou uloženy v databázové tabulce Notification. 

Protože v případě poznámek nelze přidat notifikaci, metoda není implemen-

tována v třídě NoteEditorActivity. 

removeNotification() 

Funkce vymaže notifikace z databáze a voláním setNoifyBefore() nastaví atri-

but notifyBefore objektu na -1, co znamená, že k události nepatří notifikace. 

Protože v případě poznámek nelze přidat notifikace, metoda není implemen-

tována v třídě NoteEditorActivity. 
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checkBeforeFinish() 

Předtím, než se editovací aktivita ukončí, zkontroluje, zdali uživatel nezměnil 

vlastnosti události. Pokud došlo ke změně, pak zobrazí potvrzovací dialog voláním 

showConfirmationDialog(). V opačném případě nastaví výsledek aktivity na Re-

sultCode.RESULT_NO_UPDATE a ukončí aktivitu. 

Přidání nového prvku 

Přidání nových prvků zabezpečují aktivity: NewSubjectActivity, NewExa-

mActivity, NewNoteActivity, NewReminderActivity. 

onCreate() 

Úkolem metody je vytvoření instancí grafických komponent. Protože úkolem 

aktivit je vytvoření nového prvku, metoda nedostane žádna data ve formě Intenta. 

V případě vytvoření nového předmětu vytvoříme i její opakování ve formě 

výuky. Z tohoto důvodu NewSubjectActivity místo komponent umožňující přidání 

vlastností a opakování obsahuje dva fragmenty: NewSubjectPropertiesFragment 

a  SubjectRecurrencesEditorFragment. Díky tomu, že při editovaní a přidání opa-

kování provádíme stejné operace, nemuseli jsme vytvořit nový fragment a mohli 

jsme používat SubjectRecurrencesEditorFragments v obou případech. 

onSaveInstanceState() 

Protože při otáčení obrazovky se aktivita restartuje, je nutné uložit aktuální 

hodnoty proměnných. Úkolem metody je jejich uložení do proměnné typu Bundle, 

která bude předána metodě onCreate() po restartování aktivity. 

Automatické otáčení obrazovky v aktivitě NewSubjectActivity není dovole-

né, třída proto tuto metodu neimplementuje. 

updateViews() 

Úkolem metody je aktualizace grafických komponent po restartování aktivity. 

Parametrem metody je proměnné typu Bundle, které obsahuje hodnoty proměnných 

uložené v metodě onSaveInstanceState(). 

V případě NewSubjectActivity je metoda volána z onCreate() a její úkolem 

je inicializace fragmentů NewSubjectPropertiesFragment a SubjectRecurrence-

sEditorFragment. 

createItem() 

Úkolem funkce je vytvoření nového prvku a její uložení do databáze. Kromě 

přidání dat do databáze, provede i aktualizaci plánování událostí voláním Alarm-
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Scheduler.update(). Po uložení dat nastaví výsledek aktivity na ResultCo-

de.RESULT_UPDATE a ukončí aktivitu. 

V případě NewSubjectActivity uložíme nejen vlastnosti nového předmětu, 

ale i jeho opakování. 

isViewSet() 

Úkolem funkce je zkontrolovat, zda uživatel vyplnil všechny povinné polož-

ky. Jsou-li všechny povinné položky vyplněné, vrátí true, jinak vrátí false. 

saveNotification() 

Funkce vytvoří novou notifikaci na základě nových dat, a uloží ji do databá-

ze. Notifikace jsou uloženy v databázové tabulce Notification. 

Protože v případě poznámek nelze přidat notifikaci, metoda není implemen-

tována v třídě NewNoteActivity. 

removeNotification() 

Funkce vymaže notifikace z databáze a voláním setNoifyBefore() nastaví atri-

but notifyBefore objektu na -1, co znamená, že k události nepatří notifikace. 

Protože v případě poznámek nelze přidat notifikaci, metoda není implemen-

tována v třídě NewNoteActivity. 

checkBeforeFinish() 

Předtím, než se aktivita ukončí, zkontroluje, vyplnil-li uživatel některé 

z vlastností. Pokud došlo k změně, pak zobrazí potvrzovací dialog voláním show-

ConfirmationDialog(). V opačném případě nastaví výsledek aktivity na ResultCo-

de.RESULT_NO_UPDATE a ukončí aktivitu. 

5.2. Plánování událostí 

Nejdůležitější třídou plánování je AlarmScheduler, uložená v balíku 

cz.mff.cuni.rozvrh.notification. Jejím úkolem je zabezpečit, aby udá-

losti byly naplánovány tak, jak to uživatel nastavil. V podkapitole 4.3.1., kde jsme 

vysvětlili principy plánování, jsme uvedli dvě možnosti: naplánování další události 

a  aktualizace plánování po přidání nové události do databáze. Pro každý typ události 

jsme vytvořili dva typy metod: 

 metody scheduleNextNotification(), scheduleNextSilentModeOn(), sche-

duleNextSilentModeOff() a scheduleNextWidgetUpdate() slouží pro na-

plánování následujících událostí stejného typu 
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 metody updateNotification(), updateSilentMode(), updateWidget() 

a  updateNoticeBoard() slouží pro aktualizaci plánování notifikací, tiché-

ho režimu, miniaplikaci a nástěnky. 

Protože po přidání, editování nebo odstranění události musíme aktualizovat 

plánování notifikací, tichého režimu, miniaplikace a nástěnky, vytvořili jsme metodu 

update(), která na základě hodnot uložených v sdílených preferencích zavolá přísluš-

né update*() metody. 

Plánování notifikací je provedeno metodou updateNotification() na základě 

uložených dat v databázové tabulce Notification. Protože při plánování tichého re-

žimu a aktualizaci nástěnky nepoužíváme zvláštní databázovou tabulku, vytvořili 

jsme metody cancelSilentModeUpdate() a cancelNoticeBoardUpdate(), které slouží 

pro zrušení plánování tichého režimu a aktualizace nástěnky. 

