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Shrnutí 

Cílem této práce je proniknout do problematiky waldorfských škol a s ohledem na 

jejich specifičnost navrhnout a vytvořit ekonomický systém vhodný pro takovou 

školu. Systém musí být schopen provádět ekonomickou správu školy a zajistit 

a zaznamenat jak komunikaci učitelů navzájem a s vedením, tak i komunikaci pra-

covníků školy s rodiči. V první části se práce zabývá alternativním vzděláváním, 

a to především waldorfskými školami. Vzhledem k typu školy je prostor věnován 

i rodičovské sekci systému, která je pro zadavatele klíčová. V dalších částech se 

práce zabývá konkrétním zachycením požadavků na systém pomocí diagramů pří-

padů užití, aktivit, tříd a komponent. Součástí práce je i popis základních datových 

struktur a navazující příprava projektu za použití agilního vývoje pomocí metodiky 

Scrum a jeho implementace. 
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1 Úvod  

Školství je obor lidské činnosti zaměřený na rozvoj lidského potenciálu. Existuje 

mnoho různých názorů, jak přesně tohoto rozvoje docílit. Ke klasickému modelu 

vzdělávání v mateřských, základních a středních školách existuje mnoho různých 

výhrad a neméně alternativních přístupů (například Montessori, Dalton, Integro-

vaná tematická výuka, waldorfská škola nebo i domácí vzdělávání). Nakolik jsou 

alternativní přístupy k výuce na základních školách úspěšnější nebo kvalitnější 

nelze přesvědčivě říci – mnohem více záleží na osobnosti konkrétního učitele 

a schopnostech jednotlivých dětí. (1) 

Ačkoliv je školství primárně zaměřeno na vývoj a výuku žáka, nevyhne se někte-

rým znakům podnikání a ekonomickým aspektům s ním spojených. Zřizovatelem 

základní školy nebo mateřské školy je typicky obec nebo kraj. (2) Prostředky, které 

státní rozpočet poskytuje, často stačí pouze na zajištění běžného chodu školy, 

a proto při alternativní škole vznikají různé spolky (například neziskové organiza-

ce odpovídající běžným SRPŠ), do kterých rodiče mohou přispívat a zajistit tak 

rozvoj školy. Zároveň se škola snaží nabídnout dětem co nejširší mimoškolní akti-

vity, které musí rodiče také minimálně spolufinancovat. Vůči rodinám, které se 

aktivně podílí na chodu školy nebo mají více dětí, pak vzniká škole značné množ-

ství pohledávek. Tyto pohledávky navíc mají různou periodicitu splatnosti a identi-

fikátory plateb a mnoho rodičů může snadno ztratit přehled o tom, co, kdy, kam a 

jak mají zaplatit. 

Z tohoto důvodu se Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno rozhodla pro 

vytvoření informačního systému určeného především pro správu pohledávek, kte-

rý má primárně zajistit přehledné zobrazení pohledávek pro rodiče žáků a usnad-

nění přiřazování nepřesně identifikovaných plateb, ale i spolehlivou evidenci dluž-

níků pro vedení školy s možností statistických výstupů. Vznikající systém musí být 

dostatečně rozšiřitelný, aby bylo možno jej doplnit o další funkcionalitu dle speci-

fických požadavků školy. Pro nový systém byl se souhlasem školy vybrán název 

REP. 
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1.1 Použité technologie 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno používá několik různých aplikací, 

s nimiž si přeje systém REP propojit. Jsou to systémy Bakaláři, Spisová služba 

GORDIC, internetové bankovnictví Fio, účetní a ekonomický systém Pohoda a sys-

tém smluv ASYS. 

Systém ASYS vznikl před dvěma lety jako pilotní projekt, který měl ukázat, zda po-

dobný systém může zlepšit přehled a kontrolu školy nad některým z aspektů její 

činnosti. Systém ASYS spravuje smlouvy o pronájmu prostor školy mimo čas, kdy 

v nich probíhá výuka. Typickými zákazníky školy jsou spolky zabývající se spor-

tovními aktivitami, které využívají tělocvičnu a její vybavení (například sportovní 

škola míčových her, fotbalový klub) nebo se zaměřením na hudbu či tanec, jež vyu-

žívají učebnu hudební výchovy. Protože pilotní projekt se ukázal jako úspěšný, 

rozhodla se škola pokračovat tímto směrem a vytvořit navazující systém pro kom-

plexnější správu školy – REP. 

Klíčové role v obou systémech zastávají stejní zaměstnanci školy a odpovědnými 

jsou tytéž osoby z vedení. Proto byly na základě požadavku zákazníka vyvedeni 

uživatelé systému ASYS do samostatné aplikace, která se bude starat o jednotné 

přihlášení v rámci obou systémů, zařazení uživatele do příslušných rolí a imple-

mentaci přístupu single sign-on (SSO). V obou aplikacích existuje část pro autenti-

zované uživatele a veřejná část. Obě aplikace jsou také přístupné po Internetu tak, 

aby bylo možné s nimi pracovat nejen na počítačích školy. Tyto aspekty vedly 

k rozhodnutí o využití stejné technologie a serverů, se kterými má škola pozitivní 

zkušenost. 

Oba systémy, ASYS i REP, byly vytvořeny na platformě ASP.NET 4.0, s podporou 

ASP.NET MVC 3. Jako databáze byl použit server SQL Express, který umožňuje 

ukládat databázi do souboru, jež je součásti webové aplikace, a proto je možná 

kompletní záloha a rychlé obnovení celého systému do funkční podoby k určitému 

okamžiku. S ohledem na použité technologie a rozsah systému byl při vývoji použit 

model POCO objektů (Plain Old CLR (Common Language Runtime) Objects), které 

jsou mapovány do entitně relační databáze přes Entity Framework 4.0. 
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2 Alternativní systémy vzdělávání 

Na konci 19. a počátku 20. století se nejen mnozí pedagogové, ale i někteří filozofo-

vé snažili reformovat tradiční model vzdělávání. Každý z těchto proudů vycházel 

z jiných filozofických kořenů, jejich společným znakem však byla snaha o obrácení 

výchovy směrem k dítěti a prosazování jeho vlastní aktivity oproti striktnímu ve-

dení výuky učitelem. Dalším společným prvkem je pak snaha o začlenění všech dětí 

do kolektivu a jeho činnosti bez ohledu na jejich schopnosti, a to včetně dětí hendi-

kepovaných. Proto také bývají někdy tyto přístupy spojeny s výukou fyzicky či 

mentálně postižených osob, ovšem mají své místo i ve výuce běžných dětí. Některé 

prvky uvedených přístupů se postupem času dostaly i do konvenčních škol. (3) 

2.1 Pragmatická pedagogika 

Tento pedagogický směr vznikl na přelomu 19. a 20. stol. v americkém Ohiu a měl 

potom významný vliv na tamní školství až do poloviny 20. stol. Jeho zakladatelem 

byl John Dewey, pragmatický filozof, který se snažil skloubit v přístupu k výchově 

jak potřebu společnosti, tak vývoj psychiky dítěte a jeho schopností učení. Dewey 

prosazoval namísto předávání vědomostí přebírání zkušeností. Neuznával dělení 

látky do jednotlivých vyučovacích předmětů a zastával názor, že by se měla vždy 

skloubit příbuzná témata z různých oborů (například bydlení a práce se dřevem). 

(3) 

2.2 Pedagogika Montessori 

Zakladatelkou tohoto přístupu byla italská lékařka Maria Montessoriová, která se 

věnovala výuce mentálně postižených dětí. Charakteristickým prvkem je zde vý-

razná orientace na dítě, ponechává se mu maximum svobody, aby se mohla proje-

vit jeho spontánnost. Učitel je zde spíše koordinátorem, pomáhá dětem uskutečňo-

vat jejich záměry a vytváří jim k tomu podmínky. Dospělí nemají dle této teorie 

formovat dítě k obrazu svému, ale umožnit mu, aby se samo svobodně vyvíjelo. (4) 

2.3 Daltonský plán 

Daltonský plán je založen na tom, že každý student si sám určí tempo učení a snaží 

se stanovený plán plnit. K tomu má k dispozici veškeré potřebné vybavení a pří-

padně pomoc učitele, sám si reguluje čas strávený jednotlivými problémy. Je ale 

stále vázán stanoveným rozsahem látky, který má v daném čase zvládnout, se svo-
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bodou se tedy pojí zodpovědnost. Daltonský plán lze aplikovat jak na celou šířku 

učiva, tak na některé předměty či určité dny nebo hodiny v rámci běžného týden-

ního rozvrhu. Zakladatelkou tohoto systému byla žákyně Marie Montessoriové, 

Helen Parkhurstová. (3) 

2.4 Waldorfská pedagogika 

S více než tisícovkou standardních a dvěma tisíci mateřských škol (5) je waldorfská 

pedagogika nejrozšířenějším alternativním systémem vzdělávání. V porovnání 

s výše zmíněnými je také mnohem více založena na určité ideologii, konkrétně an-

tropozofii myslitele Rudolfa Steinera. 

2.4.1 Antropozofie Rudolfa Steinera 

Rudolf Steiner byl rakouský filozof, umělec a pedagog, který založil myšlenkový 

proud zvaný antropozofie. Ta vznikla oddělením od theozofie a dle Valenty je to 

„samostatná duchovní věda o nadsmyslovém poznání světa a určení člověka”. Staví 

na filozofickém odkazu Kanta, Nietzscheho a především Goetha, křesťanské mysti-

ce i východních filozofiích a náboženstvích. Z nich je převzata především víra v kar-

mu a reinkarnaci. Navíc je tato filozofie „kosmologicky orientovaná”. (3) 

Kromě nábožensko-filozofických představ se však Steiner zabýval velmi širokou 

škálou problémů, do současnosti pak existují zastánci antropozofie v oblasti lékař-

ství, zemědělství a především pedagogiky. Co se týká medicíny, v současnosti se 

nepovažuje antropozofická medicína za alternativu k medicíně „klasické” (myšleno 

západní), ale spíše za její modifikaci, která se snaží zaměřit nejen na pacientovo 

tělo, ale i na jeho duši a ducha, neboť dle antropozofie většina nemocí pramení 

z oblasti duševně-duchovní (případně nesouladu mezi jednotlivými složkami 

osobnosti). (3) Kritiky bývá negativně vnímán požadavek, aby se lékař řídil přede-

vším svou intuicí a „jasnozřivostí”. (6) Velmi problematický je rovněž přístup an-

tropozofie k očkování.1 Antropozofické či biodynamické zemědělství se snaží za-

měřovat spíše na kvalitu a především soulad s přírodou než na kvantitu zeměděl-

ské produkce. (7) Nepoužívají se umělá hnojiva, ale přírodní přípravky, jejich 

funkčnost však bývá skeptiky většinou zpochybňována (přílišné spoléhání na „kos-

                                                        
1 (3), str. 31: „Domnívají se,“ (antropozofové), „že riziko při neočkování děcka je menší než při očko-
vání, při němž se zasahuje do individuality dítěte a dochází k určité nivelizaci osobnosti.“ 
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mickou energii” či velmi nízké množství přípravku, které tak nemůže mít znatelný 

vliv). (8) 

Jako mnoho filozofů počátku 20. století se Steiner také snažil představit svůj vlast-

ní způsob, jak by se měla společnost reformovat, aby nadále nedocházelo k válkám 

a aby byl sociální systém spravedlivější. Dle jeho názoru pramení veškeré spole-

čenské problémy z přílišného propojení různých sfér lidského zájmu: ekonomické, 

kulturně-duchovní a politicko-právní. Jako řešení navrhuje striktní oddělení těchto 

oblastí. (9) Problematické ovšem je, že i kulturní a ekonomickou oblast je nutné 

regulovat právem a finance jsou třeba i ve veřejné sféře a kultuře, takže tyto oblasti 

musejí být nějak propojeny a striktně je oddělit nelze. Jako největší překážku toho-

to oddělení viděl však Steiner skutečnost, že lidé jsou příliš ovlivněni svým vzdělá-

ním. Z toho pak pramení jeho snaha vytvořit vzdělávací systém, který by se neusi-

loval o výchovu jedinců dle potřeb společnosti, ale pouze by rozvíjel přirozené 

vlastnosti dětí a nesnažil se je někam směrovat. Steiner věřil, že lidé neovlivnění 

současným společenským systémem jej pak budou schopni reformovat. (9) 

Pro antropozofickou pedagogiku je důležité Steinerovo chápání jednotlivých složek 

lidské osobnosti a jejich vývoje. Člověk se dle jeho filozofie skládá z fyzického těla, 

éterického těla (složka životodárná, mají ji i rostliny a zvířata), astrálního těla 

(složka pocitů, tu mají kromě člověka jen zvířata) a nejvyšší vrstvy zvané „JÁ” (tu 

má pouze člověk). Vývoj člověka pak údajně probíhá v sedmiletých intervalech, 

kdy do 7 let má fungovat pouze fyzické tělo a hlavním prostředkem k učení je ná-

podoba; od 7 do 14 let přichází na řadu i éterické tělo, nejdůležitější v tomto obdo-

bí je paměť; od 14 do 21 let je již zrozeno astrální tělo a je možné poznávat svět 

úsudkem a rozumem; „JÁ” pak dozrává až na konci třetího sedmiletí. (10) Dalšími 

významnými prvky je odmítání soutěživosti a egoismu jak v oblasti učení, tak ve 

sportu nebo v běžném životě; snaha o zahrnutí co nejširšího pole výuky, aby si 

každý žák mohl najít činnost, ve které bude dobrý; nebo organizace výuky do sou-

vislých tematických „epoch”, nikoli do jednotlivých předmětů. Zásadní je pak 

i praktikování tzv. eurytmie - zvláštního jevištního umění, které má zpěv či řeč re-

prezentovat pomocí pohybu. V přístupu k dětem má pak pedagog používat postupy 

založené na čtyřech typech temperamentu dle Hippokratovy teorie tělních tekutin. 

