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ANOTACE 

 V této diplomové práci byla řešena analýza a návrh informačního systému pro 

identifikaci a evidenci osob společně s návrhem a realizací databáze. Nejprve byly formou 

požadavků na systém zjištěny potřeby zadavatele projektu. Následně byla zpracována 

UML analýza pro zhotovení programového kódu a databáze. V poslední fázi byla 

zhotovena databáze a byl předán kompletní funkční produkt formou instalace na server 

zadavatele. 
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ABSTRACT 

In this thesis was solved analysis and design of information system for the 

identification and registration of persons together with the design and implementation of 

database. In the first moment were determined needs of the project sponsor by system 

requirments. Then the UML analysis was processed for making the programming code and 

database. In the final stage was created database and then the complete functional product 

was handed over by installing on the server of the project sponsor. 
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1 ÚVOD 

Ať už se jedná o jakékoliv odvětví lidské činnosti, čím dál více do nich pronikají 

technologické prostředky. Ne jinak tomu je ve všech oblastech pracovního procesu, kde 

zavedením technických prostředků do různých oblastí této problematiky roste produktivita 

práce, snižuje se počet nehod způsobených lidským faktorem a samozřejmě zvyšuje se i 

komfort člověka při samotném výkonu práce. 

Jedním z takových technologických prostředků značně zvyšující komfort a efektivitu 

práce je Informační systém. V podnikové sféře existuje spousta standardních nástrojů pro 

všechny úrovně řízení, jako jsou například ERP, CRM, či MES. Stejně tak v poslední době 

vzrostl například počet a využití IS ve státní sféře. 

Ať už je důvodem pořízení IS legislativa, sběr dat, efektivita práce nebo prostě jen 

konkurenční výhoda, dříve nebo později se s touto otázkou setká každý člověk. Rozdílem 

ale může být, zda se zadavatel rozhodne pořídit IS již vyzkoušený a implementaci nechat 

renomované firmě, nebo vyzkoušet případně nový produkt na trhu. Specifická situace 

nastává, pokud požadovaný IS na trhu jednoduše vůbec neexistuje. A přesně touto situací 

se zabývá tato diplomová práce. 

V současné době již zajisté existuje mnoho informačních systémů pro lékaře. 

Neexistuje, ale dostatek těch, které řeší obsluhu fronty společně s identifikací osob. Podle 

provedeného průzkumu trhu na území ČR neexistuje žádný komerčně nabízený produkt, 

který by řešil problémy, jimiž se zabývá tato diplomová práce. 

Hlavním výsledkem této práce by měl být IS zavedený v reálném provozu. Nicméně 

od prvotních požadavků k zavedení systému vede dlouhá cesta a mnoho práce. Zpracování 

všech fází nutných k vývoji IS by bylo jak časově, tak obsahově velmi náročné a 

překračovalo by rozsah této práce. Z tohoto důvodu se předkládaná diplomová práce 

zabývá pouze konzultační, analytickou a databázovou části vývoje softwaru.  

První část práce tedy řeší konzultační aspekty vývoje, jejichž cílem je komplexní 

systémový popis stávající situace zkoumaného problému a vydefinování požadavků na IS. 

V následné části bude zpracována analýza prostřednictvím UML a dalších 

analytických nástrojů, potřebná současně pro programátora a taktéž pro realizaci a 

nastavení databáze produktu. 

Poslední fáze bude popisovat zprovoznění samotné databáze se všemi potřebnými a 

technicky nutnými okolnostmi včetně nasazení do ostrého provozu. 

Spojením výsledků této diplomové práce a diplomové práce programátora vznikne 

skutečný produkt užívaný v reálném provozu ordinace lékaře. 
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2 POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU 

2.1 Popis aktuálního stavu a potřeby zadavatele 

Zadavatel nedisponuje žádným informačním systémem pro evidenci a správu osob ve 

frontě. Evidence pacientů probíhala pomocí sešitů umístěných v čekárně. Obsluhu fronty 

realizovala zdravotní sestra, která v nepravidelných intervalech kontrolovala sešity. 

Archivace záznamů o příchodu pacienta musel lékař nebo sestra provádět ručně 

naskenováním průkazu pacienta a uložením na pevném disku lékařova počítače. 

2.1.1 Hlavní nevýhody stávajícího řešení 

Dle sdělení zadavatele řešení je systém zápisu do papírového sešitu již dlouhodobě 

nevyhovující a právě tato skutečnost byla impulsem k záměru vytvoření elektronického 

systému pro čekárnu lékaře.  

Vzhledem k možnosti obsluhy více pacientů simultánně je pro zadavatele nutné znát 

důvod návštěvy pacienta. Toto rozdělení bylo dosavadně realizováno pomocí více sešitů 

v čekárně, což do procesu  vnášelo složitost pro pacienta a časové prodlevy pro lékaře. Na 

archivaci průkazů pacienta tak poté již nezbýval čas.  

Zadávající lékař se navíc orientuje primárně na zaměstnanecké prohlídky. To a 

lokalita pracoviště mají za následek návštěvu hlavně zahraničních pacientů, především 

Poláků, kteří češtinu příliš neovládají a tak nevědí, jak se v čekárně zaevidovat. Tím se do 

procesu odbavení pacienta vnáší ještě větší časová prodleva. 

 Další velkou nevýhodou stávajícího řešení je neznalost aktuálního stavu situace 

v čekárně. Zadavatel není schopen rozlišit, zda se může pacientům více věnovat, nebo je 

nutné si pospíšit. 

Primární nedostatky tedy plynou z původního řešení zápisu do papírové formy. 

Shrnutí nevýhod: 

 Složitost evidence pro pacienta 

 Rizika spojená s nemožností zálohovat záznamy 

 Časově náročná archivace dat 

 Lékař nemá online přehled o stavu obsazenosti čekárny 

 Náročné vyhledání historických dat 

 Nemožnost exportu a snadného kopírování dat 

2.2 Aktuální stav trhu s podobnými systémy 

Aktuálně se na trhu vyskytují dva podobné informační systémy, jež stojí za 

povšimnutí. Obě realizace se zdají být promyšlené a dobře zpracované.  Samozřejmě mají 

své výhody a nevýhody, kdy v případě našeho zadavatele bohužel převažují nevýhody a 

proto se nemohl vydat cestou pořízení ani jednoho z nich.  I přesto si myslím, že tyto 

produkty si své kupující najdou a že jim přinesou značnou přidanou hodnotu. 
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2.2.1 EVIPA 

Nejvýznamnějším hráčem na trhu těchto produktů je asi sytém EVIPA. Tento projekt 

vznikl v rámci diplomové práce dvou studentů VUT v Brně a dnes se úspěšně pohybuje na 

trhu již 4 roky. Jak sám autor uvádí, systém staví  na jednoduché myšlence, že každý 

člověk sebou u doktora má kartičku zdravotní pojišťovny. Tento předpoklad je bohužel 

v naprostém rozporu s vizí zadavateleKOupil j [15]. 

Výhody produktu: 

 úhledné uživatelské rozhraní

 kvalitní rozpoznání identifikační údajů pacienta z EPZP

 možnost propojení s lékařským systémem SmartMEDIX

 bezdrátová komunikace

Nevýhody produktu 

 pouze jeden rozměr průkazu, navíc bez průkazu to prostě nejde

 omezený počet důvodů návštěvy

 nemožnost evidence posílajícího zaměstnavatele

 nelze omezit prováděné úkony na daný den

 chybí multijazyčnost

 chybí historie a export dat

 vysoké pořizovací náklady

WWW stránky výrobce zde: http://www.medingo.cz 

Obrázek 1: Rozhraní IS Evipa určené pro pacienty [Zdroj: http://www.medingo.cz/o-nas/ ] 

http://www.medingo.cz/o-nas/
http://www.medingo.cz/
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2.2.2 Vítejte 

Systém „Vítejte“ pochází taktéž z Brna. Na veřejnosti není sice zatím tolik v 

povědomí. Pro svou nízkou cenu a širší možnosti má ale velký potenciál stát se brzy 

druhým významným hráčem na trhu těchto produktů [16]. 

Výhody produktu: 

 kompaktní rozměry 

 kvalitní rozpoznání identifikačních údajů pacienta z EPZP 

 možnost propojení s lékařskými systémy AIS a WinMed2 

 nízké pořizovací náklady 

 nastavitelné uvítací menu 

Nevýhody produktu 

 pouze jeden rozměr průkazu 

 nemožnost evidence posílajícího zaměstnavatele 

 chybí historie a export dat 

WWW stránky výrobce zde: http://www.vitejte.eu 

 

Obrázek 2: Rozhraní IS Vítejte  určené pro pacienty [Zdroj: http://www.vitejte.eu/#top ] 

 

 

http://www.vitejte.eu/#top
http://www.vitejte.eu/
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2.3 Rozčlenění uživatelů, kteří budou se systémem pracovat 

S plánovaným IS budou pracovat tři kategorie uživatelů, kteří jsou blíže specifikování 

v následujících kapitolách. 

2.3.1 Pacient 

Pacient je osoba přicházející do ordinace z různých důvodů (například je nemocná, 

nebo jde na vstupní pracovní prohlídku). Tato osoba bude dále nazývána jen  jako Pacient. 

Pacient může lékaře navštívit poprvé v životě (častější případ), nebo už lékaře dříve 

navštívil (v takovém případě už bude valná část jeho osobních informací uložená 

v databázi lékařova stávajícího IS). Pacienti navštěvující lékaře jsou různé národnosti, 

nejčastěji však Češi a Poláci. Pacient může v systému provádět pouze registraci svého 

příchodu. Pacienti disponují velmi malou úrovní znalosti informačních technologií, proto 

musí být rozhraní pro ně určené co nejjednodušší na obsluhu.  

2.3.2 Sestra 

Pomocný personál lékaře. Ordinace obsahuje více pracovišť fungujících současně, 

z tohoto důvodu může k systému přistupovat více sester ve stejný okamžik. Sestra 

vykonává zákroky, které lze provést bez asistence lékaře. Takovému pacientu pak 

v systému změní stav, popřípadě doplní poznámku. 

2.3.3 Lékař 

Lékař pracuje se systémem stejně jako sestra, navíc provádí blokaci prováděných 

úkonů. Popřípadě pracuje s historií návštěv pacientů.  
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3 ANALÝZA POŽADAVKŮ NA SYSTÉM 

Systematická analýza požadavků, také známa jako Inženýrství požadavků 

(Requirements engineering), je termín používaný k popisu aktivit zapojených do 

zjišťování, dokumentování a údržby množiny požadavků na softwarový systém. Zastupuje 

odhalování způsobu, jak a k čemu uživatelé daný systém potřebují [1]. 

Požadavky by měly tvořit základ všech systémů. Jsou v podstatě vyjádřením toho, co 

by měl systém dělat. Požadavky by měly být jediným vyjádřením co má systém dělat, 

nikoliv toho jak by to měl dělat. To je nesmírně důležitý rozdíl, který bývá bohužel často 

porušován [1]. 

Vzhledem k tomu, že je konečný software založen na množině požadavků 

stanovujících se na začátku projektu, je správné stanovení požadavků klíčovým faktorem 

celého softwaru.  

Analýza by při sestavování požadavků měla respektovat následující nároky na 

požadavky. Požadavek musí být proveditelný, měřitelný, testovatelný, musí se vztahovat 

ke konkrétnímu byznys požadavku, nebo příležitosti a také musí byt definovaný dostatečné 

detailně pro účely návrhu systému. 

3.1 Specifikace požadavků 

Požadavek lze definovat jako specifikaci toho, co by mělo být implementováno. 

Hlavní rozdělení požadavků je následující: 

 Funkční požadavky – definují chování systému 

 Nefunkční požadavky – specifikují vlastnosti nebo omezující podmínky systému 

3.2 Uspořádaní požadavků 

Základní rozdělení na funkční a nefunkční požadavky je velmi jednoduchou 

taxonomií. Při větším počtu požadavků se proto přistupuje k hierarchickému rozdělení 

požadavků, které umožňuje lepší kategorizaci požadavků a zlepšení efektivity práce 

s požadavky. Hierarchie typů požadavků může jít v podstatě do libovolné hloubky. V praxi 

se však nepoužívá více než třech úrovní [1]. Příklad lze shlédnout na  obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Ukázka hierarchického rozdělení typů požadavků [1]  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Requirement&action=edit&redlink=1
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3.3 Atributy požadavků 

Každý požadavek může obsahovat určitou množinu atributů, jež zachycují dodatečné 

informace (metadata) týkající se dotyčného požadavku. 

Všechny atributy požadavků mají popisné názvy a hodnoty. Snad nejběžnějším 

atributem požadavku použitým i v této diplomové práci je priorita. Hodnotou tohoto 

atributu je relativní priorita požadavku vůči ostatním požadavkům. Obvyklým schématem 

přiřazování priorit je množina kritérii popisovaná v tabulce 1.  

Tabulka 1: Typy priorit požadavků 

Hodnoty atributu priorita Zkratka Sémantika 

Nezbytný (Must have) M Povinné požadavky, jež jsou základem systému. 

Možný (Shoul have) S Důležité požadavky, které lze však vynechat. 

Eventuální (Could have) C 
Požadavky, jež jsou opravdu nepovinné (podávají 

se, je-li čas). 

Chceme mít (Want to have) W 
Požadavky, které mohou být zahrnuty do dalších 

verzí systému. 

Jak jde vidět z tabulky, je-li použito uvedené schéma, může atribut nabývat pouze 

hodnot: M, S, C, nebo W. Nástroje pro správu požadavků pak umožňují formulovat dotazy 

na model požadavků na základě hodnot těchto atributů. Například si můžeme vygenerovat 

seznam nejdůležitějších požadavků, což u rozsáhlejších systémů může být velmi užitečné 

[1]. 

3.4 Seznam požadavků aplikace Pacient 

Tabulka 2: Seznam požadavků aplikace Pacient 

ID Stručný popis Skupina Typ Priorita 

REQ_PAC_001 Aplikace musí být vícejazyčná. Multijazyčnost Funkční M 

REQ_PAC_002 

Aplikace uživatele uvítá úvodní 

obrazovkou, na které si budou 

moci vybrat jazyk, ve kterém 

budou se zařízením 

komunikovat. 