5.2.1. Zpracování událostí a zobrazení notifikací 

Když naplánovaná událost nastane, zavolá se metoda onReceive() třídy 

AlarmReceiver. Aby tato třída dostala upozornění o událostech, musí se dědit 

od třídy BroadcastRecever. Navíc, v souboru AndroidManifest.xml musí být 

vytvořen přijímač (receiver) jménem AlarmReceiver.  

Metoda onReceive() jako parametr dostane mimo jiné i Intent obsahující in-

formace o události. Součástí informace je i typ události, na základě čehož je prove-

dena jedna z následujících operací: zobrazení notifikace, aktualizace tichého režimu, 

aktualizace miniaplikace anebo aktualizace nástěnky.  

Vytvoření samotných notifikací probíhá v třídě NotificationCreator. Veřejné 

statické metody showSubjectNotification(), showExamNotification(), showRemin-

derNotification() a showNoticeNotification() slouží pro zobrazení notifikací o výuce, 

zkoušce, připomínce a o dostupnosti nových nástěnkových lístků. Informace o udá-

losti a dopravním spojení, které budou zobrazeny v notifikaci, jsou předány 

v parametrech. 

5.2.2. Vyhledávání dopravního spojení 

Je-li součástí notifikace i zobrazení dopravního spojení, musíme jej vyhledat 

ještě před zobrazením notifikace. Cílová adresa je součástí události, ale místo nástu-

pu není. Nastavil-li uživatel defaultní polohu, vyčteme ji ze sdílených preferencí 

a zavoláme metodu findTransport() pro vyhledávání spojení. V případě, že defaultní 

poloha není známa, metodou initLocationManager() třídy TransportLocationMa-

nager spustíme lokalizaci uživatele. Pokud je pozice nalezena během 30 sekund, 

zavolá se metoda onLocationChanged(), která předá nalezenou pozici v textovém 

formátu funkci locationFound(). Pokud pozice nebyla nalezena, parametrem funkce 
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bude null. Funkce locationFound() zjistí dopravní spojení voláním findTransport() 

a zavolá příslušnou funkci třídy NotificationCreator pro zobrazení notifikace. 

Vyhledávání dopravního spojení začíná ve funkci  findTransport(). Protože 

přístup k internetu není povolen v hlavním vlákně, vytvořili jsme třídu Transport-

Task, která je potomkem AsyncTask. Operace provedené funkcí doInBackgoud() 

běží v samostatném vlákně. Z tohoto důvodu jsme zde mohli vytvořit instanci třídy 

TransportParser a zavolat funkci parse(), která stáhne a zpracuje data obsahující 

dopravní spojení. Funkce parse() vrátí výsledek typu TransportParserResult, který 

kromě dopravního spojení obsahuje i konstantu reprezentující úspěšnost operace. 

5.2.3. Plánování ve speciálních případech 

Protože po restartování zařízení se naplánované událostí vymažou z operační 

paměti, museli jsme vytvořit mechanizmus pro jejich znovunaplánování. Po spuštění 

operačního systému vznikne akce android.intent.action.BOOT_COMPLETED, 

kterou hlídáme následujícím receiverem: 

 
<receiver 

    android:name=".receiver.BootReceiver" 

    android:enabled="true"> 

    <intent-filter> 

        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" 

/> 

    </intent-filter> 

</receiver> 

 

Poté, co receiver obdrží akci, zavolá se metoda onReceive() třídy BootRecei-

ver, a plánování událostí se spustí pomocí voláním update(). 

V podkapitole 4.3.1. jsme popsali, že si při nedostupnosti internetového při-

pojení v době aktualizace nástěnky musíme tento neúspěch zapamatovat a čekat 

na dostupnost připojení. Z tohoto důvodu jsme vytvořili receiver, který hlídá akci 

android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE: 

 
<receiver android:name=".receiver.ConnectivityChangedReceiver"> 

    <intent-filter> 

        <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" 

/> 

    </intent-filter> 

</receiver> 

 

Při změně stavu připojení se zavolá metoda onReceive() třídy Connectivity-

ChangedReceiver. Protože tato událost nastane i v případě, že se zařízení odpojí 

od sítě, musíme zkontrolovat stav připojení. Pokud událost vznikla kvůli připojení 

k síti, aktualizujeme nástěnku pomocí RSSParserTask. 
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5.3. Miniaplikace 

Pro zobrazení miniaplikace jsme museli provést následující 4 kroky: 

1. Definovat grafické rozhraní v souboru layout_widget.xml. 

2. Vytvořit objekt typu AppWidgetProviderInfo ve formě appwi-

dget_provider_info.xml, který definuje velikost a typ widgetu 

a  obsahuje referenci na grafické rozhraní.  

3. Vytvořit třídu WidgetProvider v balíku 

cz.mff.cuni.rozvrh.widget umožňující komunikace me-

zi widgetem a hlavní aplikací.  

4. Deklarovat třídu WidgetProvider v souboru AndroidMani-

fest.xml pomocí receiveru. 

Nejdůležitější funkcí WidgetProvider je onUpdate(). Jejím úkolem je zobra-

zení informací o následující události. Protože miniaplikace může zobrazit tři typy 

událostí (výuku, zkoušku, připomínku), vytvořili jsme následující tři metody pro zob-

razení vlastností každého typu:  setTeachingViews(), setExamViews(), setReminder-

Views(). Funkce createPendingIntent() slouží pro připravení PendingIntentů, 

pomocí kterých se zobrazují vlastnosti událostí po kliknutí na miniaplikaci. Není-li 

miniaplikace umístěna na ploše, při plánování ji nebudeme aktualizovat. Abychom 

mohli zkontrolovat existenci miniaplikace, předefinovali jsme metody onEnabled() 

a  onDisabled(), které nastaví hodnotu preference widgetAdded na true nebo fal-

se. Tyto metody jsou automaticky volány operačním systémem, pokud uživatel 

umístí nebo odstraní miniaplikaci. 