(3) 
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Antropozofie aplikovaná v medicíně, zemědělství a především ve školství je v sou-

časnosti terčem mnoha kritiků. Steiner (i jeho následovníci) ji sice označovali za 

„vědu”, ovšem její „poznatky” (dle některých textů dokonce „pravdy”) jsou spíše 

hypotézami, z nichž velké množství není možné ani vědecky ověřit (reinkarnace, 

vliv „kosmické energie” na růst rostlin, čtyři složky osobnosti, existence různých 

nadpřirozených bytostí (11) apod.), jiné byly v rozporu již s tehdejším stavem po-

znání (odmítání evoluce (11), teorie relativity (12), očkování (13)…). V našem pro-

středí jsou největšími kritiky antropozofie lékař Jiří Heřt (6) nebo slovenský posla-

nec František Šebej (14). 

2.4.2 Vývoj waldorfských škol 

První waldorfskou školu založil Rudolf Steiner pro dělníky továrny na cigarety 

Waldorf-Astoria ve Stuttgartu v r. 1919 na požádání jejího ředitele, Emila Molta. 

Mělo jít o jednotnou dvanáctiletou školu určenou pro žáky všech společenských 

tříd, obou pohlaví, bez ohledu na schopnosti či případně postižení. Ve dvacátých 

letech vznikly ještě další waldorfské školy, ale v době nacismu buďto samy zanikly, 

nebo byly zakázány. Až do 70. let bylo pouze několik škol tohoto typu v Německu, 

pak se ale začaly rychle šířit do dalších evropských zemí, ale i na jiné světadíly. (3) 

Dodnes je nejvíce waldorfských škol v Německu, mnoho jich je také ve Spojených 

státech, Nizozemí a Švédsku. (5) 

V České republice se v současnosti věnuje waldorfské pedagogice 12 mateřských, 

10 základních, 4 střední a 1 speciální škola, dále pak existují i waldorfské třídy na 

běžných školách a různá sdružení či iniciativy sloužící k podpoře již existujících 

škol nebo snažící se o zřízení škol dalších. (15) Všechny waldorfské školy u nás 

jsou (na rozdíl od běžné praxe ve světě, kde jde často o školy soukromé) zřízeny 

územními samosprávnými celky a financovány jako libovolná jiná veřejná škola 

daného stupně, tedy ze státního rozpočtu. 

Snahy o založení waldorfské školy v Brně sahají až do počátku 90. let, kdy se wal-

dorfské principy začaly uplatňovat v mateřské škole na Božetěchově ulici 

a postupně se začali sdružovat zastánci tohoto přístupu, kteří usilovali o založení 

waldorfské základní školy. V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení 

W alternativa, jehož členové se snaží šířit povědomí o waldorfské pedagogice. 

V roce 1999 se jim podařilo zajistit otevření první waldorfské třídy v ZŠ na Horově 
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ulici. Waldorfské třídy se v dalších letech několikrát stěhovaly a v letech 2004–

2009 byly připojeny k ZŠ Masarova. Od školního roku 2009/2010 vznikla samo-

statná waldorfská škola, která spolu se stejně zaměřenou školkou sídlí ve vlastní 

budově na Plovdivské ulici. Právě Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno 

spolu se sdružením W alternativa je zadavatelem projektu této práce. (16)  

2.4.3 Fungování waldorfské školy 

Jedním ze základních principů fungování waldorfské školy vycházejících ze Steine-

rovy filozofie je snaha o umožnění svobodného rozvoje dítěte. To se významně 

projevuje například ve skladbě vyučovacích předmětů, neboť není kladen důraz na 

žádný z nich (na rozdíl od „klasické” školy, kde mívají největší vážnost mateřský 

jazyk a matematika, naopak hudební či výtvarná výchova bývají považovány za 

nepodstatné a odpočinkové předměty). Na waldorfské škole mají tedy větší za-

stoupení předměty umělecké nebo například řemeslné (práce se dřevem a kovem, 

šití, zemědělství apod.) s tím, že každé dítě projde během školní docházky všemi 

těmito činnostmi, bez ohledu na jeho preference nebo například pohlaví. Výuka 

jako taková pak není striktně rozdělena na jednotlivé předměty, ale probíhá v tzv. 

„epochách”, kdy je jedno téma probíráno z mnoha různých úhlů, v souvislostech 

různých tradičních disciplín a za použití rozličných výukových metod. Velmi brzy 

(často již od první třídy) se žáci začínají učit i cizí jazyky. (17) 

Ač jde o nejrozšířenější druh alternativní pedagogiky, waldorfských škol je oproti 

školám běžným stále velmi málo. To je pravděpodobně jedním z důvodů, proč nee-

xistují téměř žádné učebnice, které by škola využívala. Tato skutečnost bývá ovšem 

učiteli, žáky i rodiči často považována za přínos, neboť představení určité látky 

pedagogem se snahou o aktivní zapojení dětí při tvorbě sešitů pro ně může být 

přínosnější než čtení či opisování textu z učebnic. S tím souvisí i soustředění výuky 

na důležitá fakta a jejich vzájemné souvislosti místo mechanického učení encyklo-

pedických dat. Zajímavostí je, že první čítanku pro své dítě ručně píší a ilustrují 

jeho rodiče. (18) 

Po celou dobu školní docházky třídu vede jediný učitel, mezi ním a žáky se tedy 

může vyvinout bližší vztah než v případě klasické školy. To platí i o vztahu mezi 

učitelem a rodiči žáků, k čemuž přispívá například i frekvence třídních schůzek 

(zpravidla každý měsíc) a účast rodičů na různých školních akcích. Dalším velmi 
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podstatným rysem waldorfské školy je absence jakéhokoli známkování jak na vy-

svědčení (což v současnosti aplikují i některé běžné školy), tak i během celého 

školního roku. Žáci jsou hodnoceni pouze slovně, a to s ohledem na jejich vlastní 

pokroky a nikoli srovnáváním se spolužáky. S tím také souvisí snaha o zamezení 

vzájemného soutěžení a podpora spolupráce mezi dětmi. Kritici tuto skutečnost 

napadají s tím, že žáci nejsou dostatečně připraveni na život v běžném, na soutěži 

založeném, světě; zastánci waldorfských škol naopak oceňují, že jejich absolventi 

velmi dobře zvládají týmovou práci. (17) 

Způsob vyučování zahrnující velké množství praktických činností a různorodých 

aktivit vyžaduje mnohem širší spolupráci rodičů než klasická škola, neboť je nutné 

se na velkém množství činností školy taktéž podílet, ať již jde o vedení některých 

kroužků, doprovodnou hrou na hudební nástroje, účast na akcích školy mimo vyu-

čování nebo zajištění pomůcek do výuky. Tato iniciativa nesměřuje pouze ze strany 

školy vůči rodičům, ale pramení i ze zájmu rodičů samotných, který je k výběru 

této školy vedl. Často sami na waldorfské škole učí, nebo se alespoň účastnili tema-

ticky zaměřených přednášek či kurzů. Vzhledem k tomu, že poptávka po tomto 

typu výuky u nás převyšuje počet volných míst (a zároveň díky způsobu zřízení 

škol není nutno platit školné), školy si mohou vybírat žáky podle toho, jak budou 

jejich rodiče schopni a ochotni se výše uvedeným aktivitám věnovat. (19) 

Waldorfské školy mají mnoho zastánců i odpůrců. Snahu o individuální přístup, 

zapojení rodičů do činnosti školy, vyučování v souvislostech a podporu spolupráce 

mezi žáky lze jistě hodnotit kladně, ovšem některé prvky pramenící především 

z antropozofie nejsou, dle názoru autora, v současné době pro výuku přínosem. 

Jedná se například o Steinerovo odmítání některých vědeckých poznatků a přístu-

pů, ubíjení zdravé soutěživosti nebo náboženský charakter školy (přestože tato 

skutečnost bývá zastánci vyvracena, v praxi si waldorfskou školu právě z tohoto 

důvodu vybírají častěji lidé věřící než nevěřící). Tato práce si však neklade za cíl 

propagaci či kritiku waldorfských škol, ale pouze představuje tento typ školy 

a především její rozdíly oproti školám konvenčním, které se projevují, mimo jiné, 

ve specifických požadavcích na informační systémy, jež škola používá. 
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2.5 Vliv alternativního přístupu na informační systém 

Jedním z častých znaků alternativního vzdělávání nejen ve waldorfských školách je 

slovní hodnocení a obecně posílení komunikace s rodičem. Hlavní přínos záznamů 

slovního hodnocení učitele a reakcí rodičů je možnost analýzy těchto záznamů ve-

dením školy, což přináší důležité ukazatele pro osobní hodnocení učitele a umož-

ňuje navrhovat individuální postup v případech jednotlivých (například problémo-

vých) žáků. Ačkoliv je většina rodičů, kteří si pro své dítě zvolí alternativní vzdělá-

vání, detailně seznámena s fungováním, postupy a hodnocením na jimi zvolené 

škole, mohou se objevit i rodiče, kteří se staví proti aplikaci těchto postupů v praxi. 

V těchto případech je pro školu důležité, aby disponovala záznamem komunikace 

mezi jejími představiteli a rodičem. Tyto výjimečné případy sice nejsou hlavní mo-

tivací pro záznamy vzájemné interakce uživatelů, ale jsou nedílnou součástí sub-

systému slovního hodnocení. 

Dalším aspektem, kterým se školy zabývají, je vedení matriky žáků. Škola musí za-

znamenat a spravovat všechny důležité údaje o svých žácích a jejich rodičích a za-

jišťovat jejich faktickou správnost (za kterou je v praxi zodpovědný sekretariát 

školy, nikoli jednotliví učitelé). Ta je nutností při možných krizových situacích, jako 

jsou různé drobné úrazy nebo jiné zdravotní problémy žáků při výuce nebo na vý-

letech či školách v přírodě. Některé waldorfské školy, například, vedle běžných 

lyžařských kurzů a týdenních škol v přírodě, pořádají pro některé třídy každý tý-

den jednodenní výlet. Pokud se některému z žáků během výletu udělá nevolno ne-

bo si nedopatřením ublíží, je pro učitele důležité, aby mohl co nejrychleji kontakto-

vat rodiče, a to i s možností využití vzdáleného přístupu k důležitým datům. 

V neposlední řadě čelí školy různým dalším administrativním povinnostem, napří-

klad náporu v podobě zápisu do první třídy základní školy nebo do mateřské školy. 

Jedná se o správní řízení dle správního řádu (20) a školského zákona (21). Je běž-

nou praxí, že škola zveřejňuje anonymizovaný seznam přijatých, resp. nepřijatých 

žáků a že formálně obesílá rodiče s výsledkem správního řízení. Kromě náležitostí 

správního řízení musí postup při zápisu dítěte zahrnovat i vnitřní zhodnocení jed-

notlivých uchazečů a shromáždění podkladků pro vedení školy, které nakonec roz-

hodne. Přijetí žádosti o zápis zajišťuje sekretariát školy, individuální hodnocení 

provádí učitel a za konečné rozhodnutí odpovídá ředitel školy. Tento proces je 

komplikovaný jednak proto, že musí být přezkoumatelný, a jednak proto, že tři 
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výše popsané části se odehrávají často v různou dobu. Škola v jedné rovině zvažuje 

dovednosti jednotlivých dětí a ochotu jejich rodičů o zapojení se do společných 

aktivit, v další rovině pak řeší také ekonomické faktory v souvislosti s celkovým 

počtem přijatých žáků, ale i předpokládaným vývojem v oblasti příspěvků od zři-

zovatele nebo demografickým vývojem ve společnosti. V současné praxi pak jsou 

data potřebná k rozhodování obsažena v několika různých informačních systé-

mech a tabulkách jak v elektronické, tak v tištěné a ručně doplňované verzi, což 

může vést k chybám. 

Protože úlohou učitele je především výuka a protože při ní učitelé základních 

a mateřských škol komunikují s dětmi (tedy osobami ve věku mezi 3 a 15 lety), 

může docházet k nedostatečnému předávání zpráv organizačního charakteru zá-

konným zástupcům dítěte, a to včetně informací o zpožděných platbách za školní 

akce a aktivity. Ačkoliv finance nejsou ve škole to nejdůležitější, pro zajištění jejího 

fungování, a to hlavně v případě školy s nižším počtem tříd v ročníku, jsou klíčové. 

U alternativních přístupů ke vzdělávání je navíc běžné, že dochází k vyhranění roz-

dílu mezi rolí učitele a pokladníka, kdy se učitel nechce zabývat finančními aspekty 

a soustředí se pouze na výuku samotnou a práci s dětmi. 

Výše popsané okolnosti fungování školy alternativního zaměření byly hlavními 

důvody, proč se vedení Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno rozhodlo 

pro zavedení informačního systému pro správu pohledávek. Cílem školy je usnad-

nění komunikace mezi vedením školy, učitelem a rodiči, a zároveň získání kontroly 

a přehledu nad těmito daty pro vedení. Kromě přehledného zobrazení pohledávek 

pro rodiče a usnadnění přiřazení plateb k jednotlivým dětem (s možným pozděj-

ším rozšířením o alternativní způsoby bezhotovostních plateb, jako je platba kre-

ditní kartou nebo službami typu PayPal či Mobito) by rodiči mělo být poskytnuto 

rozhraní, prostřednictvím kterého bude moci komunikovat se školou. Učitel školy 

by v systému měl získat přehled o svých žácích a kontakty na jejich rodiče. Z výše 

uvedeného navíc plyne, že je důležité, aby byl učitel schopen získat tyto informace 

odkudkoli, a to i prostřednictvím mobilního zařízení jako je chytrý telefon nebo 

tablet. Škola si od systému také slibuje přehlednou a spolehlivou evidenci dlužníků. 

Napojením na již existující systém ASYS pro evidenci smluv (pronájem prostor ško-

ly mimo běžnou výuku) chce škola získávat rozvrhy nejen pro pronájmy, ale i pro 

výuku vlastních kroužků a později i jednotlivých vyučovacích hodin. Výstupy sys-
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tému si škola přeje uzpůsobit tak, aby byly kompatibilní s ostatními systémy, které 

používá – hlavně pak ekonomickým systémem Pohoda. Pro kontrolu údajů a statis-

tické potřeby očekává škola, že budou k dispozici výstupy ve formátech PDF a CSV 

(pro další zpracování v tabulkovém procesoru). Další požadovanou funkcí je pak 

informační podpora a zpřehlednění procesu zápisu. 
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3 Banky 

Internet mění způsoby, jakými provádíme každodenní úkony. Rychlost změny je 

někdy výrazně vyšší, než rychlost, jakou jsou služby schopné přizpůsobovat se no-

vým trendům. Ačkoliv není bankovnictví v oblasti dostupnosti přes Internet novou 

službou, banky se drží poněkud stranou nejnovějších technologických trendů. Dů-

vodem jejich zdrženlivosti je nebezpečí, které s sebou nové technologie přinášejí. 