Multijazyčnost Funkční M 

REQ_PAC_003 
Požadovanými jazyky jsou 

čeština a polština. 
Multijazyčnost Funkční M 

REQ_PAC_004 

Úvodní obrazovka bude také 

obsahovat logo příslušného 

zařízení a hodiny. 

Uvítací obrazovka Funkční M 

REQ_PAC_005 

Aplikace bude umět naskenovat 

jakýkoliv typ průkazu jako 

obrázek a tyto obrázky 

uchovávat s časovou značkou. 

Identifikace uživatele Funkční M 
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REQ_PAC_006 

Uživatel si bude volit důvod 

své návštěvy prostřednictvím 

přednabízeného hierarchické 

číselníku. 

Důvod návštěvy Funkční M 

REQ_PAC_007 

Pokud uživatele poslal 

zaměstnavatel, vloží se ve 

správnou chvíli do 

hierarchického číselníku 

nabídka pro volbu 

zaměstnavatele. 

Důvod návštěvy Funkční M 

REQ_PAC_008 

Uživateli se zobrazí potvrzení o 

přijetí registrace, které se bude 

lišit dle zvoleného důvodu 

návštěvy. 

Důvod návštěvy Funkční M 

REQ_PAC_009 

V případě, že lékař již některý 

zákrok v daný den neprovádí, 

zobrazí se uživateli na konci 

odmítnutí registrace. Všechny 

údaje se uchovávají stejně jako 

u přijaté registrace. 

Důvod návštěvy Funkční M 

REQ_PAC_010 

Informace o uživateli 

budou rozpoznány z obrázku 

pomocí technologie OCR. A to 

sice Příjmení, Jméno, Rodné 

číslo, Datum narození. 

Identifikace uživatele Funkční C 

REQ_PAC_012 

Aplikace musí fungovat ve 

všech edicích OS Microsoft 

Windows 7. 

Prostředí Nefunkční M 

REQ_PAC_013 

Komunikačním rozhraním mezi 

uživatelem a programem bude 

dotyková obrazovka. 

Prostředí Nefunkční M 
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3.5 Seznam požadavků aplikace Čekárna 

Tabulka 3: Seznam požadavků aplikace Čekárna 

ID Stručný popis Skupina Typ Priorita 

REQ_CEK_001 

Aplikace přehledně zobrazuje pacienty 

sedící v čekárně. Zobrazovanými údaji 

jsou Čas návštěvy (případně i datum), 

Příjmení, Jméno, Datum narození, Důvod 

návštěvy, Stav pacienta, Zaměstnavatel, 

Poznámka lékaře, Poznámka sestry. 

Seznam 

pacientů 
Funkční M 

REQ_ CEK _002 

Existují tři druhy seznamu pacientů. První 

dva zobrazují příchozí pacienty aktuálního 

dne, přičemž první seznam neobsahuje již 

vyřízené pacienty. Třetí obsahuje všechny 

pacienty, kteří navštívili ordinaci v daný 

týden. 

Seznam 

pacientů 
Funkční M 

REQ_ CEK _003 

Seznam pacientů se bude v pravidelném 

intervalu obnovovat. Stejně tak bude 

možnost obnovu vyvolat ručně. 

Seznam 

pacientů 
Funkční M 

REQ_ CEK _004 

U pacientů budou evidovány stavy 

(číselník, který dodá zákazník). Stavy 

pacientů půjde měnit. Vždy však pouze na 

stavy vybrané z dodaného číselníku. 

Pacient Funkční M 

REQ_ CEK _005 

Systém umožní k pacientům zapsat 

poznámku pro lékaře a poznámku pro 

sestru. 

Pacient Funkční M 

REQ_ CEK _006 

Jméno, Příjmení, RČ, Datum narození 

pacienta půjdou editovat v případě, že se 

nebude jednat o osobu ověřenou 

v databázi. 

Pacient Funkční S 

REQ_ CEK _007 
Na detailovém formuláři pacienta bude 

zobrazena naskenovaná průkazka. 
Pacient Funkční M 

REQ_ CEK _008 
Průkazku půjde otočit o 180 stupňů.(pro 

případ, že by pacient špatně naskenoval) 
Pacient Funkční S 

REQ_ CEK _009 

Systém bude obsahovat správu důvodů 

návštěv zobrazovaných v aplikaci Pacient, 

kde bude možnost zablokovat jednotlivé 

úkony. 

Nastavení Funkční M 

REQ_ CEK _010 
Možnost zablokovat jednotlivé úkony 

všechny najednou. 
Natavení Funkční S 

REQ_ CEK _011 

V aplikaci je místo, kde bude možnost 

zobrazit si historicky návštěvy pacientů 

za dané časové období definované 

uživatelem. Historie návštěv bude mít 

stejné sloupce jako seznam pacientů. 

Historie Funkční M 
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REQ_ CEK _012 
Report obsahující historii návštěv půjde 

vyexportovat do Microsoft Excel. 
Historie Funkční C 

REQ_ CEK _013 
Aplikace musí fungovat ve všech edicích 

OS Microsoft Windows 7. 
Prostředí 

Nefunkč

ní 
M 

3.6 Grafický návrh - WireFramy 

WireFramy jsou obrázky, které zpravidla vytváří analytici, UX konzultanti nebo 

informační architekti za účelem zobrazení všech prvků na webové stránce nebo v aplikaci. 

Cílem je vizualizovat grafické rozhraní stránek a aplikací a umožnit tak nejen návrhářům, 

ale i zákazníkovi doladit a zpřesnit své představy o aplikaci ještě před tím, než se začne 

vyvíjet. 

Co je psáno, to je dáno, říká se. Nicméně je známým faktem, že lidé vnímají valnou 

většinu informací prostřednictvím zraku. Vytvořením WireFramů lze tedy porovnat naše 

představy s představami zákazníka nesrovnatelně rychleji, než když mu dodáme například 

pouze textovou, byť sebedetailnější analýzu. 

Za zmínění stojí, že  na WireFramy často není vlastně ani potřeba žádného softwaru. 

A vlastně ani žádný počítač. Je možné je pohodlně dělat i obyčejnou tužkou na kus papíru. 

WireFramy obsahují zejména tyto informace: 

 Druh informací, který bude zobrazen 

 Rozsah funkcí, formulářů a dalších prvků grafického rozhraní (GUI) 

 Představu o prioritách jednotlivých prvků – informací ovládacích prvků apod. 

 Pravidla pro zobrazování určitých typů informací 

 Různé varianty chování GUI, např. zobrazení negativních scénářů, reakcí formulářů 

na chyby, apod. 

3.6.1 Mock-Upy 

Zpravidla se nejprve vytváří jednoduché nákresy, tzv. Mock-Upy. Tyto tzv. low-

fidelity (nízko přesnost-ní) WireFramy  obsahují méně detailů, jsou graficky výrazně méně 

podobné finální grafické úpravě. Mají ale zásadní výhodu. Jejich výroba je velmi rychlá a 

efektivní. Jsou ideální na menší projekty, GUI s menším počtem ovládacích prvků a 

nepochybně také s více informovanými zadavateli. Není nic příjemného, když se zadavatel 

nějaké změny v aplikaci popáté ptá jak to, že to má jiné barvy a proč to vůbec nevypadá 

jako stávající aplikace. Inu, protože to tak úplně vypadat nemá. Mock-Upy jsou určeny 

hlavně pro ujasnění chování aplikace a rozložení jednotlivých prvků. Design až tolik 

neřeší.[4] 

3.6.2 WireFramy 

Naproti tomu tzv. high-fidelity (tedy s vyšší přesností)  WireFramy se zpravidla 

vytváří ve finále, kdy už jsou funkce a chování aplikace nakreslené v rychlejších Mock-

Upech. U menších projektů se často ani nevytváří. V případě větších aplikací nebo méně 

znalých zadavatelů je ale vhodné je mít. Obsahují totiž již všechny zásadní prvky aplikace 
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i řadu detailů a obrázky se již začínají podobat finálnímu designu aplikace. Jejich tvorba je 

nicméně náročnější jak časově, tak také finančně [4]. 

3.6.3 Tvorba WireFramů pro aplikaci Čekárna 

Pro značnou grafickou jednoduchost aplikace Pacient nebylo nutné WireFramy 

vytvářet. U aplikace Čekárna jsem ale hned z několika důvodů k tomuto kroku rád 

přistoupil. A to sice: 

 Chybějící představa zadavatele 

 Nízká znalost možností zadavatele 

 Urychlení komunikace s programátorem 

Pro hlavní menu aplikace Čekárna jsem tedy vytvořil několik návrhů tak, aby si mohl 

zadavatel pohodlně vybrat. Tím jsme se v projektu vyhnuly případným nejasnostem a 

ušetřili spoustu času s případným předěláváním aplikace. 

Stejně tak programátor díky tomuto kroku dostal přesné zadání a věděl, co má dělat. Já 

s pozice analytika projektu jsem tím předešel případným diskuzím, jak by to mohlo být a 

obecným tendencím všech programátorů své aplikace tzv. „vyšperkovat“. 

I když vytvoření WireFramů bylo časové velmi náročné, celkový přínos projektů je 

nesporný a čas strávený na tvorbě s jistotou převáží. 

K vytvoření WireFramů byla použita aplikace Balsamiq Mockups 3.5.5. Její trial 

verze je zdarma ke stažení zde: https://balsamiq.com/download/ 

 

Obrázek 4: Ukázka možných kreslení controlsů v aplikaci Balsamiq Mockups 3 [Zdroj: 

https://balsamiq.com/products/mockups/ ] 

https://balsamiq.com/products/mockups/
https://balsamiq.com/products/mockups/
https://balsamiq.com/download/
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3.6.4 Ukázky WireFramů pro seznamu pacientů 

Po spuštění aplikace Pacient se uživateli zobrazí seznam pacientů. Tato obrazovka je 

v aplikaci nejdůležitější a bude se na ní odehrávat největší část uživatelské práce. Proto 

jsem přistoupil k vytvoření tří variant, ze kterých si mohl zadavatel posléze vybrat. Tyto 

WireFramy jsou na následujících obrázcích s tím, že u zadavatele s menšími úpravami 

zvítězil ten na obrázku 6. 

 

 

Obrázek 5: WireFrame - Seznam pacientů_1 [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 6: WireFrame - Seznam pacientů_2 [Zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 7: WireFrame - Seznam pacientů_3 [Zdroj: vlastní] 
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4 MODEL SYSTÉMU V UML 

Unified Modeling Language (UML) je v softwarovém inženýrství grafický jazyk 

pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML 

nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako 

jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou 

příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a znovupoužitelné programové 

komponenty [2]. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

programových systémů. UML neobsahuje návod, jak se má používat, ani neobsahuje 

metodiku jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. Standard UML 

definuje standardizační skupina Object Management Group (OMG) [2]. 

4.1 Způsoby použití UML 

4.1.1 UML jako náčrt 

Při tomto použití je UML podpůrným nástrojem pro komunikaci mezi vývojáři a pro 

zaznamenání myšlenek a návrhů. Do diagramů se kreslí pouze věci podstatné pro grafické 

vyjádření návrhu, části návrhu před tím, než se začne programovat. 

Důležitá je srozumitelnost, rychlost nakreslení a snadnost změny či navržení alternativ 

řešení. 

4.1.2 UML jako konceptuální model 

Cílem je zaznamenat kompletní návrh či kompletní realizaci. Při kreslení návrhu by 

měl analytik obsáhnout všechny prvky tak, aby programátor byl schopen vytvořit program 

bez velkého přemýšlení nad věcnou oblastí (pro programátora by neměla vzniknout 

potřeba konzultace s uživatelem). Při kreslení detailních návrhů se obvykle používají 

specializované programy (CASE), které jsou schopny sdílet informace mezi jednotlivými 

modely a kontrolovat konzistenci návrhu. Při dokumentaci programu se často používají 

nástroje pro generování diagramů z vlastního kódu aplikace. 

4.1.3 UML jako programovací jazyk 

Při tomto použití vývojář nakreslí UML diagramy, ze kterých se vygeneruje přímo 

spustitelný kód. Toto vyžaduje specializované nástroje a velmi přesné vyjadřování v UML 

diagramech. V této souvislosti se velmi často používá pojem Model Driven 

Architecture (MDA), což je další standard skupiny OMG, který se snaží standardizovat 

použití UML jako programovacího jazyka. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Analytik
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Object_Management_Group&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_proces&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Model_driven_architecture
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vizualizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Specifikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Model_driven_architecture
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datab%C3%A1zov%C3%A9_sch%C3%A9ma&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/CASE
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Object_Management_Group&action=edit&redlink=1
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4.2 Rozdělení diagramů 

V současné době se UML skládá ze 14 diagramů, které se dělí do dvou následujících 

skupin: 

 Diagramy struktury (Structure Diagrams) - Popisují strukturu systému, tedy z 

čeho je složený. 

 Diagramy chování (Behaviour Diagram) - Popisují chování systému, tedy jak 

funguje. 

Přičemž Diagramy Chování obsahují ještě samostatnou podskupinu Diagramy 

interakce (Interaction diagrams), které popisují interakci mezi jednotlivými částmi 

systému. 

Každý diagram má svůj účel, přičemž tvoříme jen ty, které pro nás mají nějaký 

význam, nebo nám pomohu usnadnit si práci. Nemá smysl tvořit diagramy jen proto, aby 

existovaly. 

 

 

Obrázek 8: Diagramy v UML [Zdroj: http://www.itnetwork.cz/navrhove-vzory/uml/uml-uvod-historie-

vyznam-a-diagramy] 

 

  

http://www.itnetwork.cz/navrhove-vzory/uml/uml-uvod-historie-vyznam-a-diagramy
http://www.itnetwork.cz/navrhove-vzory/uml/uml-uvod-historie-vyznam-a-diagramy
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4.3 Use Case Diagramy 

Use Case Diagram (diagram případů užití) zobrazuje chování systému tak, jak ho vidí 

uživatel. Účelem diagramu je popsat funkcionalitu systému, tedy co od něj klient nebo my 

očekáváme. Diagram vypovídá o tom, co má systém umět, ale neříká, jak to bude dělat. 

