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Zadání semestrální práce – Jízdní řády 

Naprogramujte jednoduchou aplikaci Jízdní řády, která bude určena dopravní společnosti, 
tzn., že jízdní řády lze v aplikaci vytvářet nebo v nich vyhledávat spoje. Po spuštění aplikace 
bude mít uživatel možnost vytvářet nový jízdní řád nebo v existujícím vyhledávat. Na lince 
bude jezdit jeden dopravní prostředek a za den pojede několik okruhů.  

• Při tvoření jízdního řádu se aplikace bude tázat na názvy zastávek, na kterých 
dopravní prostředek staví. Další parametr je čas jízdy mezi jednotlivými stanicemi. 
Nakonec bude zadán čas prvního výjezdu z počáteční stanice s počtem okruhů, které 
za den odjezdí (nutno ošetřit počet jízd v rámci jednoho dne). Na konečné stanici a 
při započetí nového okruhu je nutné započítání času přestávky (přestávky budou 
vždy stejné, aby se řidiči/strojvůdci nehádali nebo nezapomínali odjet ze stanice 
v domnění, že mají ještě čas). Z těchto dat program dopočítá časy, ve kterých budou 
dopravní prostředky v jednotlivých stanicích a přehledně zobrazí jednoduchou 
tabulku s jízdním řádem na dané lince. Jízdní řád bude možné uložit do souboru 
a později načíst pro vyhledávání spoje. Tvorbu lze realizovat například vypisováním 
zastávek, časů mezi zastávkami, počtu okruhů a času vyjetí z počáteční stanice do 
texboxu s oddělením specifickým znakem a následně z obsahu textboxu zhotovit 
jízdní řád. Uživateli bude nutné uvést nápovědu formy zápisu u tohoto způsobu. 

• Při vyhledávání v jízdních řádech uživatel zadá čas, kdy bude chtít cestovat, 
a zastávku. Aplikace vyhledá nejbližší spoje a umožní uživateli zobrazit jízdní řád 
aktuálního okruhu s časy odjezdu z jednotlivých zastávek. 

• Do aplikace přidejte základní menu s možností načtením jízdního řádu, vyhledávání 
v něm, tvorbou nového jízdního řádu a položkou „O Aplikaci“, která se otevře jako 
nové okno s informacemi o programu. 

• Projekt bude řádně členěn do tříd, například co se týká jízdního řádu (jeho tvorby 
a  vyhledávání v něm), práce se souborem, apod.. 

• Aplikace nemusí doslova obsahovat, co je v zadání, ale musí na ní být vidět správné 
členění problému dle pravidel OOP. 
 

K odevzdání: 
• Funkční aplikaci 
• Komentovaný zdrojový kód 
• Vypracovaná dokumentace se základním popisem funkcí programu a popisem 

jednotlivých tříd, co která zastupuje. 