5.4. Databáze 

Implementace databázové vrstvy se nachází v balíku 

cz.mff.cuni.rozvrh.database, který je rozdělen do dvou podbalíků: hel-

per a model. 

Balík helper obsahuje třídy poskytující CRUD operace s databází. Nejdů-

ležitější třídou tohoto balíku je DatabaseHelper, pomocí které jsou provedeny 

všechny databázové operace. Databáze je uložena v souboru rozvrh.db ve vnitřní 

paměti zařízení a je dostupná pouze naší aplikaci. Vytvořit instanci třídy Database-

Helper v jiných třídách je možné pouze použitím funkcí getInstance(). Tím je za-

bezpečeno, aby práce s databází byla vždy provedena se stejnou instancí.  

Kromě třídy DatabaseHelper, obsahuje balík ještě dalších 7 tříd: ExamDa-

tabaseHelper, NoteDatabaseHelper, NoticeBoardDatabaseHelper, Notification-

DatabaseHelper, ReminderDatabaseHelper, SubjectDatabaseHelper, 
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TeachingDatabaseHelper. Tyto třídy obsahují funkce pro práci s jednotlivými data-

bázovými tabulkami. Protože přístup k databázi je možné pouze přes instanci třídy 

DatabaseHelper, všechny třídy obsahují tuto instanci s názvem helper.  

Balík model obsahuje následující třídy reprezentující používané datové typy:  

 Exam – reprezentuje zkoušku. 

 Note – reprezentuje poznámku. 

 NoticeBoard – reprezentuje nástěnkový lístek. 

 Notification – reprezentuje notifikaci. 

 Reminder – reprezentuje připomínku. 

 Subject – reprezentuje předmět. 

 Teaching – reprezentuje výuku. 

 

 
 

Obrázek 5.1: Schéma databáze 
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6. Existující aplikace 

V této kapitole analyzujeme výhody a nevýhody existujících aplikací, které 

jsou dostupné v obchodu Google Play. Protože cílovou skupinou naší aplikace jsou 

studenti, v porovnání vynecháme kalendářové aplikace a zaměříme se jenom na ty, 

které jsou určeny pro studenty. 

6.1. RozvrhUK 

RozvrhUK je rozvrhová aplikace pro studenty Univerzity Karlovy. Aplikace 

stahuje rozvrh přímo ze Studijního Informačního Systému po zadání přihlašovacích 

údajů. Pro zobrazení rozvrhu nabízí různé pohledy při orientaci na šířku a  na výšku. 

Součástí aplikací je i miniaplikace zobrazující následující výuku. RozvrhUK nedovo-

lí uživateli provést žádné změny s daty ani přidání nového předmětu. Oproti naší 

aplikaci v ní chybí sledování nástěnky a notifikace před začínající se výukou. Navíc 

neumožní přepnout zařízení do tichého režimu během výuky. Aplikace už dlouhou 

dobu není udržovaná a poslední dostupná verze nestáhne rozvrh ze SISu. 

 

 
 

Obrázek 6.1: RozvrhUK [31] 
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6.2. Timetable 

Tato aplikace je zaměřená na středoškolské a vysokoškolské použití. Největší 

výhodou Timetable je, že umožní vytvořit a používat více rozvrhů najednou. 

Pro zobrazení rozvrhu nabízí denní a týdenní pohled, které vždy zobrazují jenom 

aktuální týden. Aplikace umožňuje přidat kromě předmětů zkoušky a připomínky, 

u  kterých lze nastavit i notifikace. Oproti naší aplikaci musí uživatel přidat všechny 

předměty ručně, avšak editace vytvořeného předmětu je dovolena. I  když součástí 

aplikace je notifikace uživatele před začátkem výuky, vyhledávání dopravního spo-

jení v ní chybí. Součástí aplikace jsou i různé typy miniaplikace s nastavitelnou veli-

kostí. 

 

 
 

Obrázek 6.2: Timetable [32] 
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7. Testování 

Testování funkčnosti a užitečnosti aplikace jsme prováděli v iteracích již 

od začátku letního semestru (akademického roku 2015/2016). V každé iteraci jsme 

implementovali nějakou část aplikace (viz podkapitolu 3.2.1) a předali danou verzi 

několika studentům. První verze obsahovala zobrazení a modifikace rozvrhu 

a  předmětů a studenti ji měli k dispozici od prvního týdne semestru. Přestože aplika-

ce obsahovala jen dvě funkcionality, uvítali ji pozitivně. V dalších verzích jsme 

opravili objevené chyby a přidali nové funkcionality. Do výsledné aplikace jsme 

zahrnuli vylepšující návrhy studentů, jako např. změnitelný interval zobrazeného 

rozvrhu v landscape módu. Mezi testery byli i studenti, kteří měli „extrémní“ rozvrh, 

tj. prázdný rozvrh nebo rozvrh se spoustou překrývajících se předmětů. 

Hlavním testovacím prostředkem byl emulátor vývojového prostředí, kde 

jsme vyzkoušeli aplikaci na mnoha druzích mobilních zařízení s různými rozlišeními 

obrazovky a verzemi Androidu. Kromě toho testování proběhlo i na vlastních zaříze-

ních studentů, kupříkladu: 

 

Typ zařízení 
Rozlišení 

obrazovky 

Velikost 

obrazovky 

Verze 

Androidu 

Sony Xperia Z3 Compact 1280x720 4,6" 5.1.1 

Sony Xperia M 854x480 4" 4.3 

Sony Xperia E4G 960x540 4,7" 4.4.4 

LG G Pad V500 1920x1200 8,3" 4.4.2 

Lenovo S660 960x540 4,7" 4.4.2 

 

Tabulka 7.1: Vlastnosti testovacích zařízení 

 

Hotová aplikace je snadno ovladatelná, texty a komponenty jsou dobře vidi-

telné při různých rozlišeních obrazovky. 