Proto je to většinou první diagram, který při návrhu informačního systému vytváříme. Je 

důležité se nejprve shodnout na tom, co má náš systém  umět. Až potom má smysl se ptát, 

jak to vlastně uděláme. 

Use Case Diagram se skládá z případů užití (Use Case), dále aktérů (Actors) a vztahů 

(Relací) mezi nimi. 

4.3.1 Aktér 

Aktér je role, která komunikuje s jednotlivými případy užití. V této roli může být 

obsazen uživatel nebo externí systém. Aktérem tedy může být např. Uživatel, 

Administrátor, Server nebo dokonce Čas. Aktéři mohou mít mezi sebou pouze jeden typ 

vztahu a to je: 

 Generalizace 

4.3.2 Případ užití 

Případ užití specifikuje část funkcionality systému, kterou využívá aktér a která plní 

určitý cíl. Je charakterizován množinou scénářů případů užití prováděných za stejným 

cílem, tedy sekvencí kroků popisující interakci uživatele se systémem. 

Vztahy mezi aktéry a případy užití jsou nazývány komunikační asociace či relace a 

znázorňují mezi nimi plynoucí tok informací.  

Mezi případy užití mohou být použity tři typy vztahů:  

 Include - při opakování stejného případu užití na více místech 

 Extend - nadstandardní případ užití při splnění dané podmínky  

 Generalizace/Specializace - případ užití může být speciálním případem 

jiného  
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4.3.3 Aplikace Pacient 

 

 

Obrázek 9: UC Diagram Pacient [Zdroj: vlastní] 
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4.3.5 Aplikace Čekárna 

 

 

Obrázek 10: UC Diagram Čekárna [Zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 11: UC Diagram Najít osobu [Zdroj: vlastní] 
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4.4 Mapování požadavků na případy užití 

4.4.1 Aplikace Pacient 

Tabulka 4: Mapování požadavků na UC aplikace Pacient 

ID Stručný popis Případy užití 

REQ_PAC_001 Aplikace musí být vícejazyčná. Volba jazyka 

REQ_PAC_002 

Aplikace uživatele uvítá úvodní obrazovkou, na 

které si budou moci vybrat jazyk, ve kterém 

budou se zařízením komunikovat. 

Volba jazyka 

REQ_PAC_003 Požadovanými jazyky jsou čeština a polština. Volba jazyka 

REQ_PAC_004 
Úvodní obrazovka bude také obsahovat logo 

příslušného zařízení a hodiny. 
Volba jazyka 

REQ_PAC_005 

Aplikace bude umět naskenovat jakýkoliv typ 

průkazu jako obrázek a tyto obrázky uchovávat 

s časovou značkou. 

Skenování průkazky 

REQ_PAC_006 

Uživatel si bude volit důvod své návštěvy 

prostřednictvím přednabízeného hierarchického 

číselníku. 

Volba důvodu návštěvy 

REQ_PAC_007 

Pokud uživatele poslal zaměstnavatel, vloží se ve 

správnou chvíli do hierarchického číselníku 

nabídka pro volbu zaměstnavatele. 

Volba zaměstnavatele 

REQ_PAC_008 

Uživateli se zobrazí potvrzení o přijetí registrace, 

které se bude lišit dle zvoleného důvodu 

návštěvy. 

Volba důvodu návštěvy 

REQ_PAC_009 

V případě, že lékař již některý zákrok v daný den 

neprovádí, zobrazí se uživateli na konci odmítnutí 

registrace. Všechny údaje se uchovávají stejně 

jako u přijaté registrace. 

Volba důvodu návštěvy 

REQ_PAC_010 

Informace o uživateli budou rozpoznány 

z obrázku pomocí technologie OCR. A to sice 

Příjmení, Jméno, Rodné číslo, Datum narození. 

Skenování průkazky 
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4.4.2 Aplikace Čekárna 

Tabulka 5: Mapování požadavků na UC aplikace Čekárna 

ID Stručný popis Případy užití 

REQ_CEK_001 

Aplikace přehledně zobrazuje pacienty sedící 

v čekárně. Zobrazovanými údaji jsou Čas 

návštěvy (případně i datum), Příjmení, Jméno, 

Datum narození, Důvod návštěvy, Stav pacienta, 

Zaměstnavatel, Poznámka lékaře, Poznámka 

sestry. 

Seznam pacientů 

REQ_CEK_002 

Existují tři druhy seznamu pacientů. První dva 

zobrazují příchozí pacienty aktuálního dne, 

přičemž první seznam neobsahuje již vyřízené 

pacienty. Třetí obsahuje všechny pacienty, kteří 

navštívili ordinaci v daný týden. 

Seznam pacientů 

REQ_CEK_003 

Seznam pacientů se bude v pravidelném intervalu 

obnovovat. Stejně tak bude možnost obnovu 

vyvolat ručně. 

Seznam pacientů 

REQ_CEK_004 

U pacientů budou evidovány stavy (číselník, který 

dodá zákazník). Stavy pacientů půjde měnit. 

Vždy však pouze na stavy vybrané z dodaného 

číselníku. 

Seznam pacientů, Editace 

pacienta 

REQ_CEK_005 
Systém umožní pacientům zapsat poznámku pro 

lékaře a poznámku pro sestru. 

Editace pacienta, Detail 

pacienta 

REQ_CEK_006 

Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození 

pacienta půjdou editovat v případě, že se nebude 

jednat o osobu ověřenou v databázi. 

Editace pacienta, Detail 

pacienta 

REQ_CEK_007 
Na detailovém formuláři pacienta bude zobrazena 

naskenovaná průkazka. 

Detail pacienta, Editace 

pacienta 

REQ_CEK_008 
Průkazku půjde otočit o 180 stupňů.(pro případ, 

že by pacient špatně naskenoval) 

Detail pacienta, Editace 

pacienta 

REQ_CEK_009 

Systém bude obsahovat správu důvodů návštěv 

zobrazovaných v aplikaci Pacient, kde bude 

možnost zablokovat jednotlivé úkony. 

Nastavení 

REQ_CEK_010 
Možnost zablokovat jednotlivé úkony všechny 

najednou. 
Nastavení 

REQ_CEK_011 

V aplikaci je místo, kde bude možnost zobrazit si 

historicky návštěvy pacientů za dané časové 

období definované uživatelem. Historie návštěv 

bude mít stejné sloupce jako seznam pacientů. 

Historie 

REQ_CEK_012 
Report obsahující historii návštěv půjde 

vyexportovat do Microsoft Excel. 
Historie 



Bc. Michal Svoboda: Analýza a návrh systému pro identifikaci a evidenci osob 
 

 

2017 - 21 - 

 

4.5 Use Case Specifikace 

Samotný UC diagram nám ukazuje, jaké funkcionality systém obsahuje a jak jsou 

spouštěny. Kromě názvů jednotlivých případů užití o nich však nevíme vůbec nic [5]. 

Tento problém řeší Use Case Specifikace. Jedná se o doplňující dokument, který je k 

Use Case diagramu přiložen. Nemá žádnou pevně definovanou podobu, může být ve formě 

tabulky nebo prostého textu [5]. 

Specifikace obsahuje jednotlivé případy užití, ke každému z nich definuje několik 

bodů: 

 Krátký popis  - V první části krátce popíšeme případ užití, stačí 1 až 2 věty. Měl 

by vysvětlovat, jakou má funkčnost pro uživatele přidanou hodnotu, proč ji uživatel 

spouští.  

 Aktéři - Další část jmenuje aktéry, kteří se případu užití účastní. Příkladem mohou 

být Systém a Uživatel. 

 Podmínky pro spuštění  - Každý případ užití může mít definované určité 

podmínky, které musí být pro jeho spuštění splněny. Ty můžeme uvést v této části 

jeho specifikace. Tyto podmínky můžeme také vynechat. Příkladem podmínek pro 

spuštění může být nainstalovaná tiskárna nebo internetové připojení. Bez těchto 

náležitostí nemá UC smysl a nebude ani spuštěn. 

 Podmínky pro dokončení  - Podobně jako může mít případ užití podmínky před 

spuštěním, může mít i podmínky pro dokončení. Podmínkami může být například,  

že vše proběhlo v pořádku nebo že chyby byly zaznamenány do chybového logu. 

 Základní tok  - V jeho bodech je popsána interakce mezi aktéry a jednotlivými 

případy užití. Body zapisujeme jako scénář, ve kterém se střídají vždy aktér a 

systém. Opět máme na paměti, že popisujeme z pohledu uživatele a toho, jaký pro 

něj má případ užití význam. Základní tok neřeší možné chyby a předpokládá 

bezproblémový průběh, kde v posledním kroku dojde ke splnění cíle případu užití.  

 Alternativní toky - Specifikace může obsahovat několik alternativních toků 

(scénářů), které umožňují reagovat na odchylky od scénáře hlavního. Jedná se o 

poruchy nebo chyby, ať již ze strany uživatele (špatně zadal heslo) nebo systému 

(nepodařilo se vytisknout dokument). Alternativní tok se vždy vztahuje k určitému 

bodu hlavního toku a řeší jeho nestandardní verzi.  

  



Bc. Michal Svoboda: Analýza a návrh systému pro identifikaci a evidenci osob 
 

 

2017 - 22 - 

 

4.5.1 Aplikace Pacient 

Tabulka 6: UC Specifikace Pacient - Volba jazyka 

UC: Volba jazyka 

ID: UC01 

Stručný popis: Pacient přistupuje k zařízení a volí si jazyk pro komunikaci. 

Hlavní aktéři: Pacient 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Spuštěná aplikace Pacient v režimu přes celou obrazovku. 

Následné podmínky: Je spuštěn UC Skenování průkazky 

Hlavní scénář: 

1. Pacient přistupuje k zařízení. 

2. Na obrazovce se zobrazují následující položky: 

1.1. Logo ordinace:  malý obrázek v levé horní části obrazovky, zobrazení závislé na 

parametru ZDA_LOGO_UVOD. 

1.2. Datum a čas: malým písmem v pravé horní části obrazovky, zobrazení závislé na 

parametru ZDA_HODINY_UVOD. 

1.3. Seznam jazyků: Velkým písmem text + tlačítko v podobě vlajky. 

3. Pacient si volí jazyk pro komunikaci se zařízením pomocí stisknutí příslušné vlajky přímo na 

obrazovce. 

Alternativní scénář: 

Obsluha se rozhodne ukončit práci s aplikací stisknutím tlačítka KONEC zobrazujícího se 

v pravém spodním rohu obrazovky. Tlačítko je určeno pouze pro testovací účely. Zobrazení toho 

tlačítka závisí na nastavení parametru ZDA_TLACITKO_KONEC. 
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Tabulka 7: UC Specifikace Pacient - Skenování průkazky 

UC: Skenování průkazky 

ID: UC02 

Stručný popis: Pacient skenuje svou průkazku. 

Hlavní aktéři: Pacient 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Pacient si zvolil jazyk. 

Následné podmínky: Je spuštěn UC Volba důvodu návštěvy 

Hlavní scénář: 

1. Na obrazovce se ve zvoleném jazyce zobrazují následující položky: 

1.1. Text s pokyny pro pacienta 

1.2. Obrázek s ilustrací jak položit průkazku na skenovací plochu, zobrazení závislé na 

parametru ZDA_OBRAZEK_SCAN. 

1.3. Uprostřed dole velké tlačítko pro spuštění skenování průkazu ohraničené červeně 

blikajícím rámečkem. 

1.4. Vpravo dole tlačítko Zpět, které vrátí proces na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 

2. Pacient pokládá průkazku na skenovací plochu dle zobrazovaných pokynů a spouští 

skenování stisknutím příslušného tlačítka přímo na obrazovce. 

Alternativní scénář: 

1. Pacient stiskne tlačítko zpět a celý proces se vrací na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 

2. Obsluha se rozhodne přeskočit skenovaní průkazky stisknutím tlačítko přeskočit, které 

slouží pouze pro testovací účely. Zobrazení tohoto tlačítka závisí na nastavení parametru 

ZDA_TLACITKO_PRESKOCIT_SKEN. 
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Tabulka 8: UC Specifikace Pacient - Volba důvodu návštěvy 

UC: Volba důvodu návštěvy 

ID: UC03 

Stručný popis: Pacient si volí důvod návštěvy. 

Hlavní aktéři: Pacient 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Proběhlo naskenování průkazky. 

Následné podmínky: Je zobrazena úvodní obrazovka s volbou jazyka. 

Hlavní scénář: 

1. Na obrazovce se ve zvoleném jazyce zobrazují následující položky: 

1.1. Nadpis: zvolte důvod návštěvy 

1.2. Seznam aktuální úrovně důvodů návštěvy z hierarchického číselníku v podobě tlačítek. 

2. Pacient prochází jednotlivými úrovněmi hierarchické číselníku, dokud nedojde na poslední 

položku v hierarchii. Volba probíhá stisknutím příslušného tlačítka přímo na obrazovce. 

3. V případě že se jedná o pacienta, kterého posílá zaměstnavatel, je mu v hierarchii po volbě 

„Posílá mě zaměstnavatel“ spuštěn UC Volba zaměstnavatele. 

4. Po zvolení poslední položky hierarchie se veškeré údaje ukládají do DB a pacientovi se 

zobrazí potvrzovací obrazovka. 

4.1. Pacient ukončí proces stisknutím tlačítka OK na potvrzovací obrazovce. Následně se 

proces vrací na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 

4.2. Pacient nestisknul tlačítko OK. Po časovém intervalu se proces automaticky vrací na 

úvodní obrazovku s volbou jazyka. Délka intervalu je dána parametrem 

CAS_ZOBRAZENI_ULOZENI. 

Alternativní scénář: 

1. Pacient stiskne tlačítko zpět a celý proces se vrací na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 

2. Nastal-li problém s uložením pacientových údajů, je zobrazena obrazovka s chybou. 

2.1. Pacient ukončí proces stisknutím tlačítka OK na potvrzovací obrazovce. Následně se 

proces vrací na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 

2.2. Pacient nestisknul tlačítko OK. Po časovém intervalu se proces automaticky vrací na 

úvodní obrazovku s volbou jazyka. Délka intervalu je dána parametrem 

CAS_ZOBRAZENI_ULOZENI. 
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Tabulka 9: UC Specifikace Pacient - Volba zaměstnavatele 

UC: Volba zaměstnavatele 

ID: UC04 

Stručný popis: Pacient si volí zaměstnavatele, který jej poslal. 