Přestože první internetové bankovnictví bylo klientům českých bank dostupné již 

v roce 1998 (22) a dnes každá banka nabízí svým klientům přístup k jejich účtům 

přes Internet, stále ještě mají banky problém s aplikačním přístupem. Klientské 

aplikace často nemohou získat k datům z účtů žádný přístup nebo je jejich přístup 

čistě pasivní. (23) (24) (25) 

Banky mohou mít obavy ve dvou základních rovinách. První rovina je finanční. Pro 

banku není lukrativní vyvíjet API (Application Programming Interface), protože 

nepřináší bance žádný finanční zisk. Naopak, může pro banku znamenat finanční 

ztráty: Pro klienta banky je pohodlné, pokud má vše na jednom místě. Klient chce 

vidět zůstatky na účtech, splátky a výši úvěrů, které musí splácet, chce podávat 

příkazy k úhradě, hromadné příkazy nebo trvalé příkazy jediným způsobem. Pro 

klienta naopak není příjemné pamatovat si množství uživatelských jmen, hesel, 

která se často musejí měnit, nebo s sebou navíc nosit několik certifikátů v souboru. 

S touto strategií jsou banky schopny docílit kumulace produktů klienta právě 

v jejich bankovním ústavu, z čehož jim plynou příjmy. (23) 

Další obavou banky ve finanční rovině může být také vyvedení některých služeb, 

které banka přes Internet poskytuje. Nejedná se o služby bankovního charakteru, 

ale spíš o služby statistické nebo ekonomické. Pro většinu klientů banky je důležité 

mít přehled o celkovém objemu svých finančních transakcí, zajímá je, jaký mají 

obrat a jak se jejich obrat vyvíjí po týdnech, měsících nebo letech. Chtějí být rychle 

informování o nezvykle vysokých platbách nebo dokonce periodických platbách, 

které nejsou trvalými příkazy a podobně. Většina bank tyto služby alespoň v urči-

tém rozsahu nabízí, ale pokud by více bank nabídlo API veřejnosti, mohlo by dojít 

k vývoji aplikací, které by tyto funkce byly schopny poskytnout nejen pro jednotli-

vé účty u jednotlivých bank, ale pro všechny účty klienta ve všech bankách dohro-

mady. Aplikace by také například mohly klientovi pomáhat nalézt takový spořicí 
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účet, který má aktuálně nejvyšší úrok a převádět peníze tak, aby měl klient co nej-

vyšší zisk. Tyto operace sice může klient provádět již dnes, hlavně díky vzniku 

bank bez poplatků, ale od klienta si taková činnost žádá nemalou námahu a množ-

ství času stráveného hledáním aktuálních úrokových sazeb. Pokud by tato pracná 

část klientovi odpadla, banky by mohly rychle přijít o svá aktiva nebo je naopak 

získat tak nečekaně, že by nedokázaly využít jejich potenciál. Navíc by takové 

komplexní služby mohly být zpoplatněny poskytovatelem služby, nikoliv bankou. 

(23) (26) 

Druhá rovina je rovina bezpečnostní. Obecně lze říci, že pokud do citlivého systé-

mu není umožněn přístup, je systém bezpečný. To však samozřejmě zabraňuje ja-

kémukoliv používání takového citlivého systému. Pokud je přístup do citlivého 

systému umožněn pouze ze speciálních terminálů (ATM, počítače v bance, apod.), 

které má majitel systému pod kontrolou, není riziko o mnoho větší, neboť majitel 

citlivého systému rozhoduje o softwarové a hardwarové konfiguraci bodů, z nichž 

je citlivý systém dostupný, a má pod kontrolou i uživatele, kteří jeho zdroje využí-

vají. Největší bezpečnostní riziko skýtá připojení citlivého systému k Internetu. 

Internet nejen znemožňuje úplnou kontrolu nad hardwarovým a softwarovým vy-

bavením klientských počítačů, ale umožňuje také provádění masových2 nebo ji-

ných3 útoků na citlivý systém. Některým útokům se lze bránit, u jiných je to těžší, 

nicméně riziko není zanedbatelné a pro banky je o to vyšší, že schraňují finanční 

informace a jejich citlivé systémy umožňují provádění finančních operací, za které 

banka nese do jisté míry zodpovědnost. (23) (27) (28) (29) (30) 

Hlavní motivací bank pro vývoj klientského přístupu do banky přes Internet byl 

pravděpodobně opět zisk. Pokud přijde klient na pobočku a žádá nějakou službu, 

musí banka zaměstnávat osoby, které mu službu poskytnou. Například příkaz 

k úhradě z účtu vyžaduje zaměstnance, kteří příkaz převezmou, zkontrolují, schválí 

a provedou. Aby měli zaměstnanci méně práce s jediným příkazem (a stejný počet 

zaměstnanců, za stejnou dobu, vyřídil vyšší počet příkazů), musí banka tisknout 

formuláře. Dalšího zvýšení efektivity lze dosáhnout strojovým zpracováním příka-

zů; jejich zavedením do počítače, který zpracuje všechny příkazy za určité časové 

období (většinou 24 hodin), získaly banky možnost posílat si pouze souhrnné 

                                                        
2 Např. DoS, DDoS 
3 Např. brute-force attack, social engineering, phishing 
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sumy za všechny příkazy v daném období. Tedy mezi bankami A a B neputují 

všechny transakce jedna po druhé, ale putuje pouze jediná částka – rozdíl souhrnu 

plateb a to jen z banky A do banky B nebo z banky B do banky A. Výsledkem snahy 

o co nejnižší náklady a nejvyšší optimalizaci procesů v rámci banky i mezi bankami 

navzájem jsou automatizované systémy, které v bankovních ústavech nalézáme 

dnes. Systémy zvládají kromě finančních převodů i řady dalších operací, například 

heuristiky na odhalení podezřelých transakcí či výpočty předpokládané bonity 

klienta při schvalování úvěru nebo burzovní transakce. (23) 

Další možnost, jak snížit náklady banky při využití tak komplexních systémů se 

nabízí téměř sama. Pokud bude klient schopen provádět většinu běžných úkonů po 

Internetu, nepotřebuje banka tolik zaměstnanců, navíc se zjednoduší některé ope-

race – například vyhodnocení příkazu k úhradě bude mnohem snazší, pokud nebu-

de obsahovat žádný ručně psaný text a podobně. A pro banku jistě příjemným ve-

dlejším efektem může být zpoplatnění této nové služby. (23) (30) 

Ačkoliv přístup veřejnosti do citlivých systémů banky nese značná rizika, úspora, 

kterou takový přístup nabízí, byla pro banky pravděpodobně natolik závažnou mo-

tivací, že se dnes klient prakticky každé banky může pomocí internetového prohlí-

žeče přihlásit do tzv. internetového bankovnictví a provádět operace, které bylo 

možné v České republice před rokem 1998 provádět jen na přepážce. Taková situ-

ace bohužel neplatí ve sféře aplikací. Ať už vede bankovní instituce k nezveřejnění 

svých aplikačních rozhraní cokoliv, výsledkem je, že veřejné a dobře dostupné 

aplikační rozhraní poskytuje pouze Fio banka (27). Některé další nízkorozpočtové 

banky ohlásily, že vlastní API brzy zveřejní, ale většinou se jedná o banky se zamě-

řením na osobní účty, zatímco banky, které mají i korporátní nebo neziskovou kli-

entelu o podobném kroku neuvažují. (22) (24) (30) 

V následujících odstavcích jsou obecně popsány některé možné způsoby řešení 

komunikace mezi bankou a klientskou aplikací v závislosti na technologiích podpo-

rovaných bankou. Informace o aktuálním stavu u jednotlivých bank jsem zjišťoval 

nejprve z jejich webových stránek a poté osobní konzultací na pobočce nebo in-

formační lince. 
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3.1 Řešení u bank bez možnosti aplikačního přístupu 

U bank, které neposkytují žádný způsob aplikačního přístupu, je obvyklým řešením 

jistá forma „tunelování“ běžného, klientského bankovnictví. Aplikace nebo skript 

má uloženy přihlašovací údaje klienta pro internetové bankovnictví dané banky. 

Přihlásí se do webové aplikace jako uživatel, strojově klikne na dané odkazy 

a stáhne poslední výpis transakcí, který je v bankovnictví dostupný. Soubor je poté 

parsován a nové platby jsou poskytnuty cílovému (ekonomickému) systému. Mezi 

větší české banky, které nemají aplikační přístup pro klientské aplikace, patří na-

příklad Raiffeisenbank. (27) (28) (30) 

Takový přístup má několik nevýhod. Jednak aplikace nebo skript disponuje kom-

pletními pravomocemi, jaké má sama osoba, jíž identifikační údaje patří. Z pohledu 

systému banky se ve skutečnosti jedná o přístup takové osoby a ne skriptu. Riziko 

s vyvedením autentizačních údajů je vysoké hlavně v případě internetových služeb, 

které jsou populární hlavně v západní Evropě a Severní Americe a které nabízejí 

výše popsané komplexní služby4. Další nevýhodou je porušení smluvních podmí-

nek banky. Některé banky mají ve smlouvách o internetovém bankovnictví expli-

citně uvedeno, že takové jednání je zakázáno, ale obecně stačí formule o zodpo-

vědnosti klienta za dostatečné zabezpečení přihlašovacích údajů. Třetí nevýhodou 

je problém se zadáváním plateb, kdy je pro potvrzení příkazu k úhradě nutné zadat 

kód zaslaný formou SMS. Banka také může změnit uživatelské rozhraní, zabezpe-

čení nebo strukturu poskytovaných dat. Celé toto řešení je poněkud nákladné, slo-

žité a ve výsledku na sebe klient přebírá veškerou zodpovědnost, a to i kdyby chy-

ba byla na straně banky. (27) (30) 

3.2 Řešení u bank s nutností instalace vlastního softwaru 

Některé banky sice umožňují klientským aplikacím přístup k účtům klienta, ale 

trvají na instalaci vlastního softwaru pro komunikaci s bankou nebo připojení 

čtečky elektronických karet k počítači, na kterém se klientský systém nachází. Ten-

to přístup je dostatečný pro většinu účetních a ekonomických systémů, které jsou 

koncipovány jako off-line aplikace (například Pohoda společnosti Stormware nebo 

Integrovaný Ekonomický Software (IES) od společnosti E-Soft). Bankovní aplikace 

zajistí bezpečnou komunikační linku mezi citlivým bankovním systém a počítačem 

                                                        
4 Např. mint.com, gnucash.org, homebank.free.fr, youneedabudget.com 
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klienta, po této lince bezpečně stáhne nebo zašle data a linku opět přeruší. Výsled-

kem mohou být elektronické výpisy nebo odeslání příkazu k úhradě. Mezi větší 

české banky, které mají aplikační přístup pro klientské aplikace, ale vyžadují insta-

laci vlastního softwaru na počítač klienta, patří Komerční banka nebo Sberbank 

(dříve Volksbank). (27) (30) 

Při vývoji online systému, který je provozován na serveru poskytovatele služby 

může být, hlavně pro menší a střední firmy, problém nainstalovat software banky 

nebo připojit certifikát na čipové kartě. Obvyklým řešení v této situaci je vývoj 

zvláštní aplikace podle následujícího scénáře. Klient dedikuje jeden obyčejný, běž-

ně vybavený počítač s připojením na Internet pro účely práce s internetovým ban-

kovnictvím. Na tento počítač je nainstalován software banky a pomocí standard-

ních operací je nastaveno pravidelné stahování nebo odesílání dat aplikací banky. 

Úkolem zvláštní aplikace pak je tyto soubory převést do formátu vyvíjeného (eko-

nomického) informačního systému a odeslat je bezpečným způsobem online sys-

tému. Alternativně je možné se vývoji speciální aplikace vyhnout, využít možností 

operačního systému a odeslat získaný soubor pomocí plánovače úloh, dostupných 

protokolů (například HTTPS) a případně programů třetích stran pro zvýšení za-

bezpečení (například 7-zip pro šifrování a kompresi), přímo online aplikaci. Ta pak 

provede kontrolu, dekódování a import dat. (27) (30) 

3.2.1 Komerční banka 

Komerční banka pro tyto účely nabízí aplikaci Přímý kanál, který lze obsluhovat 

pomocí příkazové řádky. Aplikace je určena pro operační systém Windows, který 

obsahuje plánovač úloh, jež lze nastavit tak, aby opakovaně spouštěl příkazový 

řádek aplikace Přímý kanál a do určeného místa a v určeném formátu ukládal se-

znam transakcí. Obsluha přes příkazový řádek je však pouze jednosměrná – lze 

takto pouze stahovat data z banky, nikoliv zadávat příkazy a podobně. 

3.2.2 Sberbank 

Sberbank využívá podobný systém jako Komerční banka, avšak neumožňuje použi-

tí svého softwaru bez přímé účasti klienta. Podle technika Sberbank, banka neplá-

nuje rozšíření služeb své aplikace z bezpečnostních důvodů. Tento přístup bohužel 

prakticky znemožňuje online systému práci s daty této banky. 



18 
 

Nevýhodou řešení zvoleného například těmito bankami jsou velké pořizovací 

a udržovací náklady pro klienta. V případě příspěvkové organizace jako Waldorf-

ská základní škola a mateřská škola Brno by se jednalo o neúčelně vynaložené fi-

nanční prostředky a vývoj specializované aplikace pro dedikovaný počítač by zna-

menal další zvýšení nákladů na projekt. Toto řešení bude pravděpodobně nevhod-

né i pro většinu malých a středních firem. 