Pro testování aplikace během zkouškového období a letních prázdnin jsme 

vytvořili umělý rozvrh, jehož základ tvoří rozvrh jedné studentky Matematicko – 

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy z letního semestru akademického roku 

2015/2016. XML soubor základního rozvrhu jsme rozšířili na období 30. 5. 2016 – 

16. 9. 2016 a vygenerovali jsme QR kód obsahující odkaz na soubor: 
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Obrázek 7.1: QR kód odkazu pro testování aplikace 
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8. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo vytvořit rozvrhovou aplikaci pro zařízení 

s operačním systémem Android. 

V rámci analýzy jsme specifikovali úkoly jednotlivých částí aplikace. Součás-

tí diskuze byl také výběr způsobu dekódování QR kódu a volba XML parseru 

pro zpracování dat. Popsali jsme možnosti vyhledávání spojení a lokalizaci uživatele. 

V práci jsme úspěšně vytvořili mobilní aplikaci, která je přehledná a snadno 

ovladatelná. Uživatelské rozhraní je moderní a splňuje požadavky Material Designu 

používaného v dnešní době. Vyzkoušeli jsme podobné aplikace a analyzovali jsme 

jejich pozitivní vlastnosti a nedostatky. Na základě toho jsme umožnili stažení rozvr-

hu přímo ze Studijního Informačního Systému, díky čemuž uživatelé můžou obejít 

dlouhotrvající přidávání jednotlivých předmětů. Nejvýznamnější vlastností aplikace 

je vysoká míra přizpůsobitelnosti, která každému studentu umožní vytvořit unikátní 

rozvrh. Kromě rozvrhu je možné přidat ke každému předmětu zkoušky nebo opatřit 

je poznámkami a připomínkami. Důležitou funkcí je zobrazení notifikací před začát-

kem události s možností vyhledávání dopravního spojení k adrese konání. Součástí 

aplikace je i miniaplikace zobrazující následující událost, kterou je možné umístit 

na hlavní ploše. 

Během vývoje byla aplikace průběžně testována studenty a upravena 

podle jejich nápadů. Aplikaci je v budoucnu možné rozšířit několika novými funk-

cemi: 

 Podpora více fakult univerzity. 

 Vytvořit verzi pro iOS a Windows Phone. 

 Synchronizace s kalendářovými aplikacemi. 

Cílová aplikace splňuje všechny zadané požadavky a může sloužit studentům 

jako pomocník při každodenním studiu. 
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Přílohy 

Příloha A: Uživatelská dokumentace 

A.1. Instalace aplikace a první spuštění 

Mobilní aplikace je spustitelná na zařízeních s operačním systémem Android 

verze 4.0.3 (API Level 15) a vyšší. Instalace je možná pomocí přiloženého souboru 

RozvrhMFF.apk. V tomto případě musí uživatel provést následující kroky: 

1. Povolit instalaci neznámých zdrojů: Nastavení → Zabezpečení → zaškrt-

nout položku Neznáme zdroje. 

2. Zkopírovat RozvrhMFF.apk do zařízení pomocí USB kabelu nebo bez-

drátového připojení. 

3. Spustit soubor pomocí souborového manažeru a stisknout tlačítko Insta-

lovat. 

Přihlašovací obrazovka 

Po úspěšném nainstalování se aplikace spustí a jako první se zobrazí výzva 

k naskenování QR kódu ze Studijního Informačního Systému. 

Požadovaný QR kód může uživatel získat následujícím způsobem: 

1. Otevře webovou stránku http://is.cuni.cz/studium/ na jiném zařízení (počí-

tač, tablet). 

2. Přihlásí se. 

3. Klikne na tlačítko Rozvrh NG. 

4. Klikne na tlačítko Export, které je v levé horní části obrazovky. 

5. Povolí export dat pro externí aplikace kliknutím na tlačítko Povolit. 

6. Klikne na odkaz zobrazit QR kód s adresou, který je v posledním řádku 

tabulky. 

Zobrazený QR kód pak naskenuje čtečkou, která se spustí po stisknutí tlačítka 

Naskenovat QR kód. 

A.2. Hlavní obrazovka 

Po úspěšném naskenování QR kódu a zpracování dat se zobrazí hlavní obra-

zovka obsahující události aktuálního týdne. Události mohou být uspořádány dvěma 

způsoby: 

 Pokud je zařízení otočené na výšku, události jsou zobrazeny ve formě se-

znamu. 

http://is.cuni.cz/studium/
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 Je-li zařízení otočené na šířku, události jsou uspořádány do řádků podob-

ně jako v SISu. 

 

   
 

Obrázek A.1: Hlavní obrazovka v portrait a landscape módu 

 

Aplikace zobrazuje události nejen aktuálního týdne, ale umožňuje i listovat 

celosemestrálním rozvrhem. Kliknutím na ikonu kalendáře  v pravém horním rohu 

se zobrazí kalendář sloužící k výběru zobrazeného týdne. V Menu  je zároveň mož-

né nastavit typ zobrazených událostí. 

Po kliknutí na událost se zobrazí její podrobnosti. Toto okno v případě výuky 

obsahuje nejen její popis, ale i další 2 panely se seznamem poznámek a připomínek 

souvisejících s předmětem. Uživatel může výuku snadno smazat tlačítkem  

v pravém horním rohu.  

Mezi další možnosti na hlavní obrazovce patří i vytváření nových událostí. 

Klikne-li uživatel na tlačítko  v pravém dolním rohu, zobrazí se dialog výběru typu 

nové události.  