Hlavní aktéři: Pacient 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Pacient si v hierarchickém číselníku důvodů návštěv zvolil možnost „Posílá 

mě zaměstnavatel“. 

Následné podmínky: Pokračuje se dále v UC volba důvodu návštěvy 

Hlavní scénář: 

1. Na obrazovce se zobrazují následující položky: 

1.1. Nadpis: Zvolte svého zaměstnavatele ve zvoleném jazyce 

1.2. Seznam platných zaměstnavatelů v podobě tlačítek. 

2. Pacient volí svého zaměstnavatele stisknutím příslušného tlačítka přímo na obrazovce. 

Alternativní scénář: 

Pacient stiskne tlačítko zpět a celý proces se vrací na úvodní obrazovku s volbou jazyka. 
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4.6.1 Aplikace Čekárna 

Tabulka 10: UC Specifikace Čekárna - Seznam pacientů 

UC: Seznam pacientů 

ID: UC01 

Stručný popis: Hlavní obrazovka pro zobrazování a práci s pacienty. 

Hlavní aktéři: Lékař, Sestra 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Proběhlo spuštění aplikace. 

Následné podmínky: Je zobrazena obrazovka se seznamem pacientů. 

Hlavní scénář: 

Formulář se seznamem pacientů – vyskakovací okno. 

Název formuláře: Čekárna 

Formulář se defaultně zobrazuje v minimalistickém zobrazení  s možností zobrazit formulář přes 

celou obrazovku, nebo je možné jej minimalizovat na hlavní panel  OS pomocí zobrazených 

tlačítek v jeho záhlaví. 

Na formuláři se zobrazují následující položky: 

1. Linkbar obsahující položky: Nastavení, Historie, Nápověda. Umístění vlevo nahoře. 

2. Záložky Čekárna, Všichni, Týden – umístěno vlevo pod Linkbar, barevně rozlišeno. 

2.1. Čekárna – nevyřízení pacienti daného dne 

2.2. Všichni – všichni registrovaní pacienti daného dne 

2.3. Týden – všichni registrovaní pacienti daného týdne 

3. Datum – ve formátu: pondělí 5.prosice 2016 – umístění vpravo nahoře 

4. Obnovit – tlačítko s vlastní ikonou – umístěno vpravo pod položkou Datum 

Seznam pacientů – Datagrid zobrazující needitovatelné sloupce v následujícím pořadí:  

Příchod, Pacient, Narozen, Důvod, Stav, Zaměstnavatel, Poznámka lékař, Poznámka sestra, 

Tlačítko s ikonou pro změnu stavu pacienta na „Vyšetřován“, Tlačítko s ikonou pro změnu stavu 

pacienta na „Hotový“ 

Datagrid bude pro případ potřeby zobrazovat jak vertikální, tak horizontální Scrollbar. 

Dvojklikem do vybraného řádku Datagridu se spustí UC Detail pacienta. 

Všechny sloupce mají možnost seřadit sestupně a vzestupně. 

Alternativní scénář: 

Uživatel se rozhodne ukončit práci s aplikací stisknutím příslušného tlačítka v záhlaví formuláře. 
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Tabulka 11:  UC Specifikace Čekárna - Editace pacienta 

UC: Editace pacienta 

ID: UC02 

Stručný popis: Editační detailový formulář pacienta. 

Hlavní aktéři: Lékař, Sestra 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Je zobrazen seznam pacientů, uživatel dvojklikem myši na vybraného 

pacienta spouští tento UC.  

Následné podmínky: Je zobrazen detailový formulář pacienta. 

Hlavní scénář: 

Editační formulář pacienta – vyskakovací okno. 

Název formuláře: Pacient – Jméno Příjmení 

Formulář se defaultně zobrazuje v minimalistickém zobrazení  s možností zobrazit formulář přes 

celou obrazovku, nebo je možné jej minimalizovat na hlavní panel  OS pomocí zobrazených 

tlačítek v jeho záhlaví. 

Na formuláři se zobrazují následující položky: 

1. Naskenovaná průkazka – obrázek – bez popisku – needitovatelné – po kliknutí na obrázek 

se otočí o 180 stupů 

2. Jméno – textbox – editovatelný v případě, že checkbox „Osoba ověřená v databázi“ není 

zatržený. 

3. Příjmení – textbox  – editovatelný v případě, že checkbox „Osoba ověřená v databázi“ není 

zatržený. 

4. Rodné číslo – textbox  – editovatelný v případě, že checkbox „Osoba ověřená v databázi“ 

není zatržený. 

5. Datum narození – textbox  – editovatelný v případě, že checkbox „Osoba ověřená 

v databázi“ není zatržený. 

6. Osoba ověřená v databázi? – checkbox – needitovatelné 

7. Založit nebo navázat osobu – tlačítko s vlastní ikonou 

8. Zaměstnavatel – textbox  – needitovatelné 

9. Stav pacienta – combobox – editovatelné 

10. Důvod návštěvy – textbox – needitovatelné 

11. Datum a čas návštěvy – textbox – needitovatelné 

12. Poznámka lékař  – více řádkový textbox 

13. Poznámka sestra -  více řádkový textbox 

14. Uložit – tlačítko s vlastní ikonou 

Uživatel edituje povolené položky a ukončí práci s formulářem pomocí tlačítka Uložit. 

Alternativní scénář: 

1. Uživatel se rozhodne uzavřít formulář pomocí příslušného tlačítka v jeho záhlaví. 

2. Uživatel se rozhodne k registraci pacienta navázat údaje skutečné osoby prostřednictvím 

tlačítka Najít osobu. Tím se spustí UC Najít osobu. 
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Tabulka 12:  UC Specifikace Čekárna - Historie 

UC: Historie 

ID: UC03 

Stručný popis: Uživatel si chce zobrazit historii návštěv pacientů 

Hlavní aktéři: Lékař, Sestra 

Vedlejší aktéři: Nejsou 

Vstupní podmínky: Je zobrazen seznam pacientů. Uživatel volí tlačítko Historie. Viz. UC 

Seznam pacientů 

Následné podmínky: Je zobrazen formulář s historií návštěv pacientů. 

Hlavní scénář: 

Formulář s historií návštěv pacientů – vyskakovací okno. 

Název formuláře: Historie od dd.MM.rrrr do dd.MM.rrrr 

Formulář se defaultně zobrazuje v minimalistickém zobrazení  s možností zobrazit formulář přes 

celou obrazovku, nebo je možné jej minimalizovat na hlavní panel  OS pomocí zobrazených 

tlačítek v jeho záhlaví. 

Na formuláři se zobrazují následující položky: 

1. Historie nalezeno celkem počet záznamů – groupbox. 

Obsah groupboxu: Datagrid zobrazující needitovatelné sloupce v následujícím pořadí: 

Příjmení, Jméno, Datum narození, Rodné číslo, Důvod návštěvy, Zaměstnavatel, Stav, 

Datum návštěvy, Poznámka lékař, Poznámka sestra 

Dvojklikem do vybraného řádku Datagridu se spustí UC Detail pacienta 

Všechny sloupce mají možnost seřadit sestupně a vzestupně. 

2. Hledání – groupbox. 

2.1. Datum Od:  – (dd.MM.rrrr) – po otevření formuláře dnešní datum mínus 7 dní 

2.2. Datum Do:  – (dd.MM.rrrr)  – po otevření formuláře dnešní datum 

2.3. Vyhledat - tlačítko s vlastní ikonou 

2.4. Pacienti v čekárně – checkbox – vychozí stav, po otevření formuláře je vybráno 

2.5. Vyšetřovaní pacienti – checkbox – vychozí stav, po otevření formuláře je vybráno 

2.6. Vyřízení pacienti – checkbox – vychozí stav, po otevření formuláře je vybráno 

2.7. Nepřijatí pacienti – checkbox – vychozí stav, po otevření formuláře je vybráno 

2.8. Export – tlačítko s vlastní ikonou 

Uživatel nastavuje filtrační podmínky a spouští vyhledání tlačítkem vyhledat. 

Alternativní scénář: 

1. Uživatel se rozhodne uzavřít formulář pomocí příslušného tlačítka v jeho záhlaví. 

2. Uživatel se rozhodne vyexportovat si vyhledané záznamy pomocí tlačítka Export (nutné 

mítnaistalován Microsoft Excel). 

3. Uživatel si zobrazí detailový formulář pacienta dvojklikem na vybraný záznam. 
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5 DATOVÝ MODEL 

Datové modelování je jednou z disciplín softwarového inženýrství. Je to proces, při 

němž se definují a analyzují požadavky na strukturu dat, s nimiž pracuje informační 

systém. Výsledkem tohoto procesu je datový model. Datové modely popisují formát a 

strukturu dat v těchto systémech a určují vzájemné vztahy jednotlivých datových prvků 

navzájem, čímž v nich reprezentují vymezenou část reality. To nám ve výsledném systému 

umožňuje s těmito daty manipulovat a využívat je k účelu, ke kterému byly do tohoto 

systému zaneseny. Mimo jiné mohou datové modely také sloužit jako prostředek pro 

komunikaci mezi těmi, kteří definují požadavky na informační systém a těmi, kdo tento 

systém vytvářejí [3]. 

5.1 Entity Relationship Diagrams 

ERD (entit-ně relační diagram) je založen na chápání světa jako množiny základních 

objektů, tedy entit (Entity) a vztahů (Relationship) mezi nimi. Popisuje data staticky, 

neukazuje, jaké operace s daty budou probíhat [8]. 

V první fázi návrhu informačního systému se tyto modely používají při analýze 

požadavků k popisu informační potřeby nebo typu informace uložené v databázi. 

Techniky datového modelování se používají pro popis ontologie (tj. přehled a klasifikace 

použitých pojmů a jejich vztahy mezi sebou) pro určitou oblast zájmu [8].  

5.1.1 Normalizace dat 

Normalizace je proces, při kterém se relace rozkládají za účelem jednodušší práce 

s daty, jejich lepší manipulaci, zabránění redundance dat a lepší konzistence. Normalizace 

ale není proces, který by zároveň znamenal navýšení výkonu databáze. Také to není úloha, 

která by byla deterministická, takže existuje více možných řešení [5]. 

Pro normalizaci byly stanoveny Normální formy (NF), což jsou vlastně pravidla, 

která by data v relaci měla splňovat. Čím vyšší normální forma, tím lepší a jednodušší by 

práce s daty, jejich vybíráním a aktualizacemi měla být. Formy jdou postupně od nižších 

k vyšším, kdy každá vyšší v sobě zahrnuje formy nižší. Zajímavostí je, že pokud jsou 

v relaci použity pouze jednoduché klíče, dochází k tzv. „splývání normálních forem“, které 

lze vidět na obrázku 11. Při použití jednoduchých klíčů mizí přerušované čáry a tak 

například relace, která je v 3NF, je automaticky i v 5NF) [5]. 

 

Obrázek 12: Normální formy [Zdroj: http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-

databazi/ ] 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%BD_model&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(v%C3%BDpo%C4%8Detn%C3%AD_technika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A9_modelov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza_po%C5%BEadavk%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza_po%C5%BEadavk%C5%AF
http://programujte.com/clanek/2008071900-normalizace-relacnich-databazi/
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Obrázek 13: ERD_1 [Zdroj: vlastní]  

pacient

id_pacient int

id_osoba int

id_zamestnavatel int

id_ciselnik int

id_prukazka int

id_pacient_stav int

rodne_cislo nvarchar(11)

jmeno nvarchar(255)

prijmeni nvarchar(255)

datum_narozeni varchar(10)

timestamp datetime

poznamka_lekar nvarchar(4000)

poznamka_sestra nvarchar(4000)

editace char(1)

Column Name Data Type Allow Nulls

pacient_stav

id_pacient_stav int

kod_stav varchar(20)

nazev_stav nvarchar(255)

zkratka nvarchar(10)

platnost char(1)

poradi int

Column Name Data Type Allow Nulls

ciselnik

id_ciselnik int

id_ciselnik_nadrizeny int

kod_text varchar(20)

kod_text_ulozeni varchar(20)

kod_text_zakaznik nvarchar(20)

zda_menu_zamestnavatel char(1)

zda_moznost_blokace char(1)

zablokovano char(1)

platnost char(1)

nazev_barva nvarchar(20)

poradi int

Column Name Data Type Allow Nulls

zamestnavatel

id_zamestnavatel int

id_obrazek int

nazev_zamestnavatel nvarchar(500)

kod_text nvarchar(20)

platnost char(1)

poradi int

Column Name Data Type Allow Nulls

prukazka

id_prukazka int

nazev_prukazka nvarchar(1000)

prukazka varbinary(MAX)

Column Name Data Type Allow Nulls

osoba

id_osoba int

rodne_cislo nchar(11)

jmeno nvarchar(255)

prijmeni nvarchar(255)

datum_narozeni varchar(10)

Column Name Data Type Allow Nulls
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Obrázek 14: ERD_2 [Zdroj: vlastní] 

  

zamestnavatel

id_zamestnavatel int

id_obrazek int

nazev_zamestnavatel nvarchar(500)

kod_text nvarchar(20)

platnost char(1)

poradi int

Column Name Data Type Allow Nulls barva

id_barva int

kod_barva char(7)

nazev nvarchar(20)

skupina nvarchar(50)

popis nvarchar(500)

Column Name Data Type Allow Nulls

text

id_text int

id_jazyk int

id_barva int

kod_text nvarchar(20)

hodnota nvarchar(1000)

Column Name Data Type Allow Nulls

jazyk

id_jazyk int

id_obrazek int

kod_jazyk char(5)

nazev_jazyk nvarchar(20)

platnost char(1)

Column Name Data Type Allow Nulls

obrazek

id_obrazek int

kod_obrazek nvarchar(50)

nazev_obrazek nvarchar(255)

typ_obrazek nvarchar(60)

obrazek varbinary(MAX)

popis nvarchar(500)

Column Name Data Type Allow Nulls

konfig

id_konfig int

nazev_klice varchar(255)

hodnota varchar(20)

popis nvarchar(255)

Column Name Data Type Allow Nulls

logovani

id_logovani int

entita varchar(255)

id_entita int

operace varchar(50)

datum_operace datetime

stav_operace varchar(50)

popis nvarchar(255)

Column Name Data Type Allow Nulls

import

rodne_cislo nvarchar(255)

jmeno nvarchar(255)

prijmeni nvarchar(255)

datum_narozeni datetime

Column Name Data Type Allow Nulls
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5.2 Uložené procedury 

Uložená procedura (Stored procedure) je databázový objekt, který neobsahuje data, ale 

část programu, který se nad daty v databázi má vykonávat [9]. 