3.3 Řešení u bank nabízejících API 

Pro vývojáře i zadavatele online systému je nejvýhodnější řešení, kdy banka nabízí 

vlastní aplikační rozhraní (API) nebo knihovnu pro komunikaci s jejím citlivým 

systémem. Pokud banka navíc poskytne kvalitní dokumentaci, může být napojení 

klientského systému na banku velmi rychlé a bezpečné. Mezi větší české banky, 

které nabízejí napojení klientského systému pomocí API, patří ČSOB (resp. Poštov-

ní spořitelna), Česká spořitelna a Fio banka. (25) (27) (30) 

3.3.1 ČSOB 

Na stránkách ČSOB jsou dostupné dva soubory. První soubor je archiv obsahující 

specifikaci podporovaných formátů (co formát, to PDF uvnitř archivu), druhý sou-

bor je dokument, popisující způsob komunikace s bankou (součástí druhého sou-

boru, ve formátu Microsoft Office Word, jsou poněkud nezvykle i příklady konfigu-

race uživatelské aplikace a komunikace s bankou, čtenář dokumentu musí soubory 

nejprve z dokumentu vyextrahovat). Popis je podrobný a kvalitní jako v případě 

Fio banky, avšak ČSOB podporuje více formátů pro stažení výpisů. Banka používá 

systém přístupu, při kterém klient nahraje do internetového bankovnictví certifi-

kát, kterým se později identifikuje klientská aplikace. (31) 

Klientská aplikace musí disponovat jak veřejným, tak soukromým klíčem certifiká-

tu; proto by mělo být snahou klienta zřídit certifikát výhradně pro potřeby své 

aplikace a nepoužívat například osobní certifikát, který mu slouží k podepisování 

e-mailů a podobně. (32) Certifikát musí být navíc vydán certifikační autoritou 

schválenou bankou (v současné době však existuje jediná bankou schválená certi-

fikační autorita a to První certifikační autorita – I.CA). Aplikační rozhraní je, po-

dobně jako u Fio banky, pouze pro čtení a neumožňuje zadávat transakce. (31) 

Komunikace probíhá prostřednictvím protokolu HTTPS. (29) Jako odezva je vrácen 

řetězec ve formátu XML. Součástí řetězce je i sekce, ve které je obsažený soubor 
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typu ZIP. Tento soubor obsahuje jeden nebo více souborů s daty v závislosti na 

typu dotazu. Banka umožňuje získat data v zadaném časovém rozmezí; data jsou 

uložena ve formátu, který si klient zvolí ve svém internetovém bankovnictví. (31) 

3.3.2 Česká spořitelna 

Komunikace s Českou spořitelnou probíhala zajímavým způsobem. Napřed jsem 

byl ujištěn, že Česká spořitelna jistě podporuje aplikační rozhraní, ale bohužel tuto 

informaci neumí dostatečně prezentovat veřejnosti (což je možné si ověřit na we-

bových stránkách, kde o problematice není žádná zmínka). Infolinka mě následně 

požádala o zaslání mého dotazu e-mailem. Na e-mail mi přišla odpověď, že tato 

funkcionalita je dostupná a byl jsem požádán, abych technické podpoře sdělil své 

telefonní číslo, aby se mi mohli ozvat s podrobnostmi. Volal mi technik zodpovědný 

za vývoj API, znovu si vyslechl můj dotaz a po další konzultaci mi slíbil, že mi tech-

nickou specifikaci pošle e-mailem. Po urgenci mi byl po necelém týdnu e-mail 

opravdu zaslán. Způsob jakým komunikace probíhala, uvádím proto, že ačkoliv 

trvalo získání informací delší dobu, právě Česká spořitelna poskytla nejpřehledněj-

ší a nejpropracovanější dokumentaci a způsob komunikace s internetovým ban-

kovnictvím vůbec. 

Jedinou „vadou na kráse“ je fakt, že ačkoliv komunikace probíhá obdobným způso-

bem jako u ČSOB, přes protokol SSL/TSL (29) a za použití certifikátů, musí být cer-

tifikát uložen na čipové kartě. Banka poskytuje kromě API k internetovému připo-

jení i precizně popsanou knihovnu pro práci se čtečkou karet, bohužel však 

v případě systému Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno není čtečku 

karet k aplikačnímu serveru možno připojit. Klientskou výhodou České spořitelny 

je, že (na rozdíl od ČSOB) svým klientům nechá certifikát sama vygenerovat u I.CA, 

dodá čtečku karet a certifikát na ni nahraje. Pokud si klienti nepřejí používat osob-

ní certifikát, nabízí banka možnost použití systémového certifikátu (29) (32), 

avšak opět výhradně se čtečkou. Pokud je použit osobní certifikát, může aplikace 

nejen pasivně přijímat transakce od banky, ale také aktivně transakce zadávat. 

V případě systémového certifikátu je možné pouze číst informace z banky. Banka si 

však je vědoma toho, že někteří její klienti využívají vlastní webové aplikace, a na-

bízí pro ně řešení v podobě autentifikace klientským číslem a heslem. Při použití 

klientského čísla a hesla nabízí rozhraní plnou funkcionalitu, stejně jako při použití 

osobního certifikátu. Zabezpečení je v tomto případě na obdobné úrovni, jako při 
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použití statického tokenu popsaného níže, neboť aplikace automaticky komuniku-

jící s bankou musí mít uloženo jak klientské číslo, tak heslo. Nevýhodou z pohledu 

klienta je, že všechny transakce jsou prováděny jeho jménem a v případě změny 

hesla je nutné změnit heslo i ve všech aplikacích. Celkově je však Česká spořitelna, 

dalo by se říci, o krok před konkurencí. (33) (34) 

3.3.3 Fio banka 

V současnosti jedinou českou bankou, která přehledně zveřejnila aplikační rozhra-

ní ke svému internetovému bankovnictví, je Fio banka. Toto rozhraní je zatím pou-

ze pro čtení, neumožňuje tedy zadávání příkazů nebo zřizování dalších účtů. Bez-

pečnost aplikačního rozhraní je zajištěna pomocí statického tokenu popsaného 

níže. Token je vygenerován přímo v klientské části internetového bankovnictví pro 

jeden konkrétní účet. Tokenu může být nastavena platnost a uživatel jej může kdy-

koliv zrušit. (35) 

Aplikace komunikují s Fio bankou prostřednictví protokolu HTTPS (29). Součástí 

adresy je také výše zmíněný token a formát dat, který aplikace očekává. Fio API 

umí aplikaci předat pohyby na účtu buď od posledního stažení, konkrétního data, 

nebo formou standardního výpisu. Data mohou být vrácena v několika formátech, 

z nichž pro aplikaci REP byly použitelné XML, CSV, OFX a GPC. (35) 

Formáty XML a OFX by znamenaly nutnost vývoje nového konvertoru pro převod 

dat z Fio API do vnitřní struktury REPu. Navíc jejich parsování není časově výhod-

nější než v případě souboru CSV. GPC nabízí mnohem menší datový tok (což by 

byla velká výhoda v případě častého přístupu), avšak po dohodě s vedením školy 

byla četnost přístupu do bankovní aplikace Fio zvolena jednou za den, navíc rych-

lost přenosu dat není v celé importní proceduře klíčová a podobně jako u formátů 

XML a OFX by bylo nutné vyvinout nový konvertor. Pro formát CSV však systém 

REP konvertor obsahuje, neboť ten je součástí knihoven sdílených se systémem 

ASYS. Pro komunikaci s Fio bankou byl tedy zvolen formát CSV. (35) 

3.4 Způsoby autentizace 

Na základě informací od bank je vidět, že je používáno několik různých postupů 

pro autentizaci služby citlivým systémem banky. Hlavními způsoby jsou identifika-

ce pomocí statického tokenu a certifikátu. Lze říci, že nejvhodnější variantou je 

použití klientského certifikátu, neboť je integrováno přímo do protokolu SSL/TSL 
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(36) a platnost poskytnutých údajů je ověřována třetí nezávislou důvěryhodnou 

stranou.  

3.4.1 Statický token 

U tohoto způsobu autentizace je uživateli vygenerován řetězec čísel nebo znaků. 

Tento řetězec je jedinečný a slouží jednak jako nositel oprávnění a jednak jako 

identifikátor konkrétního účtu klienta, ke kterému se oprávnění vztahují. Výhodou 

statického tokenu je jednoduchost použití. Může se například stát, z pohledu kli-

entského systému, pevnou součástí adresy požadavku na získání dat. Token také 

anonymizuje informace o klientovi, neboť řetězec zpravidla neobsahuje číslo účtu 

ani jméno klienta. Nevýhodou je pak absence jakéhokoliv zabezpečení plynoucího 

přímo z tokenu. Toto riziko není příliš velké, neboť lze nahradit jinými technikami 

– například použitím kanálu zabezpečeného pomocí SSL/TSL a podobně. Větším 

problémem může být jeho statičnost, která za prvé zlehčuje jeho odhalení a za 

druhé umožňuje útočníkovi vydávat se bez dalšího za aplikaci klienta. Pokud je 

statický token použit pouze pro čtení dat, není ani tato slabina velkým rizikem. Je 

však třeba zvážit, zda by případný přístup nepovolaných osob k informacím o po-

hybu na účtech klienta mohl způsobit klientovi nějakou škodu. Klient má samozře-

jmě možnost omezit platnost vygenerovaného tokenu nebo si nechat v pra-

videlných intervalech vygenerovat nový. Zároveň se v takovém případě použití 

statického tokenu začne přibližovat autentizaci pomocí klientského certifikátu. 

(27) (35) (29) (30) 

Na jednu stranu není v tomto případě nutná účast certifikační autority a tento pří-

stup šetří náklady, na stranu druhou vyžaduje určitou účast klienta na zabezpečení 

toku dat mezi bankou a jeho aplikacemi, které není u automatizovaných systémů 

žádoucí. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno však v dlouhodobějším 

horizontu uvažuje o převodu svých účtů na veřejné bankovní účty, proto je vede-

ním školy toto riziko považováno za nepodstatné. 

3.4.2 Klientský certifikát 

Certifikát si často musí uživatel zajistit sám, avšak je nutné, aby jej vystavila taková 

certifikační autorita, které banka sama důvěřuje. Výhodou certifikátů oproti static-

kému tokenu je ověřitelnost jeho pravosti a platnosti u certifikační autority. Certi-
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fikát může být použit při ustavování bezpečného připojení k citlivému systému 

banky přes protokol HTTPS – takzvaný (SSL/TSL) handshake. 

Ustavení připojení probíhá zcela v režii obou aplikací a není k němu potřeba zása-

hu uživatele. Klient (klientská aplikace) a server (citlivý systém banky) si nejprve 

vymění informace o verzi, použitém algoritmu šifrování a podobně. Na základě dat 

od serveru si klient ověří u patřičné certifikační autority platnost certifikátu, kte-

rým se server identifikuje. Klient nyní vygeneruje tzv. pre-master secret, které bude 

sloužit jako základ pro tzv. master secret (vizte níže) a zakóduje je pomocí veřejné-

ho klíče certifikátu poskytnutého serverem. Ačkoliv při běžné komunikaci přes 

protokol HTTPS, tedy komunikaci prováděnou běžným uživatelem prostřednic-

tvím jeho internetového prohlížeče, nebývá autentizace klienta zvykem, v tomto 

případě je pro banku žádoucí, aby si mohla identitu klienta ověřit. Protože server 

vyžaduje identifikaci klienta, klient vytvoří další unikátní sekvenci dat, zakóduje ji 

nejprve svým privátním klíčem a poté veřejným klíčem serveru. Tuto sekvenci za-

šle klient serveru spolu se svým certifikátem a pre-master secret. Server ověří certi-

fikát nabídnutý klientem u patřičné certifikační autority, dekóduje pre-master 

secret a unikátní klientskou sekvenci. Na základě získaných dat začnou server i 

klient pomocí pseudonáhodných čísel a pevně stanovených algoritmů generovat 

tzv. master secret. Z master secret pak obě strany budou vycházet při šifrování ko-

munikace. Ve chvíli, kdy server nebo klient dokončí generování master secret, zašle 

protistraně nešifrovanou zprávu informující o tom, že od nynějška již bude komu-

nikovat výhradně šifrovaně, a následně zašle ještě jednu krátkou šifrovanou zprá-

vu, aby bylo možné ověřit, že ustavené spojení funguje správně. Ve chvíli kdy tento 

proces dokončí obě strany, je u konce i handshake. 

Pro každou zprávu takto předanou protokolem je možné určit nejen identitu odesí-

latele a příjemce, ale také zjistit, zda zpráva nebyla během přenosu pozměněna. 

K šifrované komunikaci je sice využíváno symetrické šifrování, ale zároveň je pro 

každou výměnu dat použito jiné master secret. Vzhledem k tomu, že k výměně in-

formací potřebných pro vytvoření master secret dochází za využití asynchronního 

kódování, je tento postup obecně považován za rozumný kompromis mezi bezpeč-

ností a rychlostí. Zapojením důvěryhodné certifikační autority dochází k ještě vět-

šímu zabezpečení správné identifikace obou stran. (25) (29) (32) (36) (37) 



23 
 

3.4.3 Open Financial Exchange  

Open Financial Exchange (OFX) vznikl počátkem roku 1997 s ambicí stanovit nový, 

jednotný standard a technickou specifikaci pro komunikaci mezi bankou, obchod-

níkem a klientem přes Internet. Pomocí OFX je možné nejen získat od banky in-

formace o transakcích a účtech klienta, ale také transakce zadávat nebo žádat 

o půjčky či jiné služby banky. Jedná se o otevřenou specifikaci, která je pro vývojá-

ře licencována zdarma. Pro zajištění bezpečnosti využívá OFX standardních proto-

kolů a služeb dostupných na Internetu, tedy SSL nebo TSL přes HTTPS s podporou 

jak synchronního, tak asynchronního šifrování a certifikátů ověřených veřejnými 

certifikačními autoritami. Využitím běžných technologií dostupných na Internetu 

se OFX vlastně omezuje na definici struktury dat, která je od verze 1.6 založena na 

formátu XML. (25) (30) (38) 
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4 Analýza a návrh 

4.1 Diagramy případů užití 

Hlavním účelem diagramu užití (use case) je zachytit hranice systému a odhalit 

aktéry, kteří se systém interagují. Výhodou diagramu je jeho srozumitelnost nejen 

pro vývojáře, ale také pro zadavatele (resp. vedení zadávající společnosti). 