Navigace mezi hlavní obrazovkou a ostatními obrazovkami je možná pomocí 

tzv.  Hamburger Menu v levém horním rohu.  
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Obrázek A.2: Přidání nové události a zobrazení Hamburger Menu 

A.3. Předměty  

Vybere-li uživatel položku Předměty v Hamburger Menu, aplikace zobrazí 

seznam všech předmětů. Použitím menu v pravém horním rohu může uživatel filtro-

vat zobrazené předměty dle typu výuky: přednášky, cvičení nebo vše. Navíc aplikace 

obsahuje uspořádání navržené pro uživatele tabletů, kdy při zařízení otočeném 

na šířku jsou předměty zobrazeny ve dvou sloupcích. 

 

    
 

Obrázek A.3: Seznam předmětu v portrait a landscape módu 
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Kliknutím na kartu předmětu je uživatel přesměrován na další obrazovku, kde 

jsou zobrazeny informace daného předmětu. Obrazovka se skládá ze dvou částí: 

Vlastnosti a Opakování. 

 

   
 

Obrázek A.4: Vlastnosti a opakování předmětu 

 

 Panel Vlastnosti obsahuje informace o předmětu na základě stažených 

dat. 

 V panelu Opakování je seznam dnů, ve kterých je předmět vyučován. 

Pokud uživatel vybere některou výuku ze seznamu, v části Vlastnosti budou 

zobrazeny pouze její podrobnosti, což je užitečné při editování některé z výukových 

hodin. 

Kliknutím na tlačítko  se uživateli zpřístupní editace, kde může kromě kódu 

předmětu změnit všechny jeho vlastnosti. Provedené změny mohou být uloženy pou-

ze pro vybrané hodiny předmětu v části Opakování. 

Aplikace umožňuje kromě editování i smazání předmětu stisknutím tlačítka  

v pravém horním rohu aplikace. V tomto případě bude smazán nejen předmět, ale 

i  zkoušky, připomínky, poznámky a nástěnkové lístky s ním související. 

Uživatel může přidat i předmět, který v SISu nemá zapsán. Stačí stisknout 

tlačítko  na obrazovce se seznamem předmětů a v okně Nový předmět zadat jeho 

údaje. Po vyplnění základních informací může uživatel zadat jednotlivá opakování. 

Pro uložení stačí stisknout tlačítko  v pravém horním rohu. V případě, že uživatel 

nechce uložit nový předmět, stiskne tlačítko . 
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Obrázek A.5: Editace a přidání předmětu 

A.4. Zkoušky, poznámky, připomínky  

Práce se zkouškami, poznámkami a připomínkami je velmi snadná a uživateli 

bude stačit, pokud si ji popíšeme pouze na jednom příkladu. 

 

   
 

Obrázek A.6: Hlavní obrazovka poznámek a připomínek 

 

Poté, co uživatel klikne na položku ve vysouvacím menu, zobrazí se příslušný 

seznam, v našem případě se jedná o seznam zkoušek. Stisknutím tlačítka  se objeví 

dialog, pomocí kterého může uživatel filtrovat seznam předmětů, jejichž zkoušky si 

přeje zobrazit. Kliknutím na menu v pravém horním rohu je možné vymazat seznam 
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všech zkoušek. Podobně jako v případě předmětů disponuje aplikace obrazovkou 

pro tablety. 

Kliknutím na kartičku reprezentující zkoušku se zobrazí okno s podrobnými 

informacemi. Pro vymazání zkoušky ze seznamu slouží tlačítko  v pravém horním 

rohu.  

 

   
 

Obrázek A.7: Hlavní obrazovka a podrobné informace zkoušek 

 

Tlačítko  přesměruje uživatele k editaci, která umožní změnit detaily 

zkoušky. Pro uložení provedených změn slouží tlačítko , pro zrušení editace tlačít-

ko . 

Uživatel může přidat novou zkoušku stisknutím tlačítka  na obrazovce 

se seznamem zkoušek. Vybere-li uživatel předmět ze skrolovací nabídky, aplikace 

automaticky doplní jméno vyučujícího, předpokládanou místnost výuky a adresu 

budovy. Změnu je opět možné buďto uložit, anebo zrušit. 
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Obrázek A.8: Editace a přidání nové zkoušky 

A.5. Nástěnka  

Kliknutím na předposlední položku ve vysouvacím menu se zobrazí obsah 

nástěnky Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Do zařízení jsou sta-

ženy pouze nástěnky odpovídající předmětům v databázi naší aplikace. Přestože 

se  obsah nástěnky automaticky aktualizuje pouze jednou za den, tuto aktualizaci je 

možné spustit i stisknutím tlačítka  v pravé horní části obrazovky. Stejně jako 

v předchozí podkapitole i v tomto případě může uživatel filtrovat předměty, jejichž 

nástěnkové lístky jsou zobrazeny. 

Po kliknutí na kartičku nástěnkového lístku zobrazí se jeho obsah. Zde nalez-

nete i  odkaz na webovou stránku tohoto lístku v SISu. Zobrazený lístek je možné 

vymazat stisknutím tlačítka . 
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Obrázek A.9: Hlavní obrazovka nástěnky 

A.6. Notifikace a dopravní spojení 

Součástí aplikace je i možnost zobrazení notifikace před začátkem výuky, 

zkoušky nebo připomínky. Zaškrtne-li uživatel možnost Vyhledat dopravní spojení 

při vytvoření události, součástí notifikace bude i první krok dopravního spojení. 

Kliknutím na notifikaci se zobrazí okno aplikace skládající se ze dvou částí: Vlast-

nosti a Dopravní spojení. Panel Vlastnosti obsahuje informace o události, zatímco 

na druhém panelu jsou možnosti dopravního spojení k cílové adrese. 

 

   
 

Obrázek A.10: Vlastnosti notifikace a popis dopravního spojení 
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A.7. Nastavení  

Pokud by chtěl uživatel změnit některé z vlastností aplikace podle svých 

představ, najde tuto možnost pod poslední položkou ve vysouvacím menu. 