Jedná se o část programu, který je  jasně funkčně oddělený od svého okolí, má 

interface (seznam parametrů) pro komunikaci s jinými moduly programu. Může mít vlastní 

lokální proměnné neviditelné pro ostatní části programu [9]. 

Uložená procedura je uložená v databázi. To znamená, že se k ní lze chovat stejně jako 

ke každému jinému objektu databáze (indexu, pohledu, apod.). Lze jí založit, upravovat a 

smazat pomocí příkazů dotazovacího jazyka databáze. V případě relační databáze obvykle 

pomocí příkazů DDL (Data Definition Language) [9]. 

Pro psaní uložených procedur je obvykle používán specifický jazyk konkrétní 

databáze, který je buďto rozšířením jejího dotazovacího jazyka (například v MS SQL 

Server je to T-SQL) nebo specifický procedurální jazyk s podporou SQL (pro 

databáze Oracle je to procedurální jazyk PL/SQL). Většina moderních databázových 

systémů podporuje implementaci uložených procedur i v klasických programovacích 

jazycích (Java, C#, C) [6]. 

5.2.1 Výhody Uložených procedur 

Oproti obvyklejšímu přístupu, kdy s daty pracuje přímo vlastní aplikace přistupující k 

databázi prostřednictvím SQL, uložené procedury jsou vykonávány přímo databázovým 

serverem. To může být v mnoha situacích velmi výhodné: 

 Sdílení kódu - Relativně komplexní kód uložené procedury může být sdílen a 

využíván více aplikacemi přistupujícími k databázi, aniž by činnost procedury 

musela být implementována opakovaně v jednotlivých aplikacích. Zejména se tato 

výhoda projeví, pokud jsou jednotlivé aplikace vyvíjeny v různých programovacích 

jazycích [11]. 

 Jednoduché rozhraní - Ve vhodných případech může vést užití uložené procedury 

ke značnému zjednodušení rozhraní mezi aplikací a databází. Pokud aplikace k 

příslušným datům v databázi přistupuje výhradně voláním uložených procedur, pak 

je možné do značné míry měnit schéma databáze (včetně uložených procedur, 

avšak bez změn v rozhraní uložených procedur), aniž by si taková změna vyžádala 

změnu v kódu samotné aplikace [11]. 

 Opravitelnost - Mnohé chyby v kódu uložené procedury se dají opravovat bez 

nutnosti distribuovat a instalovat nové verze aplikace přistupující k databázi [11].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rela%C4%8Dn%C3%AD_datab%C3%A1ze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1ze
https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prom%C4%9Bnn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhran%C3%AD_(informatika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_(datab%C3%A1ze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1torsk%C3%A1_chyba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohled_(datab%C3%A1ze)
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 Menší přesuny dat - Pokud aplikace přímo manipuluje s daty v databázi takovým 

způsobem, který se nedá přímo vyjádřit v jazyce SQL, pak bez použití uložené 

procedury musí nejdříve všechna relevantní data z databáze vybrat (typicky jedním 

nebo více příkazy SELECT), upravit je do požadované podoby a poté je uložit zpět 

do databáze (typicky jedním nebo více příkazy UPDATE a INSERT). Uložená 

procedura v takovém případě může ušetřit přenosy dat mezi databázovým serverem 

a aplikací v obou směrech. Zejména v případě, že aplikace běží na 

jiném počítači než databáze, může být rozdíl v čase a v zatížení sítě markantní [11]. 

 Rychlejší dostupnost dat – například v MS SQL SQL Server, když se Uložená 

procedura vykonává poprvé (od nastartování SQL serveru), tak si na rozdíl od 

běžného dotazu nebo pohledu určí  SQL server optimální plán přístupu k dotazu a 

uloží ho do cache paměti vyhrazené pro plány. Při opětovném využití uložené 

procedury pak SQL server vykoná tento plán a umožní tak vykonání dotazu 

mnohem rychleji. Navíc tím máme po úvodním spuštění zajištěnu stále stejnou 

rychlost vykonání dotazu [11]. 

5.3 Uživatelsky definované funkce 

Uživatelsky definovaná funkce, taktéž UDF (User Defined Function) představuje 

funkci, kterou definuje sám uživatel programu nebo prostředí [10]. 

V SQL databázích poskytují uživatelsky definované funkce způsob rozšíření, který 

může být volán a vyhodnocován přímo v SQL dotazech. SQL standard rozlišuje mezi 

skalárními a tabulkovými funkcemi. Skalární funkce vrací pouze jednu hodnotu 

(nebo NULL), zatímco tabulková funkce vrací tabulku. Tabulka může mít dle charakteru 

funkce jeden či více sloupců a vracet žádný či více řádků výsledku [10]. 

Podobně jako uložené procedury mají i UDF dobrý výkon, protože i jejich plány 

vykonání se ukládají do cache, aby se mohly opětovně využívat [10]. 

Pro potřeby tohoto projektu byly použity pouze skalární funkce. UDF pomohly vyřešit 

konstrukce složitějších procedur, kde je využito možnosti změny data setu zavoláním 

funkce přímo v SQL dotazu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/SELECT
https://cs.wikipedia.org/wiki/NULL
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/SQL
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=INSERT&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/UPDATE
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5.3.1 Specifikace uložených procedur 

Tabulka 13: scénář procedury p_nacti_uvodni_menu 

Název procedury: p_nacti_uvodni_menu 

Vstupní parametry: -- 

Popis chování: 

Procedura slouží k načtení textů pro úvodní obrazovku. 

Vrací se pouze jazyky, kde platnost = 'Y' 

Dataset obsahuje následující sloupce v daném pořadí: 

id_jazyk,  

nazev_jazyk,  

obrazek, -- vlajka daného jazyka 

vítejte, -- uvítací text v daném jazyce 

jazyk, -- text pro volbu v daném jazyce 

barva_vitejte  -- barva pro daný text  

barva_jazyk -- barva pro daný text 

Výstupní parametry: 
@logo VARBINARY,-- logo ordinace  

@pocet INT -- počet nabízených jazyků 

Tabulka 14: scénář procedury p_nacti_menu_skenovat 

Název procedury: p_nacti_menu_skenovat 

Vstupní parametry: @jazyk INT 

Popis chování: 

Slouží k načtení textů pro obrazovku skenování. 

Procedura vrací data set sloupců ve zvoleném jazyce s 

následujícím názvem a v daném pořadí:  

Nadpis, Tlacitko, Zpet, Obrazek 

Výstupní Parametry: -- 

Tabulka 15: scénář procedury p_nacti_konfig 

Název procedury: p_nacti_konfig 

Vstupní parametry: @klic VARCHAR 

Popis chování: 
Vrací hodnotu volného klíče. Nejčastěji „Y“, nebo „N“ 

Pro volání je nutné znát název klíče. 

Výstupní parametry: -- 
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Tabulka 16: scénář procedury p_nacti_osoby 

Název procedury: p_nacti_osoby 

Vstupní parametry: -- 

 

Procedura slouží k načtení všech ověřených osob v databázi na 

vyhledávacím formuláři osob. Dataset neobsahuje id_osoba=1,  

jelikož se jedná o osobu, slouží jako defaultní nastavení. 

Dataset vrací tyto sloupce v následujícím pořadí. 

id,  -- id pacienta 

Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození 

Výstupní parametry: -- 

Tabulka 17: scénář procedury p_nacti_ciselnik 

Název procedury: p_nacti_ciselnik 

Vstupní parametry: 

@jazyk INT, -- slouží pro určení jazyka 

@volba INT, -- slouží pro volbu úrovně, pro kterou se mají zobrazit 

podřízené položky 

@zamestnavatel INT, -- slouží pro zjištění, zda již byl vybrán 

zaměstnavatel 

Popis chování: 

Procedura slouží k načítání hierarchického menu. Vrací se důvody 

návštěvy nebo zaměstnavatelé kde platnost = 'Y'. 

Procedura vrací data set sloupců s následujícím názvem a 

v daném pořadí:  

id, -- id volby, nebo zaměstnavatele 

text, -- text pro tlačítko volby 

obrazek – obrázek v případě menu zaměstnavatel, jinak NULL 

Parametr @pocet vrací počet řádků v datasetu. Pokud počet =0, tak 

již neexistuje žádný podřízený záznam a je třeba načítaní menu 

ukončit. 

Pokud má volba vybraná uživatelem nastaven sloupec 

zda_menu_zamestnavetel= 'Y' a zároveň je parametr 

@zamestnavatel=0, pak se vrací nabídka zaměstnavatelů. Současně 

se naplní parametr @navrat=@volba, tím se zaznamená, kam se 

proces po volbě zaměstnavatele vrátí. 

Výstupní parametry: 

@pocet INT, -- vrací počet řádků datasetu,  

@navrat INT, -- slouží pro určení, která úroveň se má zavolat po 

volbě zaměstnavatele 

@nadpis NVARCHAR, 

@zpet NVARCHAR 
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Tabulka 18: scénář procedury p_zapis_pacienta 

Název procedury: p_zapis_pacienta 

Vstupní parametry: 

@jazyk INT, 

@rc NVARCHAR, -- rodné číslo  

@jmeno NVARCHAR, 

@prijmeni NVARCHAR, 

@narozeni VARCHAR, -- datum narození 

@prukaz VARBINARY, -- naskenovaná průkazka 

@zamestnavatel INT, -- zvolený zaměstnavatel 

@volba INT, -- zvoolený důvod návštěvy (poslední úroveň) 

@zda_validni CHAR, -- zda RČ prošlo validací 

Popis chování: 

Procedura slouží pro uložení registrace pacienta.Vytváří se záznam 

o registraci pacienta do tabulky dbo.pacient a dbo.prukazka. 

Přímo se ukládají sloupce: 

zaměstnavatel, -- id z tabulky dbo.zamestnavatel 

číselník, -- id z tabulky dbo.ciselnik 

průkazka, -- id nově vytvořeného záznamu v tabulce průkazka 

jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, poznámka lékař a 

sestra = 'N', editace ='N', 

Pokud příznak @zda validní = 'Y', kontroluje se tabulka dbo.osoba 

na existenci naskenovaného rodného čísla. Pokud je rodné číslo 

nalezeno, přiřadí se id_osoba do sloupce osoba v tabulce pacient. 

Pokud takové RČ není nalezeno, zakládá se v tabulce osoba nový 

záznam a nově vzniklé id_osoba je přiřazeno do tabulky pacient. 

Pokud příznak @zda validní = 'N', 

Přiřazuje se v tabulce pacient id_osoba =1 (default). 

Pokud má zvolený důvod návštěvy sloupec cislenik.zablokovano = 

'N', pak se nově příchozímu pacientu nastaví stav s kódem 

'VEFRONTE' a parametr @hlaska = cislenik.kod_text_ulozeni. 

Pokud má zvolený důvod návštěvy sloupec cislenik.zablokovano = 

'Y', pak se nově příchozímu pacientu nastaví stav s kódem 

'NEOBSLOUZEN' a parametr @hlaska = text.kod_text = 

'ULOZ050'. 

Vytváří se časové razítko, které se ukládá do tabulky pacient a 

zároveň se použije pro název souboru, který se ukládá na disk 

(naskenovaná průkazka).  

Zapisuje se soubor na disk,  jako cesta pro uložení se použije 

hodnota parametru 'CESTA_PRUKAZ' z tabulky dbo.konfig. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR -- hláška pro potvrzení registrace 
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Tabulka 19: scénář procedury p_nacti_historii 

Název procedury: p_nacti_historii 

Vstupní parametry: 
@datum_od NVARCHAR, 

@datum_do NVARCHAR, 

Popis chování: 

Procedura slouží k načtení historie registrace pacientů. Vrací se 

dataset omezený daty.  

Proceduru je třeba volat s daty v následujícím formátu: 

11.09.2016. 

Výsledný dataset: 

id -- id pacienta 

příjmení, jméno, datum narození, rodné číslo, důvod návštěvy, 

zaměstnavatel, datum a čas návštěvy, stav, poznámka lékař, 

poznámka sestra  

Výstupní parametry: @pocet INT -- počet nalezených záznamů 

Tabulka 20: scénář procedury p_nacti_pacienty 

Název procedury: p_nacti_pacienty 

Vstupní parametry: @kod_stav VARCHAR 

Popis chování: 

Procedura slouží pro naplnění seznamu pacientů. 

Vrací se dataset pacientů omezený na aktuální den a omezený 

dle stavů parametrem @kod_stav, který může aktuálně nabývat 

pouze těchto hodnot: 

„Vsichni“ -- všichni pacienti daného dne 

„Cekarna“ -- všichni pacienti, kromě odbavených 

„Tyden“ -- pacienti daného týdne 

Dataset obsahuje tyto sloupce: 

id,  -- id pacienta 

barva cekání,  -- pro sloupec Příchod 

barva pacienta,  -- barva pro zbytek řádku (dle důvodu 

návštěvy) 

příchod, -- čas příchodu, v případě záložky Týden i datum 

pacient, -- Příjmení a Jméno 

narozen, důvod, stav, zaměstnavatel, poznámka lékař, poznámka 

sestra  

Výstupní parametry: 
@nazev_datasetu NVARCHAR, -- název záložky 

@kod_barva CHAR -- barva pro název záložky 
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Tabulka 21: scénář procedury p_zmen_stav_pacienta 

Název procedury: p_zmen_stav_pacienta 

Vstupní parametry: 
@id INT, -- id pacienta 

@kod_stav VARCHAR, -- kód stavu 

Popis chování: 

Procedura slouží pro změnu stavu pacienta prostřednictvím tlačítek 

v seznamu pacientů. 