Hlavní složkou diagramu užití jsou případy užití. Případem užití se rozumí aktivita 

nebo cíl, kterého se daný aktér, či aktéři, snaží dosáhnout. Tato aktivita nemusí 

z pohledu všech zúčastněných aktérů vypadat stejně a jejím účelem není popsat 

proceduru nebo obrazovku, kterou aktér vidí. Cílem případu užití je načrtnout čin-

nost, kterou aktér v systému provádí a získat celkový přehled o možnostech a hra-

nicích navrhovaného systému. V případě složitějších systémů může být nutné vy-

tvořit více diagramů případů užití a postupnou konkretizací jednotlivých případů 

užití získat jak obecné povědomí o rozsahu systému, tak kvalitní základ pro im-

plementaci a rozsah funkčnosti, kterou má systém disponovat.  

Aktéry nejsou označováni jednotliví uživatelé, ale jejich role v systému – jeden uži-

vatel může zastávat více rolí. Hlavním znakem aktéra je, že zahajuje interakci se 

systémem a není jeho součástí. Častými speciálními uživateli jsou čas a veřejnost. 

Čas představuje pravidelné volání nějaké akce (například každý den ve 23:00 

a podobně). Veřejnost se často vyskytuje u aplikací s přístupem z Internetu. Tato 

role zahrnuje libovolného neautentizovaného uživatele. Libovolný autentizovaný 

uživatel v libovolné roli může přistupovat ke zdrojům dostupným veřejnosti, nao-

pak žádný uživatel nemůže vystupovat jako čas (což nebrání tomu, aby některá 

role, resp. uživatel, který ji představuje, přistupovala ke stejným zdrojům jako čas).  

Libovolný aktér by měl být spojen alespoň s jedním případem užití. Nemůže exis-

tovat případ užití, který by nebyl spojený alespoň s jedním aktérem, protože tako-

vý případ užití by nemohl nastat. Spojení je ale možné i mezi jednotlivými případy 

užití. Existují dva typy takového spojení: obsažení (include) a rozšíření (extend). 

Obsažení může vzniknout při dekompozici případu užití na jeho jednotlivé podpří-

pady, kdy je nějaký podpřípad společný alespoň pro dva jiné podpřípady. Obsaže-

ním lze také znázornit omezení přístupu některých aktérů pouze na dílčí případy 

užití, zatímco jiní aktéři mají přístup k případům užití, které jsou širší a dílčí případ 
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užití v sobě zahrnují. Rozšíření je vztah takových případů užití, kdy rozšířený pří-

pad nastává během rozšiřovaného případu, ale pouze za určitých, daných okolnos-

tí. (39) (40) (41) (42) 

4.1.1 Systém REP 

Obrázek 1: Diagram případů užití zachycuje systém REP v hrubých rysech. Odpo-

vídá požadavkům, které vedly Waldorfskou základní a mateřskou školu Brno 

k záměru vytvoření informačního systému a snaží se zachytit hlavní aktéry, kteří 

budou se systémem interagovat. Ti byli identifikováni jako Vedení, Sekretářka, Uči-

tel a Rodič. O správu uživatelů a systému jako celku se stará Administrátor. Systém 

provádí periodický import plateb, o který se stará Čas. Některé informace v sys-

tému jsou určeny také pro veřejnost. 

Protože škola potřebuje evidovat kontaktní údaje (telefony, adresy, e-mail) u rodi-

čů a identifikační údaje (jméno, rodné číslo, adresa) u dětí, bylo rozhodnuto o zří-

zení komplexní evidence osob (tedy žáků školy, dětí navštěvující kroužky a jejich 

rodičů) a s ní spjatého hodnocení žáků. Zároveň bylo třeba vytvořit, nad rámec 

(biologického) vztahu rodič – dítě, ještě organizační jednotku rodina, která zachy-

cuje skutečné uskupení osob, které spolu žijí a přispívají (jako rodina) na chod ško-

ly do neziskové organizace W alternativa. 

Společným názvem „aktivity“ jsou označeny všechny činnosti školy, kterých se 

přímo účastní děti, zejména kroužky pořádané školou, výlety, výcvikové kurzy, 

školy v přírodě a školní družina. Mezi aktivity se později mají zařadit i jednotlivé 

předměty vyučované ve škole. Děti navštěvující školu v rámci povinné školní do-

cházky jsou rozděleny do tříd, které mají v REPu charakter organizační jednotky. 

Třídy zároveň slouží pro zpřehlednění výpisu žáků účastnících se některých aktivit 

a umožňují učiteli snazší práci se systémem. Jejich evidence je nutná i v souvislosti 

se zákonnou povinností školy vést matriku žáků. 

Hlavním ekonomickým cílem systému bylo zpřehlednit pohledávky a platby, které 

škola eviduje. Cílem vedení bylo zautomatizovat příjem plateb, získat přehled o ne-

platičích a umožnit škole upozornit rodiče na dluhy, které vůči škole mají. Data ze 

systému musí sloužit i ekonomovi školy pro potřeby účetní a daňové evidence a zá-

roveň se od systému očekává, že poskytne vedení školy souhrnné informace 

o různých ekonomických ukazatelích. 
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Obrázek 1: Diagram případů užití 

4.1.2 Osoby a jejich hodnocení 

Následuje zpřesnění diagramu pro osoby a jejich hodnocení (Obrázek 2: Diagram 

případů užití – osoby a jejich hodnocení). Učitel používá systém ve dvou hlavních 

případech. Jedním je komunikace s rodiči (včetně hodnocení žáka), druhým je zís-

kání seznamu žáků a jejich kontaktních údajů pro určitou aktivitu nebo třídu, kte-

rou vyučuje. Rodič pak nejen komunikuje o svých dětech s učitelem, ale také upra-

vuje své kontaktní údaje a eventuálně sleduje stav zápisu svých dětí do školy nebo 

školky. Veřejnosti je po ukončení všech správních řízení spojených s rozhodnutím 

o přijetí žáka do základní nebo mateřské školy na příkaz vedení zveřejněn anony-

mizovaný seznam přijatých žáků. Sekretářka se stará o osobní údaje žáků i rodičů, 

zadává do systému žádosti o zápis a poskytuje rodičům některé informace po tele-

fonu. Vedení rozhoduje o přijetí nebo nepřijetí uchazeče o zápis a v některých pří-

padech kontaktuje přímo rodiče žáka nebo dítěte navštěvujícího některý kroužek 

vypsaný školou. 
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Obrázek 2: Diagram případů užití – osoby a jejich hodnocení 

4.1.3 Zápis dítěte do školy nebo školky 

Na obrázku výše je znázorněn jeden (pro školu i systém) velmi důležitý případ uži-

tí. Je jím zápis dítěte do základní nebo mateřské školy. V obou případech se jedná 

o správní řízení. Zápis probíhá tak, že se rodiče dostaví do kanceláře školy, kde 

s nimi sekretářka vypíše potřebné dokumenty a zjistí údaje o rodičích samotných 

i o dítěti pro účely evidence. Dítěti je přiděleno jedinečné číslo, které je oznámeno 

rodičům a později zveřejněno s výsledkem přijímacího řízení. Je domluven termín 

schůzky dítěte a učitelů, na které je každý uchazeč posuzován kvalifikovanými pe-

dagogy za účelem posouzení schopností učit se a zda bude schopen začlenit se do 

kolektivu budoucí třídy. Učitelé poté navrhnou, zda uchazeče přijmout či nikoliv. 

Mimo to je každý uchazeč hodnocen na základě kritérií, která škola zveřejňuje na 

svých stránkách. Některá tato kritéria lze zautomatizovat, jiná vyhodnotí pověřená 

osoba. Následně vedení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí jednotlivých uchazečů 

a všem je zasláno písemné rozhodnutí o výsledku správního řízení. Cílem školy je 

zpřehlednit přijímací řízení, archivovat jeho průběh a výsledky a získat do bu-

doucna možnost zpětné analýzy. Vedení chce také co nejdříve informovat rodiče, 

kteří si to přejí, a zveřejnit anonymizovaný seznam pro všechny rodiče a veřejnost, 

jakmile bude definitivně rozhodnuto o všech uchazečích. 
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Obrázek 3: Diagram případů užití – zápis dítěte do základní nebo mateřské školy 

4.1.4 Aktivity a třídy 

Hlavní příčinou vzniku pohledávek za rodiči jsou kroužky, školní výlety, školy 

v přírodě a školní družiny, tedy obecně aktivity (Obrázek 4: Diagram případů užití 

– aktivity a třídy). Některých aktivit se účastní všichni žáci, nebo alespoň většina 

žáků, některé třídy. Pro učitele jsou jak třídy, tak aktivity důležité hlavně za účelem 

prohlížení a případně tisku aktuálního seznamu žáků. Veřejnost vidí seznam akti-

vit, ale nikoliv jejich účastníků. Tato informace má sloužit rodičům pro snazší ori-

entaci v době zápisu do aktivit. Rodiče mohou dítě do aktivity zapsat sami pomocí 

systému nebo kontaktovat sekretářku školy, která dítě zapíše. Sekretářka navíc 

může přeřazovat děti v rámci tříd. Vedení se pak stará o vypisování aktivit a stano-

vování měkkých a tvrdých limitů počtu účastníků jednotlivých aktivit. Vedení také 

provádí například vytvoření nových (prvních) tříd na počátku školního roku. 



30 
 

 

Obrázek 4: Diagram případů užití – aktivity a třídy 

4.1.5 Platby a pohledávky 

Dekomponovaný diagram plateb a pohledávek ukazuje způsob používání pro školu 

nejdůležitějších ekonomických evidencí. Díky systému REP má učitel aktuální pře-

hled o tom, které děti mají uhrazeny všechny pohledávky a které ne. Tento přístup 

souvisí s politikou školy, která obecně vyžaduje, aby rodiče, jejichž dítě se má 

účastnit některé placené aktivity, měli veškeré pohledávky uhrazené. Rodiče mo-

hou podrobně sledovat, které jejich platby byly použity na uhrazení té či oné po-

hledávky a pokud není systém schopen příchozí platbu identifikovat, je nabídnuto 

rodičům, aby požádali o její přiřazení ke svému dítěti. Pokud mají děti nebo rodina 

neuhrazené pohledávky, jsou jejich rodiče automaticky informováni systémem. 

V určitých případech může vedení školy chtít informovat vybrané rodiče, ačkoliv 

nesplňují podmínky pro zaslání automatické upomínky – například před odjezdem 

na lyžařský výcvikový kurz mohou být informováni i rodiče, jejichž děti mají neu-

hrazené pohledávky před splatností nebo před uplynutím času pro první automa-

tickou upomínku. V systému musí být evidovány i hotovostní platby, které rodiče 

provádějí přímo ve škole; tyto platby eviduje buď sekretářka, nebo přímo vedení 

školy. Import bankovních plateb musí probíhat automaticky a může zahrnovat 

i vrácení přeplatků. Systém musí být schopen exportovat platby pro další použití 

v účetním systému Pohoda. 
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Obrázek 5: Diagram případů užití – platby a pohledávky 

4.1.6 Práce se saldokontem 

Zajímavým případem užití je práce se saldokontem (Obrázek 6: Diagram případů 

užití – práce se saldokontem). Rodič pracuje jen s malou podmnožinou všech sal-

dokont – těmi, která se týkají jeho dětí nebo rodin. Avšak vedení školy a sekretářka 

musí vidět saldokonta filtrovaná dle různých kritérií. Zároveň musí mít rodič mož-

nost identifikovat platby, které systém nedokázal identifikovat automaticky. 

O identifikaci však nemůže rozhodnout rodič sám, neboť by mohlo docházet k při-

vlastňování plateb osobami, kterým nenáleží. Rodič proto zasílá prostřednictvím 

systému žádost škole. Tuto žádost vyřizuje primárně sekretářka, při zvláštních 

okolnostech, například pokud se jedná o vyšší částky či sporné případy (o jednu 

platbu požádá více rodičů k různým dětem), vedení školy. Jak vedení, tak sekre-

tářka mají přístup k saldokontům jednotlivých žáků a mohou, nezávisle na žádos-

tech rodičů, identifikovat platby nebo upravit jejich přirazení (tato situace nastává 

nejčastěji, pokud má rodič více dětí a uvede variabilní symbol jiného dítěte, než za 

které platí). V kompetenci vedení školy je také prodloužení splatnosti některých 

pohledávek nebo jejich úplné prominutí. Škola se takto snaží reflektovat momen-

tální finanční situaci rodičů a případně podporovat příjmově slabší rodiny nebo 

rodiče, kteří se výrazněji podílejí na zabezpečení chodu školy. 
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Obrázek 6: Diagram případů užití – práce se saldokontem 

4.2 Diagramy aktivit 

Diagram aktivit (activity diagram) slouží k reprezentaci posloupnosti akcí a aktivit, 

nutných k dokončení nějaké operace. Umožňuje zaznamenat nejen lineární po-

sloupnost kroků, ale podporuje i paralelní průběh aktivit a rozhodovací uzly. Akti-

vitou je v kontextu diagramu myšlen logický soubor akcí a uzlů (rozhodovacích, 

paralelních nebo slučovacích), které spolu souvisejí. Akce je ucelená proveditelná 

funkcionalita, která jasným pojmenováním definuje dílčí činnost, kterou je nutné 

provést pro dokončení operace. Uzel může mít dva základní typy: rozhodovací 

a slučovací. Rozhodovací uzel umožňuje systému nebo uživateli vybrat jednu 

z možností nebo cest dle aktuálního stavu systému. Slučovací pak umožňuje něko-

lika rozdílným posloupnostem akcí provádět další akce společně. Oba tyto uzly se 

značí plným diamantem. Pro účely paralelizace je možné použít zvláštní typ uzlu, 

který se skládá ze vstupní a výstupní brány. Ze vstupní brány vede několik po-

sloupností akcí či aktivit, které mohou být prováděny nezávisle na sobě a v libovol-

ném pořadí, a které končí ve výstupní bráně. Výstupní brána značí, že operace ne-

může pokračovat, dokud nejsou všechny paralelní posloupnosti dokončeny. Pokud 

se na operaci podílí, nebo může podílet, více účastníků (respektive rolí) je možné 

jednotlivé aktivity pro větší přehlednost rozdělit do takzvaných plaveckých drah. 
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Kromě role může jedna dráha reprezentovat samotný systém (pro akce nebo akti-

vity, které se provádějí automaticky nebo mimo rozsah ostatních drah), případně 

jinou významnou entitu. (39) (40) (41) (42) 

4.2.1 Hodnocení žáka a komunikace mezi rodičem a učitelem (z pohledu 

učitele) 

Diagram Obrázek 7: Diagram aktivit – hodnocení žáka a komunikace rodič-učitel 

(z pohledu učitele) zachycuje způsob, kterým učitel hodnotí žáka a vyřizuje zprávy 

v systému REP. Učitel hodnotí nejčastěji celou třídu nebo aktivitu, také o jednotli-

vých dětech uvažuje v kontextu svých tříd či aktivit. Proto systém nenabízí přímo 

jmenný seznam, ten se zobrazí až pro určitou vybranou třídu. Jakmile si učitel vy-

bere dítě, které chce hodnotit, může zadat jeho slovní hodnocení a při některých 

příležitostech i číselnou hodnotu. Číselná hodnota může sloužit pro další zpraco-

vání systémem (například při hodnocení uchazeče o zápis) nebo pro vedení, které 

poskytuje statistické údaje svému zřizovateli. Jednou zadané hodnocení už nemůže 

učitel měnit, proto je mu před jeho uložením do databáze zobrazeno ještě jednou, 

pro kontrolu. Systém následně učiteli nabídne k hodnocení v pořadí dalšího žáka 

v dané aktivitě nebo se vrátí na seznam aktivit, pokud byli hodnoceni všichni žáci.  