V aplikaci jsou rozlišeny tři typy nastavení: 

 Nastavení rozvrhu 

 Nastavení výchozí polohy pro vyhledání dopravního spojení 

 Ostatní nastavení aplikace 

 

 
 

Obrázek A.11: Nastavení aplikace 

Nastavení rozvrhu 

Protože běžná výuka probíhá pouze během pracovního týdne, nejsou víkendy 

na obrazovce rozvrhu zobrazeny. Uživatel je však může zapnout zaškrtnutím mož-

nosti Zobrazit víkend.  

Položky Začátek zobrazeného rozvrhu a Konec zobrazeného rozvrhu slouží 

pro nastavení intervalu, který bude zobrazen při otočení zařízení na šířku. 

Pokud se rozvrh uživatele změnil po nainstalování aplikace, je možné ho jed-

noduše aktualizovat kliknutím na položku Aktualizovat rozvrh. Uložené zkoušky, 

poznámky a připomínky zůstanou zachovány, pokud se předmět, ke kterému náleží, 

nachází i v aktuální verzi rozvrhu.  

Nastavení výchozí polohy při vyhledávání dopravního spojení 

Aby aplikace nemusela před každým vyhledáním spojení hledat aktuální po-

zici, je možné nastavit výchozí polohu zaškrtnutím položky Používat výchozí polohu. 

Pozici pak může uživatel nastavit pomocí možností Vybrat výchozí polohu. 
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Ostatní nastavení 

Zaškrtne-li uživatel položku Tichý režim, aplikace automaticky přepne bě-

hem výuky zařízení do tichého režimu. V této době jsou zvukové notifikace vypnuty. 

Položkou Automatická aktualizace Nástěnky lze nastavit, zda má aplikace au-

tomaticky aktualizovat obsah Nástěnky. 

Kliknutím na položku Čas aktualizace může uživatel nastavit čas, kdy bude 

aktualizace provedena. 

A.8. Miniaplikace  

Součástí aplikace je i miniaplikace (widget), kterou je možné umístit na hlav-

ní plochu zařízení a která zobrazuje nadcházející událost. Kliknutím na miniaplikaci 

se spustí aplikace s otevřeným oknem události.  

 

 
 

Obrázek A.12: Miniaplikace na hlavní ploše zařízení 
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Příloha B: Formát vstupních dat 

B.1. Výuka 

Studijní Informační Systém umožňuje exportovat data ve formátu iCal 

a  xCal. Jejich výhody a nevýhody jsme analyzovali v podkapitole 3.3. a nyní  popí-

šeme strukturu dat vybraného formátu xCal. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<icalendar xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:icalendar-2.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:rng="www.erudio.cz/rozvrhng-1-0" 

xsi:schemaLocation="www.erudio.cz/rozvrhng-1-0 

http://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/rozvrh-calendar-1-0.xsd"> 

  <vcalendar> 

    <properties> 

      <calscale><text>GREGORIAN</text></calscale> 

      <prodid> 

        <text>-//Erudio//SIS - RozvrhNG//EN</text> 

      </prodid> 

      <version><text>2.0</text></version> 

    </properties> 

    <components> 

      <vevent> 

        <dtstart><date-time>20160225T144000Z</date-time></dtstart> 

        <dtend><date-time>20160225T161000Z</date-time></dtend> 

        <dtstamp><date-time>20160512T143500Z</date-time></dtstamp> 

        <uid><text>15bNSWI149x01_2457444@11320</text></uid> 

        <location> 

          <text>S9</text> 

        </location> 

        <status>CONFIRMED</status> 

        <summary><text>Softwarové inženýrství v praxi</text></summary> 

        <transp>OPAQUE</transp> 

        <rng:data> 

          <rng:event-type>lecture</rng:event-type> 

          <rng:teachers> 

            <rng:teacher> 

              <rng:first-name>Martin</rng:first-name> 

              <rng:last-name>Nečaský</rng:lastname> 

              <rng:code>10938</rng:code> 

            </rng:teacher> 

          </rng:teachers> 

          <rng:room> 

            <rng:code>S9</rng:code> 

            <rng:acronym>S9</rng:acronym> 

            <rng:door-number>S119</rng:door-number> 

            <rng:description>S119, Malostranské nám. 25, 1. patro 

            </rng:description> 

            <rng:building-code>NMS</rng:building-code> 

          </rng:room> 

        </rng:data> 

      </vevent> 

… další elementy typu <vevent> 
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    </components> 

  </vcalendar> 

</icalendar> 

 

Obrázek B.1: Struktura dat v xCal 

 

První řádek vstupu definuje verzi XML a použitou znakovou sadu. Další řád-

ky, definující vlastnosti kalendáře, začínají kořenovým elementem <icalendar>. 

Poté následují elementy <vevent>, které popisují každou výuku. Na obrázku B.1 

jsme zvýraznili elementy, pomocí kterých je vytvořena databáze aplikace. 

Nyní následuje popis elementů: 

 <dtstart><date-time></date-time></dtstart> - Definuje začátek 

výuky. 

 <dtend><date-time></date-time></dtend> - Definuje konec výuky. 

 <uid><text></text></uid> - Definuje unikátní identifikátor výuky. 

 <location><text></text></location> - Definuje místnost výuky. 

 <rng:teacher><rng:first-name></rng:first-name><rng:last-

name></rng:last-name><rng:code></rng:code></rng:teacher> - 

Definuje jméno, příjmení a kód vyučujícího. 

 <rng:building-code></rng:building-code> - Definuje kód budovy. 