Do procedury vstupuje @id, což je id pacienta, u kterého chceme 

změnit stav na @kod_stav. 

@kod_stav může aktuálně nabývat pouze těchto hodnot: 

„VEFRONTE“ --  pacienti ve frontě 

„USESTRY“ -- pacienti na, kterých se pracuje 

„NEOBSLOUZEN“ -- odmítnutí pacienti 

„VYRIZEN“ -- odbavení pacienti 

Výstupní parametr @hlaska vrací info pro message box o úspěšnosti, 

nebo neúspěšnosti operace. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR 

Tabulka 22: scénář procedury p_zmen_detail_pacienta 

Název procedury: p_zmen_detail_pacienta 

Vstupní parametry: 

@id INT, -- id pacienta 

@jmeno NVARCHAR, 

@prijmeni NVARCHAR, 

@rc NVARCHAR, 

@editace CHAR, -- aplikace předá 'Y', nebo 'N' podle vyhodnocení, zda 

již byl pacient editován 

@datum_narozeni VARCHAR, 

@id_pacient_stav INT, -- id stavu pacienta 

@poznamka_lekar NVARCHAR, 

@poznamka_sestra NVARCHAR, 

Popis chování: Procedura slouží pro uložení editace na detailovém formuláři pacienta. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR 
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Tabulka 23: scénář procedury p_zapis_osobu 

Tabulka 24: scénář procedury p_zmen_osobu 

Název procedury: p_zapis_osobu 

Vstupní parametry: 

@jmeno NVARCHAR, 

@prijmeni NVARCHAR, 

@rc NCHAR,-- rodné číslo 

@datum CHAR -- datum narození 

Popis chování: 

Procedura slouží k vytvoření nové skutečné osoby v tabulce osoba. 

Procedura založí osobu do databáze a výstupním parametrem 

@hlaska informuje o úspěšném uložení a zároveň parametrem @id 

vrátí id nově vytvořené osoby. 

Procedura kontroluje, zda již  v databázi dané rodné číslo 

neexistuje. V takovém případě se nová osoba nevytvoří, výstupním 

parametrem @hlaska se o tomto předá informace a parametrem @id 

se předá id osoby s již vytvořeným rodným číslem. 

Pokud by neproběhl ani jeden ze dvou scénářů, tak se o tom předá 

informace výstupním parametrem @hlaska a parametrem id se vrátí 

hodnota 0. 

Výstupní parametry: 

@id INT, -- id založené, nebo dohledané osoby 

@rodne_cislo VARCHAR, 

@hlaska NVARCHAR 

  

Název procedury: p_zmen_osobu 

Vstupní parametry: 

@id_osoba INT, 

@jmeno NVARCHAR, 

@prijmeni NVARCHAR, 

@rc NCHAR, -- rodné číslo 

@datum CHAR, -- datum narození 

Popis chování: 

Procedura slouží k úpravě již založené skutečné osoby v databázi. 

Procedura proto nevrací žádná data, pouze výstupním parametrem 

@hlaska informuje o úspěšnosti operace a parametrem @id vrací 

zpátky id osoby, která byla upravena. 

V případě, že operace nemohla úspěšně  proběhnout se výstupním 

parametrem @id vrací hodnota 0. 

Výstupní parametry: 
@id INT, -- id upravované osoby 

@hlaska NVARCHAR  
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Tabulka 25: scénář procedury p_prirad_osobu 

Tabulka 26: scénář procedury p_nacti_detail pacienta 

  

Název procedury: p_prirad_osobu 

Vstupní parametry: 
@id_osoba INT, 

@id_pacient INT, 

Popis chování: 

Procedura slouží k přiřazení skutečné vybrané osoby pacientovi 

zobrazenému v detailovém formuláři. 

Tedy vybranému id se v tabulce dbo.pacient přiřazuje dané 

id_osoba. 

Procedura proto nevrací žádná data, pouze výstupním parametrem 

informuje, zda operace proběhla. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR 

Název procedury: p_nacti_detail pacienta 

Vstupní parametry: @id INT -- id zobrazeného pacienta 

Popis chování: 

Procedura slouží pro načtení detailového formuláře pacienta. 

id, 

hlavicka (Pacient – Jméno a Příjmení), -- pro název formuláře 

Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Datum narození, 

Osoba ověřená v databázi?   -- vrací hodnotu 0/1 

Datum návštěvy, Čas příchodu, Zaměstnavatel, Stav pacienta, 

Důvod návštěvy, Poznámka lékař, Poznámka sestra  

Pokud pacient.id_osoba !=1, pak se  Jméno, Příjmení, RČ, datum 

narození berou z tabulky dbo.osob a nastaví se příznak osoba 

ověřená v databázi. 

Pokud se jedná o pacienta, který není ověřený v databázi, tedy 

pacient.id_osoba =1, pak se Jméno, Příjmení, RČ, datum narození 

berou z tabulky dbo.osoba pouze v případě, že pacient.editace = 'N'. 

Jinak se berou z tabulky dbo.pacient. 

Výstupní parametry: --- 
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Tabulka 27: scénář procedury p_zmen_povolene_ukony 

Název procedury: p_zmen_povolene_ukony 

Vstupní parametry: 
@id INT, 

@nastaveni CHAR, 

Popis chování: 

Procedura slouží pro editaci formuláře Nastavení, tedy pro vypnutí 

nebo zapnutí poskytovaných úkonů. 

Vstupem je id ciselniku(@id) a hodnota 'Y', nebo 'N', podle toho zda 

je vybrán checkbox. (@nastaveni)  

Výstupní @hlaska slouží pro messagebox a poskytuje informaci o 

tom, zda byla operace úspěšně provedena nebo ne. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR 

Tabulka 28: scénář procedury p_zmen_vsechny_povolene_ukony 

Název procedury: p_zmen_vsechny_povolene_ukony 

Vstupní parametry: @nastaveni CHAR 

Popis chování: 

Procedura slouží pro vypnutí nebo zapnutí všech poskytovaných 

úkonů. 

Vstupem je hodnota 'Y', nebo 'N' podle toho zda je vybrán 

checkbox. (@nastaveni). 

Výstupní @hlaska slouží pro messagebox a poskytuje informaci o 

tom, zda byla operace úspěšně provedena nebo ne. 

Výstupní parametry: @hlaska NVARCHAR 
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Tabulka 29: scénář procedury p_nacti_povolene_ukony 

Název procedury: p_nacti_povolene_ukony 

Vstupní parametry: -- 

Popis chování: 

Procedura slouží pro načtení formuláře Nastavení. 

Procedura vrací následující dataset: 

Id, Barva, Důvod návštěvy, Zablokováno  -- Y/N 

Výstupní parametry: @pocet INT -- počet řádků 

Tabulka 30: scénář procedury p_smaz_prukazky 

  

Název procedury: p_smaz_prukazky 

Vstupní parametry: -- 

Popis chování: 

Procedura slouží k vymazání průkazek z databáze. Odmazávají se 

průkazky starší než 2 roky. Před vymazáním průkazky z databáze 

musí proběhnout kontrola, že je uložena na disku. O průběhu se 

zaznamenávají informace do tabulky dbo.logovani a to následujícím 

způsobem: 

1. Pokud byla průkazka  na disku dohledána  a smazána, zapíše se 

do tabulky  stav „uspech“, jako entita „pacient“ a jeho id 

(jelikož id průkazky je v danou chvíli již vymazáno), operace 

„mazani“, datum a popis „průkazka byla na disku dohledána a 

úspěšně odstraněna z DB“ 

2. Pokud nebyla průkazka na disku nalezena, tím pádem nebude 

vymazána. Do tabulky se zapíše stav „neuspech“, jako entita 

„prukazka“ a její id, operace „mazani“, datum a popis „operace 

neproběhla, protože soubor nebyl na disku nalezen“ 

3. Pokud nebyla nalezena žádná průkazka starší než dané datum, 

pak se do tabulky zapíše  stav „neuspech“, jako entita 

„prukazka“ bez id, operace „mazani“, datum a popis „žádné 

průkazky starší než povolené datum nebyly nalezeny“ 

4. Pokud procedura z nějakého důvodu selže na transakci, pak se 

do tabulky zapíše stav „neuspech“, entita „prukazka bez id, 

operace „mazani“, datum a popis „ operace spadla na transakci“ 

Výstupní parametry: -- 
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5.4 Mapování uložených procedur na případy užití 

5.4.1 Aplikace Pacient 

Tabulka 31: Mapování uložených procedur na případy užití: Pacient 

Případy užití Uložené procedury 

Volba jazyka p_nacti_uvodni_menu 

Skenování průkazky  p_nacti_menu_skenovat 

Volba důvodu návštěvy p_nacti_ciselnik, p_zapis_pacienta 

Volba zaměstnavatele p_nacti_ciselnik, p_zapis_pacienta 

5.4.2 Aplikace Čekárna 

Tabulka 32: Mapování uložených procedur na případy užití: Čekárna 

Případy užití Uložené procedury 

Nastavení 
p_nacti_povolene_ukony, p_zmen_povolene_ukony, 

p_zmen_vsechny_povolene_ukony 

Editace pacienta  p_zmen_detail_pacienta 

Detail pacienta p_nacti_detail_pacienta 

Historie p_nacti_historii 

Seznam pacientů p_nacti_pacienty, p_zmen_stav_pacienta 

Založení osoby p_zapis_osobu 

Editace osoby p_zmen_osobu 

Přiřazení osoby p_prirad_osobu 

Vyhledávání osob p_nacti_osoby 
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6 VYTVOŘENÍ DATABÁZE PRO REALIZACI SYSTÉMU 

6.1 Použité nástroje 

6.1.1 Databáze 

Databáze byla vytvořena pomocí Microsoft SQL Server 2016 SP1 Express, který je 

zdarma ke stažení na: https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-editions-

express. 

MS SQL Server je relační databázový systém postavený na základní funkci ukládání a 

načítání dat, jak je to požadováno jinými aplikacemi. SQL Server může běžet buď na 

stejném počítači jako aplikace nebo na jiném přes síť (klasická architektur klient – server). 

Obsahuje různé úrovně správy a přístupu, jak k samotnému serveru tak jednotlivým 

databázím. 

Bezplatná edice SQL Serveru sebou samozřejmě nese některá omezení, která ale nijak 

nejsou v rozporu s naplněním cílů této práce. Vlastnosti edice Express v tabulce níže. 

Tabulka 33: Omezení SQL Serveru v edici Express 

Microsoft SQL Server Express 

Maximum výpočetního výkonu použitý jednou instancí (SQL 

Server Database Engine) 

1 fyzický procesor, nebo 

4 jádra 

Maximum využitelné paměti (na instanci SQL Server Database 

Engine) 
1 GB RAM 

Maximální velikost relační databáze 10 GB 

Podpora Windows Server Core ANO 

Podpora více instancí 50 

Podpora naplánovaných úloh NE 

6.1.2 Vývojové prostředí 

Pro vytvoření databází bylo použito SQL Server Management Studio (16.5.3), které 

spolupracuje s SQL servery napříč edicemi a verzemi již od Microsoft SQL Server 2005.  

SQL Server Management Studio (SSMS) je integrované prostředí pro přístup, 

konfiguraci, řízení, správu a rozvoj všech součásti Microsoft SQL Server. Kombinuje 

vývojářům a správcům všech úrovní přístup k SQL Serveru pomocí rozsáhlých grafických 

průvodců společně s propracovanými skriptovacími editory. 

SSMS lze zdarma stáhnout na: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-

sql-server-management-studio-ssms.  

https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-editions-express
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms
https://www.microsoft.com/cs-cz/sql-server/sql-server-editions-express
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms
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6.2 Založení tabulek 

 
CREATE TABLE [dbo].[obrazek]( 
 [id_obrazek] [int] NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [kod_obrazek] [nvarchar] (50) NOT NULL UNIQUE, 
 [nazev_obrazek] [nvarchar] (255) NOT NULL, 
 [typ_obrazek] [nvarchar] (60)NOT NULL, 
 [obrazek] [varbinary] (max) NOT NULL, 
 [popis] [nvarchar] (500) NULL) 
 
CREATE TABLE [dbo].[jazyk]( 
 [id_jazyk] [int] NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, 
 [id_obrazek] [int] NULL, 
 [kod_jazyk] [char] (5) NOT NULL UNIQUE, 
 [nazev_jazyk] [nvarchar] (20) NOT NULL, 
 [platnost] [char] (1) NOT NULL 
 FOREIGN KEY  (id_obrazek) REFERENCES obrazek(id_obrazek)) 
 
CREATE TABLE [dbo].[barva]( 
 [id_barva] [int] NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, 
 [kod_barva] [char] (7) NOT NULL UNIQUE, 
 [nazev] [NVARCHAR] (20) NOT NULL UNIQUE, 
 [skupina] [NVARCHAR] (50)NULL, 
 [popis] [nvarchar] (500) NULL) 
 
CREATE TABLE [dbo].[text]( 
 [id_text] [int] NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [id_jazyk] [int] NOT NULL, 
 [id_barva] [int] NULL, 
 [kod_text] [nvarchar] (20) NOT NULL, 
 [hodnota] [nvarchar] (1000) NOT NULL, 
 FOREIGN KEY (id_jazyk) REFERENCES jazyk(id_jazyk), 
 FOREIGN KEY (id_barva) REFERENCES barva(id_barva)) 
 
CREATE TABLE [dbo].[zamestnavatel]( 
 [id_zamestnavatel] [int] NOT NULL IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, 
 [id_obrazek] [INT] NOT NULL, 
 [nazev_zamestnavatel] [nvarchar] (500) NOT NULL, 
 [kod_text] [nvarchar] (20) NULL, 
 [platnost] [char] (1) NOT NULL, 
 [poradi] [int] NULL, 
 FOREIGN KEY  (id_obrazek) REFERENCES obrazek(id_obrazek)) 
 
CREATE TABLE [dbo].[osoba] ( 
 [id_osoba] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [rodne_cislo] NVARCHAR(11) NOT NULL UNIQUE, 
 [jmeno] NVARCHAR(255) NOT NULL,  
 [prijmeni] NVARCHAR(255) NOT NULL, 
 [datum_narozeni] VARCHAR(10) NULL,) 
 