Hodnocení žáka však není jediným nástrojem, kterým může učitel iniciovat komu-

nikaci s rodiči. Rodičům žáka může být také odeslána zpráva. Zprávy se seskupují 

do vláken tak, aby měl učitel nebo rodič přehledně zobrazen průběh komunikace. 

Zpráva je vázána na dítě, nikoliv na rodiče. Všichni rodiče tedy mohou vidět veške-

rou komunikaci, která se jejich dítěte týká. Dle nařízení školy bude učitel povinen 

používat k běžnému kontaktu neosobního charakteru s rodiči systém REP. Pokud 

bude s rodiči projednávat závažnější téma, musí po jejich rozhovoru sepsat zprávu, 

kterou rodičům prostřednictvím systému pošle. Od tohoto nařízení si vedení slibu-

je zlepšení vztahu s některými rodiči a jednotící nástroj pro komunikaci učitelů 

s rodiči. Pokud si rodič přeje oficiálně kontaktovat učitele, může k tomu také použít 

systémovou zprávu a zajistit tak i pro vlastní účely záznam oficiální komunikace 

s učitelem. Podobně jako hodnocení, ani zprávu nelze po vložení do systému měnit, 

proto je při vytváření nové zprávy zobrazen před uložením ještě náhled, ve kterém 

si zadavatel zprávy může zkontrolovat, že zpráva obsahuje vše, co zamýšlel a v ta-

kové formě, v jaké si přál. 
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Obrázek 7: Diagram aktivit – hodnocení žáka a komunikace rodič-učitel (z pohledu učitele) 
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4.2.2 Evidence osobních údajů 

Následující diagram, Obrázek 8: Diagram aktivit – evidence osobních údajů, po-

drobněji rozebírá způsob evidence osobních údajů. V případě úpravy údajů sekre-

tářkou dojde k výběru osoby, jejíž údaje mají být upraveny, úpravě těchto údajů 

a automatické kontrole zadaných hodnot dle charakteru jednotlivých údajů. Údaje 

jsou následně zapsány do databáze a sekretářka může operaci opakovat u další 

osoby. Systém musí zajistit co možná nejaktuálnější a zároveň správné kontaktní 

údaje rodičů. Vedení se rozhodlo, že nejvhodnější bude co nejvyšší autonomie ro-

diče pro změnu svých kontaktních údajů. Rodič může mít evidováno více telefon-

ních čísel; pracovník školy je pak může rozlišit podle popisku, který je do systému 

zadán. Podle aktuální situace lze zvolit takový telefon, na kterém bude rodič nej-

pravděpodobněji k zastižení. Z údajů, které škola eviduje, vyplývá, že většina tele-

fonních čísel, jež rodiče poskytují, jsou čísla mobilních telefonů. Bylo proto roz-

hodnuto, že každé rodičem zadané telefonní číslo bude ověřeno systémem tak, že 

zašle přes SMS bránu na toto číslo zprávu s kódem, který poté rodič do systému 

zadá a systém následně telefonní číslo uloží. Změna popisku telefonního čísla byla 

ponechána volně na rodičích. 

Obdobný systém je zaveden i pro změnu e-mailu. Na rozdíl od telefonního čísla 

nebo adresy, může mít každá osoba nejvýše jeden e-mail. Pokud se e-mail rozhod-

ne změnit, bude na nový e-mail zaslána zpráva obsahující potvrzovací kód ve for-

mě odkazu, kterým rodič potvrdí, že se jedná o platný e-mail, ke kterému má pří-

stup. Zároveň bude na původní e-mail zaslána zpráva obsahující odkaz pro zne-

platnění změny, respektive návrat k původnímu e-mailu. Platnost potvrzovací 

zprávy je kratší než platnost zneplatňující zprávy. V případě adresy nebyla naleze-

na žádná použitelná metoda, která by potvrdila pravost adresy a přístup rodiče 

k poště zasílané na tuto adresu a zároveň by nevyžadovala přehnanou aktivitu od 

rodičů nebo dodatečné finanční náklady školy. Proto se vedení rozhodlo pro vari-

antu žádosti o změnu adresy, kterou má za úkol prověřit sekretářka a v systému se 

nová adresa objeví až po jejím odsouhlasení či ověření její správnosti. 
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Obrázek 8: Diagram aktivit – evidence osobních údajů 

4.2.3 Změna aktivit dítěte 

Častou aktivitou, ke které ve škole dochází, je změna aktivit dítěte. V době zápisu 

do kroužků nebo čase pro zápis do speciálních aktivit jako je škola v přírodě nebo 

lyžařský výcvikový kurz mohou své dítě do dané aktivity zapsat nebo jej z ní odhlá-

sit přímo rodiče. V případě speciálních aktivit se navíc nejčastěji účastní celé třídy, 

které zapisuje hromadně sekretářka. U jednotlivců dochází k odhlášení nebo při-

hlášení do kroužku i mimo běžné období zápisu (například při změně bydliště 

a školy nebo při dlouhodobé nemoci) – v takových případech zápis zruší nebo pro-
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vede sektářka školy. Systém automaticky hlídá, aby se typově stejné aktivity dítěte 

nepřekrývaly, tedy aby nenastala situace, kdy je dítě zapsáno do více kroužků, kte-

ré se odehrávají ve stejnou dobu nebo na více výletů, jejichž trvání se překrývá. 

 

Obrázek 9: Diagram aktivit – změna aktivit dítěte 

4.2.4 Zaslání upomínky neplatičům 

Vedení školy si od nového systému slibuje zlepšení platební morálky rodičů. Ve 

stavu před zavedením systému neměli většinou rodiče, a často ani škola, přehled 

o celkové výši pohledávek nebo stavu jejich úhrad. Systém umožňuje jednak nepla-

tiče identifikovat a jednak je na pohledávky po splatnosti a jejich výši upozornit. 
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Obrázek 10: Diagram aktivit – zaslání upomínek neplatičům znázorňuje, jak k ode-

slání upomínky dochází. Upomínky jsou zasílány primárně samotným systém peri-

odicky, v závislosti na splatnosti nejstarší nezaplacené pohledávky. V některých 

případech může administrátor obeslat všechny dlužníky mimo časový plán – na-

příklad po faktické opravě dat v systému. Roli administrátora není z důvodů ochra-

ny osobních údajů umožněno vybírat jednotlivé dlužníky. Vedení naopak může 

v některých případech, například před odjezdem na školu v přírodě nebo lyžařský 

výcvikový kurz, obeslat rodiče, jejichž děti se takové aktivity účastní a ještě nemají 

vše zaplaceno. 

 

Obrázek 10: Diagram aktivit – zaslání upomínek neplatičům 

4.2.5 Import plateb 

Vedení školy vkládá největší důvěru ve zlepšení přehledu o platbách hlavně do 

automatizace importu plateb. Nejméně jednou denně má systém zkontrolovat nové 

platby, které přibyly na účet školy nebo sdružení. Systém musí platby automaticky 

identifikovat v co největším počtu případů, zbylé platby označit za neidentifikova-

né a nabídnout je k identifikaci rodičům. Aby nedocházelo k neoprávněně přiřaze-

ným platbám, je nutný striktní způsob přiřazování. Platba je přiřazena osobě, po-

kud se shoduje variabilní symbol, nebo pokud je správný variabilní symbol použit 

na místě specifického, anebo pokud je účet, ze kterého platba přišla, převažujícím 

účtem právě jedné osoby a není použit u osoby jiné. Systém musí platby přijímat 
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z několika zdrojů. Jedním je internetové bankovnictví Fio, druhým soubory expor-

tované z ekonomického systému Pohoda a třetím ruční zadání hotovostní platby. 

V rámci této aktivity jsou relevantní pouze platby z internetového bankovnictví 

a systému Pohoda. Protože se i z pohledu systému jedná o důležitou operaci s vel-

kým vlivem na data, je na diagramu (Obrázek 11: Diagram aktivit – import plateb) 

znázorněna i aktivita předcházející, tedy odpojení rodičovské sekce a uzamčení 

zápisu do databáze pro ostatní uživatele, a následující, tedy zapojení rodičovské 

sekce a odemčení databáze. Pokud z jakéhokoliv důvodu neproběhne import ko-

rektně, ale platby byly ovlivněny, systém automaticky provede obnovu z nejbližší 

zálohy. S ohledem na množství dat jsou obnovena jen ta data, která byla změněna 

nebo v systému chybí. Pokud je proces obsluhován uživatelem, může vybrat kon-

krétní zálohu, která má být pro obnovu použita. Libovolná chyba musí být dobře 

zdokumentována a uložena jako nástroj pro její odstranění a předcházení podob-

ným chybám v budoucnosti. 
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Obrázek 11: Diagram aktivit – import plateb 
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4.3 Diagram tříd 

Diagram tříd (class diagram) zachycuje rozvržení systému z pohledu objektů, které 

se v systému nacházejí, a jejich vzájemných vztahů. Diagram je důležitý pro všech-

ny fáze projektu, ale při použití objektově orientovaného programovacího jazyka 

může být obzvlášť užitečný, neboť umožňuje převod diagramu přímo na kód, pří-

padně opačně. V diagramu se nemusí nacházet výhradně třídy, může obsahovat 

i rozhraní, klíčové výčtové datové typy, singletony a podobné návrhové vzory – ty 

jsou realizovány pomocí takzvaných stereotypů. Diagram může zachycovat i po-

drobnější informace o jednotlivých třídách, jako viditelnost metod a vlastností tříd 

a podobně. 

V diagramu tříd existuje několik různých druhů vazeb. Obecným typem vazby je 

asociace, která pouze zachycuje fakt, že mezi dvěma třídami, resp. stereotypy, exis-

tuje nějaký vztah. Vztah bývá pojmenován jednoduchým slovesným tvarem a často 

obsahuje i četnost a orientaci (například [Aktivita] se koná pravidelně v [Pravi-

delnyVyskyt]). Asociace může být více specializována a to buď jako agregace nebo 

jako kompozice. Agregace znázorňuje vlastnický vztah mezi agregátorem a agre-

govaným, značí se prázdným diamantem u agregující třídy. Podstatou vztahu je, že 

existence agregované třídy je spjatá s agregující třídou, avšak není pro ni „životně“ 

důležitá – pokud zanikne instance agregující třídy, instance agregované třídy spja-

té se zaniknuvší třídou nezanikají. Kompozice je silnější forma agregace, značí se 

plným diamantem u komponující třídy. Na rozdíl od agregace popisuje úplnou zá-

vislost mezi třídami – pokud zanikne instance komponující třídy, nemá další exis-

tence instancí komponované třídy spjatých se zaniknuvší třídou smysl. Na digramu 

tříd se také často nachází generalizace, znázorňující například společné rozhraní 

některých tříd a podobně. V některých případech se diagram může mírně odchylo-

vat od skutečnosti v závislosti na realizaci některých vazeb v použitém programo-

vacím, respektive databázovém jazyce. (39) (40) (41) (42) 

Diagram tříd systému REP (Obrázek 12: Diagram tříd) slouží i jako pomocný dia-

gram pro popsání vlastností a činností jednotlivých objektů v rámci systému. 

I když je běžným zvykem používat u metod a vlastností tříd anglické názvy, vedení 

si přálo názvy české. Dalším požadavkem bylo co možná největší zjednodušení to-

hoto diagramu, proto jsou všechny vlastnosti plynoucí z vazeb (například seznam 

osob ve třídě nebo odkaz na třídu u osoby) z diagramu vypuštěny. Podobné meto-



42 
 

dy jsou seskupeny a seřazeny dle důležitosti pro popis klíčových činností systému 

a některé metody jsou v diagramu skryty. Diagram však zůstává kompletní z po-

hledu vazeb, tříd i jejich hierarchie. 

Nejdůležitější třídou v systému je osoba. Na osobu jsou nějakým způsobem navá-

zány prakticky všechny ostatní třídy a vystupuje ve většině činností, které systém 

podporuje. Jako jediná třída v systému také obsahuje třídně-reflexivní vazby, ne-

boť jedna osoba může být jiné osobě rodičem (či dítětem), tak zvaným „nouzovým 

kontaktem“ (například prarodič nebo chůva) a u některých rodičů a dětí je škole 

předán zákaz poskytování informací, které musí systém také reflektovat. Diagram 

rovněž znázorňuje jeden zvláštní postup, který byl zvolen na základě charakteru 

adres a telefonních čísel evidovaných školou. Většina rodičů a dětí bydlí na stejné 

adrese a rodiče velmi často uvádějí stejný telefon. Při návrhu systému byl tento 

fakt zohledněn tím, že jak adresa, tak telefonní číslo jsou objekty, které mohou být 

přiřazeny více osobám. Uživatel systému je při úpravě informován, kolika a kte-

rých osob se změna dotkne. 

Změna těchto údajů však není v systému žádoucí, pokud se nejedná o faktickou 

chybu. Pro vedení je důležité, aby bylo schopno disponovat kontaktními údaji za 

delší časové období, tedy i neaktuálními údaji, které byly relevantní v minulosti. 