B.2. Nástěnka 

Veřejná nástěnka Matematicko – fyzikální fakulty je dostupná na adrese htt-

ps://is.cuni.cz/studium/nastenka/rss.php?fak=11320, která poskytuje data pomocí 

RSS Feedu napsaného v jazyce XML. Nyní se podíváme na strukturu dokumentu 

a  vysvětlíme jednotlivé elementy. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<rss version="2.0"> 

  <channel> 

    <title>SIS Nástěnka</title> 

    <link>http://is.cuni.cz/studium/nastenka/xmlfeed.xml</link> 

    <description>Kanál lístků Nástěnky SIS</description> 

    <language>cs</language> 

    <generator>PHP RSS generator</generator> 

    <item> 

      <title>MFF, Hajič Jan: Slides - NPFL067 in printable form 

      </title> 

      <link> 

        http://is.cuni.cz/studium/nastenka/x_listek.php?id_listku=32239 

      </link> 

      <description> 

        Slides - NPFL067 in printable form, 4 slides per page 

      </description> 

      <pubDate>Sat, 12 Dec 2015 16:47:00 +0100</pubDate> 

    </item> 

    <item> 

      <title>MFF, NUAS022, Forstová Lenka: Organizece výuky</title> 

https://is.cuni.cz/studium/nastenka/rss.php?fak=11320
https://is.cuni.cz/studium/nastenka/rss.php?fak=11320
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      <link> 

        http://is.cuni.cz/studium/nastenka/x_listek.php?id_listku=31522  

      </link> 

      <description> 

        Veškeré podrobnosti k organizaci výuky najdete na www strán-

kách  předmětu. 

http://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/Texty.html  

První přednáška je už v pondělí 5.10.2015 

      </description> 

      <pubDate>Sat, 12 Dec 2015 16:47:00 +0100</pubDate> 

    </item> 

  </channel> 

</rss> 

 

Obrázek B.2: Struktura RSS feedu 

 

První řádek dokumentu definuje verzi XML a použitou znakovou sadu. Dru-

hý řádek označuje dokument jako RSS dokument a definuje jeho verzi. 

Třetí řádek obsahuje element <channel>, jehož úkolem je popis RSS feedu 

pomocí pěti elementů: 

 <title> - Definuje název kanálu. 

 <link> - Definuje odkaz na tento kanál. 

 <description> - Definuje popis kanálu. 

 <language> - Definuje jazyk kanálu. 

 <generator> - Definuje program, kterým RSS feed vygenerován. 

Po popisu se následuje samotný obsah, kde každý nástěnkový lístek je repre-

zentován elementem <item>. Detaily jednotlivých lístků popisují následující elemen-

ty: 

 <title> - Definuje název lístku.  

 <link> - Definuje odkaz na lístek. 

 <description> - Obsahuje popis lístku. 

 <pubDate> - Definuje datum a čas poslední aktualizace. 

B.3. Dopravní informace 

Zdrojem dopravních informací je služba Google Directions, která poskytuje 

data v XML formátu. Protože data obsahují mnohem více informací, kolik je potřeba 

pro zobrazení dopravních spojení, budeme klást důraz jenom na části vstupu, které 

v aplikaci požíváme. Nejdřív ukážeme celkovou strukturu dokumentu, pak jednotlivé 

části vysvětlíme podrobněji. Obrázek B.3 ukazuje strukturu vstupních dat, kde jsme 

zvýraznili informace použité v naší aplikaci. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<DirectionsResponse> 

  <status>OK</status> 
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  <route> 

    <summary></summary> 

    <leg> 

      <step> 

        <travel_mode>WALKING</travel_mode> 

 … 

      </step> 

      <step> 

        <travel_mode>TRANSIT</travel_mode> 

      … 

      </step> 

      <duration> 

        <value>2975</value> 

        <text>50 mins</text> 

      </duration> 

      <distance> 

        <value>13138</value> 

        <text>13.1 km</text> 

      </distance> 

      <start_location> 

        <lat>50.0197169</lat> 

        <lng>14.4964465</lng> 

      </start_location> 

      <end_location> 

        <lat>50.0885902</lat> 

        <lng>14.4027736</lng> 

      </end_location> 

      <start_address> 

        Chemická 954, 148 00 Praha-Praha-Kunratice, Czech Republic 

      </start_address> 

      <end_address> 

        Malostranské nám. 1/16, 118 00 Praha 1-Malá Strana, Czech 

Republic 

      </end_address> 

      <departure_time> 

        <value>1463046040</value> 

        <text>11:40am</text> 

        <time_zone>Europe/Prague</time_zone> 

      </departure_time> 

      <arrival_time> 

        <value>1463049015</value> 

        <text>12:30pm</text> 

        <time_zone>Europe/Prague</time_zone> 

      </arrival_time> 

    </leg> 

    <copyrights>Map data ©2016 Google</copyrights> 

    <overview_polyline> 

    <points>…</points> 

    </overview_polyline> 

    <warning> 

      Walking directions are in beta.    Use caution – This route 

may be missing sidewalks or pedestrian paths. 

    </warning> 

    <bounds> 

      <southwest> 

        <lat>50.0197169</lat> 

        <lng>14.4027736</lng> 

      </southwest> 

      <northeast> 

        <lat>50.0885902</lat> 

        <lng>14.4964465</lng> 
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      </northeast> 

    </bounds> 

  </route> 

  <geocoded_waypoint> 

    <geocoder_status>OK</geocoder_status> 

    <type>street_address</type> 

    <place_id>ChIJZZzSDyiSC0cR0NbGT1coFFk</place_id> 

  </geocoded_waypoint> 

  <geocoded_waypoint> 

    <geocoder_status>OK</geocoder_status> 

    <type>street_address</type> 

    <partial_match>true</partial_match> 

    <place_id>ChIJhf-59-GUC0cR89IRsk4o02Q</place_id> 

  </geocoded_waypoint> 

</DirectionsResponse> 

 

Obrázek B.3: Struktura vstupních dat 

 

První řádek vstupu definuje verzi XML a používanou znakovou sadu. Poté 

se následuje kořenový element dokumentu <DirectionsResponse>. Úspěšnost po-

žadavky je uvedená pomocí elementů <status> a </status>. Popis dopravního 

spojení se nachází uvnitř elementů <route> a </route>, a můžeme ho rozdělit 

do dvou částí: 

 Obsahující informace o jednotlivých krocích v rámci celé spojení. 