INSERT INTO dbo.osoba VALUES ('neznámé','neznamý','pacient','neznámé') 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[prukazka] ( 
 [id_prukazka] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [nazev_prukazka] NVARCHAR(1000) NOT NULL, 
 [prukazka] VARBINARY(MAX) NOT NULL) 
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CREATE TABLE [dbo].[ciselnik]( 
 [id_ciselnik] [int] NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [id_ciselnik_nadrizeny] [int] NULL, 
 [kod_text] [varchar](20) NOT NULL, 
 [kod_text_ulozeni] [varchar](20) NULL, 
 [kod_text_zakaznik] [nvarchar](20) NULL, 
 [zda_menu_zamestnavatel] [char](1) NOT NULL, 
 [zda_moznost_blokace] [char](1) NOT NULL, 
 [zablokovano] [char](1) NOT NULL, 
 [platnost] [char](1) NOT NULL, 
 [nazev_barva] [NVARCHAR] (20) NULL, 
 [poradi] [int] NULL) 
 
ALTER TABLE [dbo].[ciselnik]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([id_ciselnik_nadrizeny]) 
 REFERENCES [dbo].[ciselnik] ([id_ciselnik]) 
 GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[pacient_stav] ( 
 [id_pacient_stav] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [kod_stav] VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, 
 [nazev_stav] NVARCHAR(255), 
 [zkratka] NVARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, 
 [platnost] CHAR(1) NOT NULL, 
 [poradi] INT NULL)  
 
CREATE TABLE [dbo].[pacient]( 
 [id_pacient] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [id_osoba] INT NOT NULL, 
 [id_zamestnavatel] INT NULL, 
 [id_ciselnik] INT NOT NULL, 
 [id_prukazka] INT NOT NULL DEFAULT(1), 
 [id_pacient_stav] INT NOT NULL, 
 [rodne_cislo] NVARCHAR(11) NULL, 
 [jmeno] NVARCHAR(255) NULL,  
 [prijmeni] NVARCHAR(255) NULL, 
 [datum_narozeni] VARCHAR(10) NULL, 
 [timestamp] DATETIME  NOT NULL, 
 [poznamka_lekar] NVARCHAR(4000) NULL, 
 [poznamka_sestra] NVARCHAR(4000) NULL, 
 [editace] CHAR(1) NOT NULL DEFAULT 'N', 
 FOREIGN KEY (id_osoba) REFERENCES dbo.osoba(id_osoba), 
 FOREIGN KEY (id_zamestnavatel) REFERENCES 
dbo.zamestnavatel(id_zamestnavatel), 
 FOREIGN KEY (id_ciselnik) REFERENCES dbo.ciselnik(id_ciselnik), 
 FOREIGN KEY (id_prukazka) REFERENCES dbo.prukazka(id_prukazka) ON DELETE SET 
DEFAULT, 
 FOREIGN KEY (id_pacient_stav) REFERENCES dbo.pacient_stav(id_pacient_stav) 
 ) 
 INSERT INTO dbo.prukazka (nazev_prukazka,prukazka) 
 SELECT 'default' AS nazev_prukazka, * FROM  
 OPENROWSET(BULK N'D:\obrazky\stop.gif', SINGLE_BLOB) AS prukazka  
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CREATE TABLE [dbo].[konfig]( 
 [id_konfig] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [nazev_klice] VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, 
 [hodnota] VARCHAR(20) NOT NULL, 
 [popis] NVARCHAR(255) NULL) 
     
CREATE TABLE [dbo].[logovani]( 
 [id_logovani] INT NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, 
 [entita] VARCHAR(255) NOT NULL, 
 [id_entita] INT NULL, 
 [operace] VARCHAR(50) NOT NULL, 
 [datum_operace] DATETIME NOT NULL, 
 [stav_operace] VARCHAR(50) NOT NULL, 
 [popis] NVARCHAR(255) NULL) 
 

6.3 Popisy a skripty vybraných uložených procedur 

6.3.1 Popis procedury: p_nacti_uvodni_menu 

Procedura se volá po spuštění aplikace Pacient. Slouží k naplnění uvítací obrazovky 

pacienta. Jelikož se procedura volá při startu aplikace, neobsahuje žádné vstupní 

parametry. Naopak kromě výstupního data-setu procedura vrací dva výstupní parametry. 

Jedním z nich je logo ordinace (obrázek), které je možné na úvodní obrazovce zobrazovat. 

Druhým výstupním parametrem je počet řádků. Zde se jedná pouze o urychlení, kdy 

databáze již aplikaci nabízí budoucí počet nabízených jazyků a aplikace dle toho připraví 

dynamický číselník. 

Výstupní data-set pak obsahuje následující sloupce v daném pořadí: 

 id_jazyk – slouží k identifikaci zvoleného jazyka po celý průběh registrace 

pacienta 

 nazev_jazyk – název jazyka v databázi (na žádost lékaře na konec z obrazovky 

odstraněno)  

 obrazek – vlajka, jejímž prostřednictvím pacient volí jazyk pro komunikaci) 

 vítejte – uvítací věta ve více jazycích 

 jazyk – vyzývací multijazyčná věta pro volbu jazyka 

 barva_vitejte – možnost ovlivnit barvu písma uvítací věty (hexa kód barvy) 

 barva_jazyk – možnost ovlivnit barvu písma jazykové věty (hexa kód barvy) 

 

 

Obrázek 15: ukázka volání procedury p_nacti_uvodni_menu v Management studiu [Zdroj: vlastní] 
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Obrázek 16: úvodní obrazovka aplikace Pacient [Zdroj: vlastní] 

6.3.2 Kód procedury p_nacti_uvodni_menu 

 
-- založení procedury: p_nacti_uvodni_menu 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 3.12.2016 
-- pozn:slouží k načtení úvodní obrazovky 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ALTER PROCEDURE [dbo].[p_nacti_uvodni_menu] 
 
@logo VARBINARY(MAX) OUTPUT, 
@pocet INT OUTPUT 
 
AS BEGIN 
 
SELECT j.id_jazyk,j.nazev_jazyk,o.obrazek, 
 (SELECT t.hodnota FROM text t  (NOLOCK) WHERE t.id_jazyk=j.id_jazyk  

AND t.kod_text='VITEJTE') [vitejte], 
 (SELECT t.hodnota FROM text t  (NOLOCK) WHERE t.id_jazyk=j.id_jazyk  

AND t.kod_text='JAZYK') [jazyk], 
 (SELECT ISNULL(b.kod_barva,'#000000') FROM text t  (NOLOCK)  

LEFT JOIN dbo.barva b (NOLOCK) ON b.id_barva = t.id_barva  
WHERE t.id_jazyk=j.id_jazyk AND t.kod_text='VITEJTE') [barva_vitejte], 

 (SELECT ISNULL(b.kod_barva,'#000000') FROM text t  (NOLOCK)  
LEFT JOIN dbo.barva b (NOLOCK) ON b.id_barva = t.id_barva  
WHERE t.id_jazyk=j.id_jazyk AND t.kod_text='JAZYK') [barva_jazyk] 

FROM jazyk j (NOLOCK) 
JOIN obrazek o (NOLOCK) ON o.id_obrazek=j.id_obrazek 
WHERE j.platnost='Y' 
 
SET @pocet = @@ROWCOUNT 
SET @logo = (SELECT obrazek FROM obrazek (NOLOCK) WHERE kod_obrazek = 'ORDINACE') 
END 
GO 
GRANT EXECUTE ON dbo.p_nacti_uvodni_menu TO PUBLIC; 
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6.3.3 Popis procedury p_zapis_pacienta 

Jedna z nejsložitějších a na tvorbu časově nejnáročnějších procedur v projektu. Slouží 

k uzavření procesu registrace pacienta. V transakci (databázová transakce je skupina 

příkazů, které se buď provedou všechny, nebo se data vrátí do původního stavu) se ukládají 

do databáze všechna aplikací posbíraná data. Specialitou procedury je uložení naskenované 

průkazky na pevný disk serveru. Procedura obsahuje velké množství vstupních parametrů a 

pouze jeden výstupní, který je zároveň i jediným celkovým výstupem procedury. 

Výstupní parametr slouží k informování uživatele o úspěšnosti jeho registrace, kdy dle 

zvoleného úkonu se objevuje jiný typ textu. Stejně tak pokud by  procedura selhala, 

transakční ošetření odešle do výstupního parametru jiný text. 

Vstupní parametry procedury: 

@jazyk – slouží pro určení, v jakém jazyce se vrátí potvrzovací text   

@rc – naskenované rodné číslo 

@jmeno – naskenované jméno 

@prijmeni – naskenované příjmení 

@narozeni –  naskenované nebo dopočtené datum narození 

@prukaz –  naskenovaná průkazka jako obrázek 

@zamestnavatel – id vybraného zaměstnavatele 

@volba – id vybraného důvodu návštěvy 

@zda_validni – informace programu databázi o průběhu validace RČ 

Vysvětlení konstrukce procedury: 

Jelikož je nutné časovou informaci pořízení záznamu ukládat na dvou různých místech 

různým způsobem, ukládá si procedura na začátku časové razítko do proměnné. Tato 

proměnná je poté využita při ukládání záznamu do databáze a tvorbě názvu souboru při 

ukládání naskenované průkazky na disk. 

Pro samotné ukládání souboru na disk byly vytvořeny dvě samostatné procedury, které 

se volají uvnitř této popisované. Jedna nejprve kontroluje existenci cesty, do které se má 

soubor uložit (pokud cesta neexistuje, založí se). Druhá procedura poté ukládá soubor na 

disk. 

Samotná procedura obsahuje několik rozdělení toku programu v závislosti na validitě 

RČ a existenci RČ v databázi. 

Pokud aplikace ukládá data s nevalidním RČ, tak se do tabulky pacient společně s  

naskenovanými údaji ukládá id_osoby=1. Jelikož RČ neprošlo validací, není možné takové 

RČ uložit do databáze jako skutečnou osobu a taktéž zobrazení nesmyslných 

naskenovaných údajů by nepřineslo žádnou podstatnou informaci. Toho je využito nadále 

při zobrazování informací o příchozím pacientu v aplikaci Čekárna, kdy pak máme 
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možnost se rozhodnout, zda zobrazit skutečné naskenované údaje nebo úhlednou formu 

záznamu.  

Pokud RČ validací úspěšně prošlo, procedura pak ještě rozlišuje, zda už není 

rozpoznané RČ v databázi uloženo a předchází tak duplicitě záznamů. Pokud již RČ 

v tabulce osoba existuje, uloží se společně s ostatními údaji do tabulky id příslušné osoby. 

V opačném případě se nejprve vytvoří záznam do tabulky osoba a dále je průběh stejný. 

 

 

Obrázek 17: ukázka obrazovky s potvrzením registrace v aplikaci Pacient [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 18: ukázka volání procedury p_zapis_pacienta v Management studiu [Zdroj: vlastní]  
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6.3.4 Kód procedury p_zapis_pacienta 

 
-- založení procedury: p_zapis_pacienta  
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 21.12.2016 
-- pozn:slouží k uložení načtené průkazky, údajů z průkazky a voleb pacienta 
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[p_zapis_pacienta ] 
 
@jazyk INT, 
@rc NVARCHAR(11), 
@jmeno NVARCHAR(255), 
@prijmeni NVARCHAR(255), 
@narozeni VARCHAR(10), 
@prukaz VARBINARY(MAX), 
@zamestnavatel INT, 
@volba INT, 
@zda_validni CHAR(1), 
 
@hlaska NVARCHAR(1000) OUTPUT 
 
 
AS BEGIN 
 
DECLARE @datum DATETIME 
DECLARE @id_osoba INT 
DECLARE @id_prukazka INT 
DECLARE @id_stav INT 
DECLARE @nazev_prukaz VARCHAR(50) 
DECLARE @nazev_prukaz2 VARCHAR(50) 
DECLARE @cesta NVARCHAR(1000) 
 
SET @id_osoba=(SELECT o.id_osoba FROM dbo.osoba o (NOLOCK)  WHERE o.rodne_cislo=@rc) 
SET @cesta = (SELECT  k.hodnota FROM konfig k (NOLOCK) WHERE k.nazev_klice = 
'CESTA_PRUKAZ') 
 
BEGIN TRY 
 
BEGIN TRANSACTION 
 
IF @zamestnavatel = 0  
 BEGIN 
 SET @zamestnavatel=NULL 
END 
 
SET @datum = CURRENT_TIMESTAMP 
 
SET @nazev_prukaz=(REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),@datum,103),'/','.'))+' 
'+(LEFT(CONVERT (VARCHAR(20),@datum,108),5)) 
 
SET @nazev_prukaz2=(REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),@datum,103),'/','-'))+' 
'+(LEFT(REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),@datum,108),':','-'),11)) 
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IF @zda_validni = 'Y' 
BEGIN  
 IF EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.osoba o (NOLOCK) WHERE o.id_osoba=@id_osoba) 
 BEGIN 
  INSERT INTO dbo.prukazka VALUES (@nazev_prukaz,@prukaz)  

SET @id_prukazka=@@IDENTITY 
  IF ((SELECT c.zablokovano FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK)  

WHERE c.id_ciselnik=@volba) ='Y') 
  BEGIN 
  SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM dbo.pacient_stav ps 
(NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='NEOBSLOUZEN')      
  SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK) WHERE 
t.kod_text='ULOZ050' AND t.id_jazyk=@jazyk) 
  END 
  ELSE BEGIN 
  SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM dbo.pacient_stav ps 
(NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='VEFRONTE')       
  SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK)   
   JOIN dbo.ciselnik c ON c.kod_text_ulozeni = t.kod_text  
   WHERE t.id_jazyk=@jazyk AND c.id_ciselnik=@volba) 
  END 
          

INSERT INTO dbo.pacient VALUES ((SELECT o.id_osoba FROM dbo.osoba o 
(NOLOCK)  WHERE o.rodne_cislo=@rc), @zamestnavatel, @volba, 
@id_prukazka, @id_stav, @rc, @jmeno, @prijmeni, @narozeni, @datum, '' 
, '', 'N') 