Snahou vedení a tedy i systému je, aby faktická změna adresy nebo telefonního 

čísla nevedla k úpravě záznamu v databázi, ale k přidání nového a „zneplatnění“ 

starého. Díky tomuto přístupu může systém obsahovat všestrannou historii a po-

moci škole v případných sporných situacích. Diagram tříd také nabízí náhled na 

způsob, jakým jsou identifikovány platby. V systému REP mohou být platby přiřa-

zeny buď osobě, nebo rodině. Rodina nebo osoba obsahuje odkaz na takzvaný 

identifikátor – jedná se o třídu, která v sobě obsahuje jedinečné číslo, sloužící jako 

variabilní symbol, tedy identifikátor příchozích plateb. Systém toto číslo nabízí 

rodičům v rodičovské sekci i s přesnou částkou, kterou je třeba uhradit a datem 

splatnosti. Identifikátor patří právě jediné osobě nebo rodině, avšak každá osoba 

nebo rodina může mít více identifikátorů, z podobných důvodů, z jakých může mít 

více adres nebo telefonních čísel. Identifikátory rodičů navíc slouží pro přihlášení 

do rodičovské sekce – na základě průzkumu mezi rodiči požadovalo vedení právě 

tento způsob autentizace, kde je rodiči při jeho registraci do systému vygenerová-

no náhodné číslo, kterým se později přihlašuje. Rodiče mohou žádat změnu tohoto 
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čísla nebo vygenerování jiného u sekretářky nebo vedení školy, jak je naznačeno 

v diagramu osob a jejich hodnocení. 

 

Obrázek 12: Diagram tříd 
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4.4 Diagram komponent 

Diagram komponent (component diagram) slouží k zachycení vztahů zdrojů, sou-

částí systému, technologií a hardwaru, který systém využívá nebo potřebuje pro 

svůj chod. Diagram identifikuje společné části systému, ukazuje konfiguraci a zá-

vislost jednotlivých komponent a může zachycovat i technologii, nad kterou je rea-

lizován. (39) (40) (41) (42) 

Diagram komponent systému REP zachycuje zabezpečený přístup přes protokol 

HTTPS z počítačů zaměstnanců a rodičů. Zaměstnanci používají širší škálu prohlí-

žečů, rodičům je z důvodů ergonomie doporučen prohlížeč Firefox nebo Chrome, 

ačkoliv je rodičovská sekce přístupná z jakéhokoliv prohlížeče, včetně mobilních 

zařízení jako jsou chytré telefony nebo tablety. Aplikační server je stejný pro sys-

témy ASYS i REP, poskytovaný společností ASPone, s.r.o. S ohledem na použité 

technologie aplikační server podporuje ASP.NET Framework 4.0, Razor MVC 3, 

ADO.NET a další. Systém REP využívá některých komponent systému ASYS, nově 

vzniklou aplikaci pro SSO (single sign-on) Accounts a tzv. společné knihovny, ve 

kterých jsou obsaženy například metody pro export do PDF nebo práci se soubory 

CSV. Uživatelé systému z řad zaměstnanců školy používají pro přihlášení výše zmí-

něné SSO, neboť mohou mít přiděleno více rolí ve více systémech. Aplikace Ac-

counts a SSO je založena na principech ASP.NET MVC Forms Authentication 

a ASP.NET MVC Memership managementu (za využití nativních knihoven AspNet-

SqlMembershipProvider a AspNetSqlRoleProvider). Rodiče mají autentizovaný 

přístup pouze do systému REP, navíc vedení kladlo důraz na způsob přihlašování 

pomocí jedinečného kódu, proto byl pro rodiče vyvinut samostatný systém přihla-

šování, jež je zjednodušenou obdobou systému autentizace běžných uživatelů. 

Všichni rodiče mají stejná oprávnění (ačkoliv k různým objektům v systému), pro-

to nebylo nutné speciálně řešit i správu rolí. Aplikační logika REPu stojí na databá-

zovém stroji Microsft SQL Express s podporou databází ukládaných do uživatel-

ského datového úložiště a má několik vnitřních komponent, které jsou propojeny 

s různými externími systémy – z internetového bankovnictví Fio nebo ekonomic-

kého systému Pohoda je třeba přenášet platby a pohledávky, Spisová služba je na-

vázána na údaje o žácích a Bakaláři registrují informace o žácích, rodičích a třídách. 
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Obrázek 13: Diagram komponent 
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5 Implementace 

Již od počátku jednání o projektu bylo patrné, že zadavatel nemá jasnou představu 

o tom, co přesně od systému očekává, jaký rozsah by měl mít a kdo a jak jej bude 

používat. Bylo tedy zřejmé, že bude třeba vyvíjet systém postupně v závislosti na 

zpětné vazbě od zadavatele. Dále bylo nutno zohlednit existenci určitých časových 

mezníků, například začátku školního roku nebo doby zápisu, do kterých bylo nutno 

alespoň částečně funkční systém či některé jeho části zprovoznit, aby vůbec bylo 

možné jej efektivně používat a nestal se pouze dalším z mnoha způsobů paralelní 

evidence dat. Jako příspěvková organizace města má škola samozřejmě i omezený 

rozpočet a není myslitelné, aby se zvýšila cena projektu. 

Vzhledem k výše uvedenému jsem došel k závěru, že nejlepším způsobem vývoje 

v tomto případě bude některá z agilních metodik, které umožňují rychlé reakce na 

změny, iterativní vývoj, eliminaci překračování rozpočtu a hlavně dostatečnou mí-

ru zohlednění zpětné vazby od příslušných pracovníků zadavatele. (43) 

5.1 Agilní metodiky 

Rigorózní přístup k vývoji softwaru používá nejčastěji tzv. vodopádový model – 

software musí projít určitými fázemi (specifikace, návrh, implementace, testování, 

provoz), kde další fáze může začít až tehdy, když předchozí kompletně proběhla. 

(44) Když se během vývoje změní podmínky, vyjdou najevo nové problémy nebo 

klient změní specifikaci, je nutné znovu se vrátit k předchozím krokům, což projekt 

prodlužuje a prodražuje. Vzhledem k nevýhodám tohoto způsobu vývoje začaly 

postupem času vznikat alternativní metodiky, jejichž hlavní znaky byly shrnuty 

v tzv. Manifestu agilního programování (Manifesto for Agile Software Development): 

„Odhalujeme lepší způsoby vývoje softwaru tím, že sami vyvíjíme software a pomá-

háme s tím i ostatním. 

Při práci jsme přišli na to, že jsou důležitější: 

 Jednotliví lidé a interakce než procesy a nástroje 

 Funkční software než vyčerpávající dokumentace 

 Spolupráce se zákazníkem než vyjednávání o smlouvě 

 Reakce na změnu než dodržování plánu. 
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Jakkoli jsou body napravo důležité, těch nalevo si ceníme více.“5 

Manifest agilního programování byl vydán v r. 2001 jako výstup z konference, na 

které přední softwaroví vývojáři diskutovali o nových metodách vývoje systémů. 

Za samotným manifestem existuje 12 principů, které výše uvedené rozšiřují a při-

bližují praxi: 

 „Naší nejvyšší prioritou je uspokojení zákazníka včasnou a soustavnou dodáv-

kou kvalitního softwaru. 

 Vítejte změnu požadavků, a to i v pokročilých fázích vývoje projektu. Agilní 

procesy využívají změny, aby zajistily zákazníkovi konkurenční výhodu. 

 Dodávejte funkční software často, v rozmezí několika týdnů až měsíců, při-

čemž upřednostňujte kratší rozmezí. 

 Lidé z obchodu a vývojáři musí denně spolupracovat během celého projektu. 

 Založte projekt na motivovaných jedincích. Dejte jim prostředí a podporu, kte-

rou potřebují, a důvěřujte jim, že dobře udělají svou práci. 

 Nejúčinnější a nejefektivnější metodou sdělování informací v rámci vývojové-

ho týmu i navenek je rozhovor tváří v tvář. 

 Funkční software je hlavním měřítkem pokroku. 

 Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři a uživatelé by 

měli být schopni udržet určité tempo po neomezenou dobu. 

 Neustálá pozornost věnovaná technické bezchybnosti a dobrý návrh zvyšují 

agilitu. 

 Jednoduchost – umění maximalizace objemu práce, kterou není třeba dělat – 

je zásadní. 

 Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají v samostatně se řídících 

týmech. 

                                                        
5 Originální znění: 
“We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. 
Through this work we have come to value: 

 Individuals and interactions over processes and tools 
 Working software over comprehensive documentation 
 Customer collaboration over contract negotiation 
 Responding to change over following a plan 

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.” (40) 
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 V pravidelných intervalech tým zohledňuje otázku, jak zvýšit efektivitu, a pod-

le toho ovlivňuje a upravuje své chování.“6 

Nejznámějšími agilními metodikami jsou extrémní programování (extreme pro-

gramming, XP), vývoj řízený testy (test-driven development, TDD), vývoj řízený 

vlastnostmi (feature driven development, FDD) a Scrum. 

5.2 Scrum 

Pro řešený projekt by bylo patrně nejvýhodnější vyvíjet jej pomocí metodiky zvané 

Scrum, jejímiž hlavními znaky jsou krátký vývojový cyklus, komunikace jak se zá-

kazníkem, tak mezi členy týmu navzájem, a pořadí implementace jednotlivých částí 

systému podle jejich důležitosti a obtížnosti. 

Charakteristickým prvkem Scrumu je rozdělení rolí, které zajišťují, že bude správ-

ně vytvořena (a dle nutnosti měněna) specifikace, vývoj bude probíhat dle ní a vý-

sledek bude zhodnocen tak, aby se v příštím běhu cyklu (tzv. Sprintu) pracovalo 

ještě efektivněji. Nejdůležitější roli má tzv. Product Owner (vlastník produktu7), 

který je zodpovědný za hodnotu produktu a nejvhodnější určení práce, kterou 

zpracuje Development Team (vývojový tým). Ten se skládá z profesionálů ve všech 

oblastech, které vývoj systému zahrnuje, a jeho jednotliví členové jsou zodpovědní 

za Increment (přírůstek) prvků, které jsou hotové. Development Team (jeho jednot-

                                                        
6 Originální znění: 

 “Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valu-
able software. 

 Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change 
for the customer's competitive advantage. 

 Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with 
a preference to the shorter timescale. 

 Business people and developers must work together daily throughout the project. 
 Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they 

need, and trust them to get the job done. 
 The most efficient and effective method of conveying information to and within a develop-

ment team is face-to-face conversation. 
 Working software is the primary measure of progress.  
 Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should 

be able to maintain a constant pace indefinitely. 
 Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. 
 Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential. 
 The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. 
 At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and ad-

justs its behavior accordingly.” (40) 
7 Nikoli ve smyslu právním či ekonomickém, ale pro účely vývoje 
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liví členové) by si měl sám organizovat svou práci. Scrum Master (vedoucí Scrumu) 

je pak zodpovědný za správný průběh a především dodržování pravidel Scrumu. 

(45) 

Pro Scrum jsou definovány určité povinné události, které eliminují nutnost komu-

nikace mimo metodikou definované příležitosti. Základním časovým úsekem je 

Sprint (běh), tedy období od jednoho týdne do jednoho měsíce, ve kterém je vytvo-

řen funkční Increment, který je možné (ale nikoli povinné) předat8 zákazníkovi. 

Sprinty mají stále stejnou délku a nový Sprint začíná okamžitě po skončení přede-

šlého. Sprint by neměl být delší než jeden měsíc, neboť hrozí, že se za tu dobu změ-

ní specifikace a zvýší složitost přidávané funkcionality. Délka Sprintu by měla zajiš-

ťovat zpětnou vazbu a přizpůsobení se změněným podmínkám. Pokud by se cíl 

Sprintu stal nepotřebným, celý Sprint se zruší (což ale v praxi díky krátké délce 

Sprintů málokdy nastane). (45) 

K naplánování práce, která má být provedena během sprintu, slouží Sprint Plan-

ning Meeting (plánovací schůzka), které se účastní celý tým Scrumu, tedy Product 

Owner, Development Team i Scrum Master. Délka této schůzky je odvozena od délky 

Sprintu – neměla by přesáhnout 8 hodin na měsíční Sprint. Na této schůzce si čle-

nové týmu dohodnou, co by měl být výsledný Increment aktuálního Sprintu a které 

konkrétní činnosti je třeba provést, aby bylo možné tohoto cíle (Sprint Goal) do-

sáhnout. V případě, že Development Team narazí na neočekávané problémy, je 

možné s Product Ownerem dohodnout úpravu cíle. (45) 

Daily Scrum (denní Scrum) je patnáctiminutová povinná schůzka, na které členové 

Development Teamu koordinují svou činnost a vytvářejí plán na dalších 24 hodin. 

Každý člen týmu odpovídá na tři otázky: 

 Co bylo dokončeno od minulé schůzky? 

 Co bude provedeno před další schůzkou? 

 Stojí v cestě nějaké překážky? 