 Obsahující informace o celé spojení. (Souhrnné informace o spojení) 
 

Jednotlivé kroky spojení jsou popsány v elementech <step> a </step>. Pro-

tože informace o krocích závisí na typu dopravy (pěší chůze nebo využíváni doprav-

ního prostředku), vysvětlíme obě možnosti. Nejdřív uvedeme strukturu dat v případě 

pěší chůze. 

<step> 

  <travel_mode>WALKING</travel_mode> 

  <start_location> 

    <lat>50.0197169</lat> 

    <lng>14.4964465</lng> 

  </start_location> 

  <end_location> 

    <lat>50.0215890</lat> 

    <lng>14.4931930</lng> 

  </end_location> 

  <polyline> 

    <points> 

      gnhpHy-

inwAU@@`@?N?B?B?@?@?BA@?@A@A@A@C@]Pk@ZOJ[NUNMDEBKBOxBa@Xe@^[PO

BKxA?T?^M|BEKEF 

    </points> 

  </polyline> 

  <duration> 

    <value>279</value> 

    <text>5 mins</text> 

  </duration> 

  <html_instructions>Walk to Volha</html_instructions> 

  <distance> 
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    <value>365</value> 

    <text>0.4 km</text> 

  </distance> 

</step> 

<step> 

  <travel_mode>WALKING</travel_mode> 

  <start_location> 

    <lat>50.0197169</lat> 

    <lng>14.4964465</lng> 

  </start_location> 

  <end_location> 

    <lat>50.0198262</lat> 

    <lng>14.4964394</lng> 

  </end_location> 

  <polyline> 

    <points>gnhpHyinwAU@</points> 

  </polyline> 

  <duration> 

    <value>10</value> 

    <text>1 min</text> 

  </duration> 

  <html_instructions>Head &lt;b&gt;north&lt;/b&gt; 

  </html_instructions> 

  <distance> 

    <value>12</value> 

    <text>12 m</text> 

  </distance> 

</step> 

 

Obrázek B.4: Struktura pěší chůze 

 

Popis začíná definicí typu dopravy pomocí elementů <travel_mode> 

</travel_mode>. Další informace, kterou v tomto případě využíváme, je délka chů-

zi, uložena v elementu <duration> </duration>, která je dostupná v číselné i 

v textové formě. Protože délku přesunu chceme jenom zobrazovat, budeme používat 

informace uvedenou v textové formě. 

Druhou možností dopravy je využití dopravního prostředku. Struktura dat 

v tomto případě je uvedena na obrázku B.5. 

<travel_mode>TRANSIT</travel_mode> 

  <start_location> 

    <lat>50.0215890</lat> 

    <lng>14.4931930</lng> 

  </start_location> 

  <end_location> 

    <lat>50.0307670</lat> 

    <lng>14.4913500</lng> 

  </end_location> 

  <polyline> 

    <points> 

      }yh-

pHmumwAL@MvBU`DC|@]rCy@fDuApC]f@w@t@s@b@y@f@{@PaBLwJXyIXwEJ_BF

kG\O@WMk@Mm@Ko@Wi@WYSOg@?SG[Qu@jFaM|@cAHT 

    </points> 

  </polyline> 

  <duration> 

    <value>240</value> 



69 

 

    <text>4 mins</text> 

  </duration> 

  <html_instructions>Bus towards Chodov</html_instructions> 

  <distance> 

    <value>1724</value> 

    <text>1.7 km</text> 

  </distance> 

  <transit_details> 

    <departure_stop> 

      <name>Volha</name> 

      <location> 

        <lat>50.0215890</lat> 

        <lng>14.4931930</lng> 

      </location> 

    </departure_stop> 

    <arrival_stop> 

      <name>Chodov</name> 

      <location> 

        <lat>50.0307670</lat> 

        <lng>14.4913500</lng> 

      </location> 

    </arrival_stop> 

    <line> 

      <name>Chodov - Skalka - Poliklinika MazurskἯname> 

      <short_name>177</short_name> 

      <vehicle> 

        <name>Bus</name> 

        <type>BUS</type> 

        <icon> 

          //maps.gstatic.com/mapfiles/transit/iw2/6/bus.png 

        </icon> 

      </vehicle> 

      <agency> 

        <name>Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost</name> 

        <url>http://www.dpp.cz/</url> 

        <phone>011 420 296 191 817</phone> 

      </agency> 

    </line> 

    <num_stops>3</num_stops> 

    <headsign>Chodov</headsign> 

    <departure_time> 

      <value>1463046300</value> 

      <text>11:45am</text> 

      <time_zone>Europe/Prague</time_zone> 

    </departure_time> 

    <arrival_time> 

      <value>1463046540</value> 

      <text>11:49am</text> 

      <time_zone>Europe/Prague</time_zone> 

    </arrival_time> 

  </transit_details> 

</step> 

 

Obrázek B.5: Struktura dat při použití dopravního prostředku 

 

Nyní následuje popis zvýrazněných elementů: 

 <travel_mode></travel_mode> - Definuje typ dopravy. 

 <duration><text></text></duration> - Defunije délku dopravy. 
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 <departure_stop><name></name></departure_stop> - Definuje vý-

chozí zastávku. 

 <arrival_stop><name></name></arrival_stop> - Definuje cílovou 

zastávku. 

 <short_name></short_name> - Definuje číslo dopravního prostředku. 

 <vehicle><type></type></vehicle> - Definuje typ dopravního pro-

středku. 

Příloha C: Obsah CD 

Přiložený CD obsahuje: 

 Text bakalářské práce 

 Zdrojový kód aplikace 

 Vygenerovanou javadoc dokumentaci 

 Instalační balík RozvrhMFF.apk 

 QR kód testovacího rozvrhu 