Scrum Master odpovídá za to, že se Daily Scrum uskuteční, účastní se jej pouze čle-

nové týmu a nepřekračuje se jeho délka. Daily Scrum zajišťuje, že jednotliví členové 

                                                        
8 Běžně se používá anglický termín „release“. 
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týmu mají povědomí o tom, co dělají ostatní, překážky jsou včas odstraněny a není 

třeba dalších schůzek mimo vyhrazený čas. (45) 

Na konci Sprintu proběhnou dvě závěrečné schůzky: Sprint Review (vyhodnocení 

Sprintu) a Sprint Retrospective (ohlédnutí za Sprintem). Sprint Review slouží ke 

kontrole Incrementu, součástí této schůzky je jeho předvedení zástupcům zákazní-

ka (vedlejší role označovaná Stakeholders) a společná diskuse o přidané funkciona-

litě a dalších požadovaných změnách. Sprint Retrospective je potom příležitostí pro 

tým Scrumu ke zhodnocení právě proběhlého Sprintu a naplánování možných zlep-

šení pro další Sprinty. Tato schůzka je důležitá z toho důvodu, že Scrum je založený 

především na empirických zkušenostech konkrétního týmu s konkrétním projek-

tem a nejlepším zdrojem informací pro plánování příštích postupů by měly být 

zkušenosti z minulých Sprintů. (45) 

Zásadní pro celý průběh vývoje je tzv. Product Backlog (seznam nevyřízených po-

ložek produktu), což je uspořádaný seznam všeho, co by v produktu mohlo být po-

třeba. Udržování Product Backlogu je hlavní náplní práce Product Ownera, neboť 

Product Backlog je pro zbytek týmu jediným zdrojem informací, jaké vlastnosti, 

funkcionality, požadavky, vylepšení a opravy jsou zákazníkem požadovány a v ja-

kém pořadí je implementovat. Pořadí požadavků je společným výsledkem dialogu 

mezi Product Ownerem, který zastupuje zákazníka a předkládá jeho preference, 

a Development Teamem, který stanovuje pro jednotlivé požadavky jejich přibližnou 

náročnost. Záznamy požadavků, které jsou v Product Backlogu výše (mají vyšší 

prioritu), jsou konkrétnější a detailněji rozepsány. Jelikož požadavky zákazníka se 

nikdy nepřestávají měnit, i Product Backlog se neustále mění, aby obsahoval aktu-

ální data. (45) 

Sprint Backlog (seznam nevyřízených položek Sprintu) je seznam jednotlivých čin-

ností nutných pro splnění cíle aktuálního Sprintu. Za jeho vedení je zodpovědný 

Development Team. Jednotlivé položky Sprint Backlogu jsou detailně popsány tak, 

aby bylo možné o nich diskutovat na Daily Scrumu a členové Development Teamu je 

mohli postupně zpracovávat. Sprint Backlog se během Sprintu mění podle toho, 

které úkoly již byly splněny, na kterých se pracuje a kde se případně vyskytly pro-

blémy. (45) 
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5.3 Vytvoření systému 

5.3.1 Scrum pro REP 

Před samotnou realizací bylo třeba odhadnout dobu nutnou pro vytvoření systé-

mu. Požadavkem Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno bylo, aby byla 

nejprve v provozu část zabývající se platbami a pohledávkami. Škola zároveň kla-

dla důraz na vznik hlavní funkcionality během trvání letních prázdnin. Rozsah sys-

tému a velikost zdrojů školy však neumožňovala vznik celého systému během 

pouhých dvou měsíců. První verzi Product Backlogu jsem vytvořil podle diagramů 

případů užití a datového modelu. Délka Sprintu byla stanovena na 2 týdny, při vý-

vojovém teamu čítajícím 4 osoby. Vzhledem k velikosti projektu mohou funkce 

Scrum Master a Product Owner vykonávat někteří členové týmu. Vedením školy byl 

nakonec schválen následující předběžný seznam Sprintů: 

• Sprint 1: Evidence osob a jejich vztahů 

• Sprint 2: Aktivity a třídy 

• Sprint 3: Implementace SSO nad systémy ASYS a REP, naplnění systému REP 

daty o osobách, aktivitách a třídách 

• Sprint 4: Platby a pohledávky 

• Sprint 5: Vytvoření rodičovské sekce v rozsahu implementovaného systému 

• Sprint 6: Komunikace s bankou a s ekonomickým systémem 

• Sprint 7: Správa databáze 

• Sprint 8: Správa práv uživatelů 

• Sprint 9: Vytvoření učitelské sekce 

• Sprint 10: Hodnocení žáků a komunikace rodič – učitel 

• Sprint 11: Zápis dítěte do základní nebo mateřské školy 

• Sprint 12: Správa aktivit dítěte rodičem 

• Sprint 13: Správa kontaktních údajů rodičem 

• Sprint 14: Převod údajů mezi školními roky, omezení informací zobrazova-

ných systémem pouze na aktuální školní rok 

• Sprint 15: Vývoj mobilní aplikace pro přístup do rodičovské a učitelské sekce 

systému 

• Sprint 16: Pokročilé vyhledávání a filtrování, opravné a další administrativní 

funkce, kontrola souladu přístupnosti rodičovské sekce s přísluš-

nými předpisy 
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5.3.2 Realizace úvodních Sprintů 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k očekávané podpoře školy ze strany zřizovatele, 

musel zadavatel významným způsobem snížit náklady vynaložené na vývoj systé-

mu. Bylo rozhodnuto o realizaci systému jedním vývojářem ve výrazně delším ča-

sovém horizontu a to i přesto, že systém nebude takto možné plně využít již během 

prvního roku provozu. 

Během realizace čtyř úvodních Sprintů se ukázalo jako klíčové věnovat se v co nej-

širší možné míře rodičovské sekci, která nejvýraznějším způsobem reprezentuje 

tvář školy rodičovské veřejnosti. Při vývoji systému jsem se snažil vycházet ze 

známých vývojových vzorů9, díky čemuž byla většina funkcionality rodičovské sek-

ce hotová již po čtyřech úvodních Sprintech; pátý sprint tak byl zaměřen především 

na design a funkčnost. 

Ve Waldorsfské škole není výjimkou, že má rodina tři a více dětí. Bylo tedy možné 

předpokládat, že rodiče budou od systému očekávat rychlou odezvu, snadnou ori-

entaci a především intuitivní ovládání. Zároveň je v dnešní době pravděpodobné, 

že budou webové stránky navštěvovat nejen z počítačů, ale i mobilních zařízení 

jako jsou tablety nebo chytré telefony. Přestože je součástí projektu i mobilní apli-

kace, její vývoj je od pátého sprintu velmi vzdálen, proto bylo důležité použít tako-

vý design, který by umožnil rodičům snadno navštěvovat systém školy i přes pro-

hlížeč mobilního zařízení s dotykovým ovládáním. Z výše uvedených důvodů jsem 

se na úvodní stránce rozhodl pro dlaždice, které shrnou nejdůležitější informace ze 

stránky, na kterou bude dlaždice odkazovat (dále „referenční stránka“). Bylo nut-

né, aby dlaždice, působící jako velká tlačítka, fungovaly očekávaným způsobem – 

tedy aby bylo možné detailnější informace zobrazit kliknutím na libovolnou část 

dlaždice. 

                                                        
9 např. DRY (Don’t Repeat Yourself), KIS (Keep It Simple), YAGNI (You Ain’t Gonna Need It) nebo SO-
LID (skupina vzorů SRP – Single Responsibility Principle, OCP – Open/Close Principle, LSP – Liskov 
Substitution Principle, ISP – Interface Segregation Principle a DIP – Dependency Inversion Principle) 
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Obrázek 14: Úvodní stránka 

Dlaždice jsem rozdělil do tří skupin: děti, rodiny a obecné dlaždice. Každá skupina 

dlaždic má vlastní barvu. Zpočátku jsem uvažoval o více skupinách (například dle 

pohlaví dětí), ale při snaze docílit dostatečné různorodosti dlaždic a zároveň se 

vyhnout příliš velkému množství barevných kombinací, které by mohlo působit 

rušivě, jsem došel k závěru, že tři skupiny jsou optimální. Snazší orientaci jak mezi 

dlaždicemi, tak mezi skupinami dlaždic mají napomoci i ikony umístěné v horním 

rohu každé dlaždice. Ikony na levé straně označují vždy buď dítě, nebo rodinu, na-

opak ikony vpravo značí obecné dlaždice. Aby rodič snáze identifikoval dítě, o kte-

ré se aktuálně zajímá, poskytuje systém jinou ikonu pro chlapce a jinou pro dívky; 

stejně tak rodina má charakteristickou ikonu.  
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Po předání rodičovské sekce se ukázalo, že někteří rodiče by na dlaždicích uvítali 

více informací, než kolik bylo možné do dlaždic zahrnout tak, aby jejich velikost 

zůstala v prakticky použitelných mezích. Na základě žádosti vedení školy jsem se 

proto rozhodl přidat některým dlaždicím záložky realizované pomocí tlačítka se 

symbolem „▼“. Charakteristické informace zůstávají na dlaždici zobrazeny stále 

(například jméno dítěte, jeho variabilní symbol a součet stavu saldokonta), zbylé 

informace se mění v závislosti na volbě rodiče. 

Aby rodič neztratil orientaci poté, co vybere dlaždici, je ikona dané dlaždice zobra-

zena i na referenční stránce. Referenční stránky jsou určeny pro co možná nejpře-

hlednější zobrazení velkého množství informací, proto je jejich rozložení odlišné 

od úvodní strany. Každá informace zobrazená na dlaždici musí být zobrazena i na 

referenční stránce, aby se rodič nemusel vracet na stránku úvodní. Klíčové infor-

mace jsou zvýrazněny, aby byly opticky vytaženy ze zbývajícího textu a rodiče ne-

byli nuceni číst již známé popisky. Jednodušší orientaci ve finančních hodnotách 

pak poskytuje intuitivní označení záporných částek červeně a kladných zeleně 

(Obrázek 15: Referenční stránka dítěte). 

Pro co nejsnazší navigaci v rámci rodičovské sekce jsem propojil i některé refe-

renční stránky mezi sebou. Vždy jsem vycházel z případů užití dané sekce nebo 

jejich napojení, které byly konzultovány s vedením školy. Z iniciativy rodičů pozdě-

ji vznikla některá nová spojení, například mezi referenčními stránkami jednotli-

vých dětí navzájem – rodiče se často potřebovali z detailů jednoho dítěte přesu-

nout na detail dítěte dalšího nebo na detail rodiny. 
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Obrázek 15: Referenční stránka dítěte 

Předpokládal jsem, že různí rodiče budou chtít k informacím zobrazovaným sys-

témem přistupovat různým způsobem a snažil jsem se, aby jim to rodičovská sekce 

umožnila v co největší možné míře. Z tohoto úhlu pohledu bylo nejobtížnější zob-

razit saldokonto. Snažil jsem se jednak zachytit platby chronologicky, tak aby je 

rodič mohl zkontrolovat například oproti výpisu transakcí z banky, a jednak ve 

vazbě na závazky, které tyto platby hradí (každá platba hradí nejdříve splatný zá-

vazek). Rodič má možnost sledovat zůstatek saldokonta po jednotlivých položkách, 

ale zároveň může zvýraznit propojení dané položky s ostatními platbami (které 
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daný závazek hradí) nebo závazky (které hradí určitá platba) při přejetí kurzorem 

na informační ikonu. Kliknutím na ikonu se rodiči zobrazí dialogové okno s po-

drobným výpisem plateb použitých na úhradu určitého závazku nebo výpisem zá-

vazků hrazených danou platbou. 

 

Obrázek 16: Detaily závazku 

Aby nebyl rodič zahlcen velkým množstvím zobrazovaných informací, vidí pouze 

platby za aktuální školní rok. Starší platby jsou dostupné přes příslušný odkaz. 

Pro celý systém je velmi důležité, aby rodiče posílali své platby na správný účet 

a se správným variabilním symbolem – za tímto účelem je k dispozici referenční 

stránka Souhrn (Obrázek 17: Referenční stránka Souhrn), která rodiči poskytuje 

informace o částkách, datech a variabilních symbolech plateb, které je třeba usku-

tečnit. Někteří rodiče platí vše naráz, jiní po částech, proto systém poskytuje infor-

maci o nejbližších splatných závazcích i celkových závazcích. Je-li rodič s některými 

závazky v prodlení, zobrazí systém také součet těchto závazků, místo data splat-

nosti je však zobrazena pouze informace, že se jedná o závazky po splatnosti. 
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Obrázek 17: Referenční stránka Souhrn 

Pokud není platba identifikována systémem automaticky, může rodič platbu iden-

tifikovat sám. Taková identifikace musí být schválena vedením školy nebo pověře-

nou osobou. Systém dovolí rodiči požádat o přiřazení plateb a informuje jej o vý-

sledku žádosti. Z důvodů ochrany osobních údajů nejsou v přehledu nepřiřazených 

plateb vidět kompletní čísla účtů. Rodič může platby identifikovat hromadně, a aby 

snáze nalezl vlastní platby, může filtrovat nepřiřazené platby podle čísla svého 

účtu. Zadané číslo účtu musí zcela odpovídat číslu účtu platby. Tuto funkci uvítali 

jak rodiče, tak vedení školy. Od spuštění rodičovské sekce sami rodiče identifikují 

průměrně tři čtvrtiny plateb, které systém nemohl identifikovat sám. 
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Obrázek 18: Identifikace plateb (filtrováno dle účtu) 
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6 Závěr 

V úvodu práce byly zmíněny některé alternativní systémy vzdělávání a podrobněji 

popsány principy a fungování waldorfské školy. Na základě specifik tohoto přístu-

pu byly poté formulovány obecné požadavky na informační systém pro školu toho-

to typu. Následující část se zabývala možnostmi, zda a jakým způsobem lze vyvíje-

nou aplikaci umístěnou na serveru a přístupnou přes Internet propojit s informač-

ními systémy bank působících na našem trhu. 

Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem ekonomického informačního systému pro Wal-

dorfskou základní školu a mateřskou školu Brno. Největší pozornost je věnována 

diagramům případů užití, které vyplývají z požadavků zadavatele a zvláštností ško-

ly waldorfského typu. Dále jsou obsaženy některé diagramy aktivit, diagram tříd 

a diagram komponent. Následuje závěrečná kapitola popisující návrh implementa-

ce systému pomocí agilní metodiky Scrum a popis implementace s důrazem na ro-

dičovskou sekci vzniklého systému. 

Z ekonomických důvodů na straně zadavatele byly prozatím úplně realizovány 

Sprinty 1–5 (osoby, aktivity a třídy, SSO, platby a pohledávky, rodičovská sekce) 

a 14 (převod dat mezi školními roky), částečně Sprint 6 (komunikace s bankou 

a ekonomickým systémem) a 7 (správa databáze) a některé prvky sprintů ostat-

ních. Předpokládá se další spolupráce spočívající především v implementaci Sprin-

tů 9 a 10 (učitelská sekce a hodnocení žáků) do začátku školního roku 2013/2014 

a Sprintu 11 (Zápis) do konce kalendářního roku 2013.  

Ačkoliv někteří rodiče systém nevyužívají, představuje spuštění rodičovské sekce 

i v omezeném rozsahu výrazné odlehčení pro vedení školy. Automatický import 

plateb z internetového bankovnictví a obesílání rodičů, kteří neplatí včas, zlepšilo 

přehled školy o její finanční situaci i platební kázeň rodičů. Rodiče si cení jednak 

možnosti identifikovat platby, jednak rychlého přehledu o aktuálním stavu saldo-

kont svých dětí, ale i možnosti zobrazit jednotlivé kroužky svých dětí se dnem 

v týdnu a časem konání. Podle informací vedení školy hodnotí rodiče systém jako 

přehledný. 
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