 END 
 ELSE BEGIN 
  INSERT INTO dbo.osoba VALUES (@rc, @jmeno, @prijmeni, @narozeni) 
  SET @id_osoba = @@IDENTITY 
  INSERT INTO dbo.prukazka VALUES (@nazev_prukaz,@prukaz)  

SET @id_prukazka=@@IDENTITY 
  IF ((SELECT c.zablokovano FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK)  

WHERE c.id_ciselnik=@volba) ='Y') 
  BEGIN 

SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM 
dbo.pacient_stav ps (NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='NEOBSLOUZEN') 
SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK) WHERE 
t.kod_text='ULOZ050' AND t.id_jazyk=@jazyk) 

  END 
  ELSE BEGIN 

SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM 
dbo.pacient_stav ps (NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='VEFRONTE')  

   SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK)   
   JOIN dbo.ciselnik c ON c.kod_text_ulozeni = t.kod_text  
   WHERE t.id_jazyk=@jazyk AND c.id_ciselnik=@volba) 
  END 
          

INSERT INTO dbo.pacient VALUES(@id_osoba, @zamestnavatel, @volba, 
@id_prukazka, @id_stav, @rc, @jmeno, @prijmeni, @narozeni, @datum, '' 
, '', 'N') 

 END 
END   
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ELSE BEGIN 
INSERT INTO dbo.prukazka VALUES (@nazev_prukaz,@prukaz) SET 
@id_prukazka=@@IDENTITY 
IF ((SELECT c.zablokovano FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK)  

WHERE c.id_ciselnik=@volba) ='Y') 
 BEGIN 

SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM dbo.pacient_stav ps 
(NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='NEOBSLOUZEN') 

  SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK)  
WHERE t.kod_text='ULOZ050' AND t.id_jazyk=@jazyk) 

 END 
 ELSE BEGIN 

SET  @id_stav = (SELECT ps.id_pacient_stav FROM dbo.pacient_stav ps 
(NOLOCK) WHERE ps.kod_stav='VEFRONTE')  

  SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK)   
  JOIN dbo.ciselnik c ON c.kod_text_ulozeni = t.kod_text  
  WHERE t.id_jazyk=@jazyk AND c.id_ciselnik=@volba) 
 END 
          
 INSERT INTO dbo.pacient VALUES (1, @zamestnavatel, @volba, @id_prukazka,  
 @id_stav, @rc, @jmeno, @prijmeni, @narozeni, @datum, '', '', 'N') 
END 
 
EXEC p_zkontroluj_cestu @cesta 
EXEC p_zapis_soubor_na_disk @prukaz,@nazev_prukaz2,'jpg',@cesta    
 
COMMIT 
 
END TRY 
 
BEGIN CATCH 
 ROLLBACK 

SET  @hlaska = (SELECT t.hodnota FROM dbo.text t (NOLOCK) WHERE 
t.kod_text='CHYBA010' AND t.id_jazyk=@jazyk) 

END CATCH 

END 

GO 
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6.4 Popisy a skripty vybraných uživatelsky definovaných funkcí 

6.4.1 Popis funkce f_nacti_barvu_cekani 

Funkce slouží k obsluze procedury p_nacti_pacienty, která naplňuje seznam 

příchozích pacientů daného dne na hlavní obrazovce aplikace Čekárna. Přáním zadavatele 

bylo zobrazovat čas příchodu pacienta odlišený barevně dle délky čekání. Tato konstrukce 

by v proceduře byla příliš složitá, proto bylo přistoupeno ke zjednodušení pomocí funkce, 

která se volá na každém řádku výsledného data-setu procedury. 

Vstupním parametrem funkce je pouze časový údaj. Výstupní hodnotou je hexa kód 

barvy dle času, který uplynul od příchodu pacienta. 

 

 

Obrázek 19: ukázka výsledné podoby barevného odlišení doby čekání pacienta v aplikaci Čekárna [Zdroj: 

vlastní] 

 

 

Obrázek 20: ukázka volání f_nacti_barvu_cekani v Management studiu [Zdroj: vlastní] 
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6.4.2 Kód funkce f_nacti_barvu_cekani 

 
-- založení funkce: f_nacti_barvu_cekani 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 14.1.2017 
-- pozn:slouží k vracení barvy doby čekání 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE FUNCTION [dbo].[f_nacti_barvu_cekani] (@cas DATETIME) 
 
RETURNS VARCHAR(7) 
 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE @doba_cekani INT 
DECLARE @barva VARCHAR (7) 
 
SET @doba_cekani =( DATEDIFF(minute,@cas,GETDATE())) 
 
 
SET @barva= ( 
CASE 
  

WHEN @doba_cekani<=10  
THEN (NULL) 

WHEN (10<@doba_cekani AND @doba_cekani<=20)   
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'LightGreen') 

WHEN (20<@doba_cekani AND @doba_cekani<=30)   
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'LightBlue') 

WHEN (30<@doba_cekani AND @doba_cekani<=40) 
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'Yellow') 

WHEN (40<@doba_cekani AND @doba_cekani<=50) 
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'Orange') 

WHEN (50<@doba_cekani AND @doba_cekani<=60) 
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'Pink') 

WHEN (60<@doba_cekani AND @doba_cekani<=75) 
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'Salmon') 

WHEN (@doba_cekani>75) 
THEN (SELECT kod_barva FROM barva (NOLOCK) WHERE nazev = 'Red') 

    
END) 
 
RETURN (@barva) 
END 

GO  
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6.4.3 Popis funkce f_nacti_duvod_navstevy 

Funkce řeší skládání textu celého důvodu návštěvy pacienta,  jelikož do databáze se k 

záznamu příchodu pacienta ukládá pouze nejnižší úroveň  hierarchického číselníku 

s důvody návštěvy. Funkce tedy zpracuje tento údaj a pomocí cyklu projde celou 

hierarchii, dokud nenarazí na vrchol číselníku. Poté vrátí text poskládaný ze všech důvodů 

návštěvy. Původně tato funkce byla využita pro seznam pacientů na hlavní obrazovce 

aplikace Čekárna a na kartě pacienta. Na hlavním seznamu pacientů je nyní tato funkce 

zaměněna za obdobnou, kdy se místo názvů důvodů návštěvy sestavují jejich zkratky. 

 

 

Obrázek 21: ukázka důvodu návštěvy poskládaného funkcí f_nacti_duvod_navstevy na kartě pacienta 

v aplikaci Čekárna [Zdroj: vlastní] 

 

 

Obrázek 22: ukázka volání f_nacti_duvod_navstevy v Management studiu [Zdroj: vlastní] 
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6.4.4 Kód funkce f_nacti_duvod_navstevy 

 
-- založení funkce: f_nacti_duvod_navstevy 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 21.12.2016 
-- pozn:slouží k sestevení důvodů návštěvy, který vrací funkce vrací prpoceduře pro 
sestavení datagridů pacientů na obrazovce lékaře a sestry 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ALTER FUNCTION [dbo].[f_nacti_duvod_navstevy] (@volba INT) 
 
RETURNS NVARCHAR(1000) 
 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE @nazev_volba NVARCHAR (1000) 
DECLARE @nadrizny INT 
 
SET @nadrizny = (SELECT c.id_ciselnik_nadrizeny FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK) WHERE 
c.id_ciselnik=@volba) 
 
SET @nazev_volba = '' 
 
WHILE (@volba IS NOT NULL) 
BEGIN 
 
IF (@nadrizny IS NOT NULL) 
 BEGIN 

SET @nazev_volba=(SELECT ' - ' + t.hodnota FROM dbo.ciselnik c 
(NOLOCK) JOIN dbo.text t (NOLOCK) ON t.kod_text = c.kod_text AND 
t.id_jazyk=1 WHERE c.id_ciselnik=@volba) + @nazev_volba 

 END 
ELSE BEGIN 

  SET @nazev_volba=(SELECT t.hodnota FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK) 
  JOIN dbo.text t (NOLOCK) ON t.kod_text = c.kod_text AND t.id_jazyk=1 
  WHERE c.id_ciselnik=@volba) + @nazev_volba 
 END 
 
SET @volba=@nadrizny 
SET @nadrizny = (SELECT c.id_ciselnik_nadrizeny FROM dbo.ciselnik c (NOLOCK) WHERE 
c.id_ciselnik=@volba) 
 
END 
 
RETURN (@nazev_volba) 

END  
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6.5 Přístup k databázi 

MS SQL disponuje pokročilou obsluhou uživatelů a jejich přístupových práv. Správu 

můžete provádět buď pomocí jazyka Transact-SQL nebo v grafickém rozhraní SSMS. 

Počínaje SQL Serverem 2005 byla zavedena bezpečnostní architektura rozdělená do tří 

kategorií uvedených v tabulce níže. 

Tabulka 34: Bezpečnostní architektura MS SQL Server 

Termín Popis 

Účastníci (principals) 

Jsou to objekty (například uživatelské přihlášení (user login), nějaká 

role, nebo nějaké aplikace), jimž lze udělovat povolení, aby mohly 

přistupovat k databázovým objektům. 

Subjekty (securables) 
Jsou to objekty (například tabulka nebo pohled), u nichž lze stanovit, 

kdo k nim bude moci přistupovat. 

Povolení (permission) 
Jednotlivá oprávnění, která jsou udělena (nebo odepřena) nějakému 

účastníkovi pro přístup k subjektu. 

Tabulka 35: Typy účastníků v MS SQL Server 

Účastníci 

Účastníci Windows 

Jsou založení na doménových uživatelských účtech Windows, na 

doménových skupinách, místních uživatelských účtech a místních 

skupinách. Jakmile se přidají do SQL Serveru a udělí s jim povolení 

pro přístup k objektům, mohou tyto typy účastníků získávat přístup 

k SQL serveru na základě autentizace Windows. 

Účastníci SQL Serveru 

Jsou přihlášení na úrovni SQL Serveru a fixní serverové role. 

Přihlášení SQL se vytvářejí uvnitř SQL Serveru a mají přihlašovací 

jméno a heslo nezávislé na jakékoli entitě Windows. Serverové role 

tvoří seskupená povolení na úrovni instance SQL Serveru, v nichž 

mohou jiní účastníci získat členství, přičemž povolení pak dědí dané 

serverové role. 

Databázoví účastníci 
Jsou databázoví uživatelé, databázové role (fixní a uživatelsky 

definované) a aplikační role. 
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6.5.1 Serverové Role 

Serverové role (Server Roles) na MS SQL Serveru jsou obdobou skupin uživatelů v 

operačních systémech s technologií NT. Server Roles přidělují SQL Loginu práva 

vztahující se na celý databázový systém. Serverové role se přidělují jen těm uživatelům, 

kteří mají vykonávat nějakou správu nad celým serverem, běžnému uživateli nemusí být 

přiřazena. Přidělovat se mohou předdefinované serverové role uvedené v tabulce níže, 

přičemž  kterýkoli člen může přidělovat svou roli i dalším. 

Tabulka 36: Serverové role Microsoft SQL Server 

Role Popis 

public 
všichni nově vytvoření účastníci jsou do ní zařazeni, reprezentuje výchozí 

práva pro kohokoli 

sysadmin superuživatel, přístup k čemukoli, zahrnuje práva všech následujících rolí 

serveradmin konfiguruje nastavení celého serveru 

setupadmin správa Linked servers a s tím související práva 

securityadmin správa uživatelů a práv 

processadmin správa procesů 

dbcreator vytváření a změna databází 

diskadmin správa diskových souborů 

bulkadmin vykonávání SQL dotazu BULK INSERT 
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6.5.2 Databázové Role 

I v tomto případě jsou k dispozici předdefinované role. V každé databázi zvlášť si je 

lze také vytvářet, měnit a mazat. Seznam předdefinovaných rolí je v tabulce níže. 

Tabulka 37: Databázové role Microsoft SQL Server 

Role Popis 

public  všichni uživatelé dané databáze jsou do ní zařazeni, reprezentuje výchozí 

práva pro kohokoli 

db_owner superuživatel vůči dané databázi zahrnuje práva všech níže uvedených 

rolí 

db_accessadmin  správa uživatelů 

db_datareader  povoleno čtení všech dat ve všech tabulkách od všech uživatelů 

db_datawriter  povolen zápis, změna a mazání dat ve všech tabulkách od všech uživatelů 

db_ddladmin  přidání, změna a odstraňování všech objektů v databázi 

db_securityadmin  správa rolí, jejich členů a práv 

db_backupoperator  práva na zálohování databáze 

db_denydatareader  zákaz čtení dat z databáze 

db_denydatawriter  zákaz změny dat v databázi 
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6.5.3 Realizované nastavení účtů a rolí 

Pro přístup k SQL serveru bylo využito jak Windows, tak SQL autentizace.  

Jelikož aplikace Pacient bude fyzicky spouštěna na stejném PC, který v ordinaci slouží 

jako server (tedy poběží na něm i MS SQL Server), logicky se nabízelo využít pro tuto 

aplikaci Windows Autentizaci. Při instalaci SQL Serveru je automaticky vytvořen účet  se 

serverovou rolí sysadmin. Tento učet je samozřejmě spárován s administrátorským účtem 

Windows a bude využíván pouze pro správu databází a SQL serveru. Jeho databázové role 

jsou db_owner.  

Aby se pacientům zabránilo v nežádoucích aktivitách na serveru (například při pádu 

aplikace a tedy možnému přístupy do Windows), přistoupilo se k vytvoření nové místního 

účtu, kterému bude umožněn přístup k databázi, ale již pouze v rolích public. 

V případě aplikace Čekárna bude přístup k databázi realizován v rámci místní sítě a 

bylo tedy nutné pro něj vytvořit SQL přihlášení. Tento účet bude mít opět přístup k serveru 

v roli public a ve stejné roli bude přistupovat k databázi. 

 

 

Obrázek 23: Ukázka založení účastníka s Windows autentizací v Management Studiu 
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6.5.4 Síťové nastavení SQL Serveru 

Pro přístup k databázi v rámci místní sítě je nutné na SQL serveru provést potřebné 

úpravy, kterými se tato funkcionalita aktivuje. 

K nastavení protokolů pro server a klienty (např. TCP/IP), ale hlavně ke spouštění a 

zastavování služeb (SQL Serveru), slouží grafické prostředí SQL Server Configuration 

Manager (SSMS). To je automaticky přidáno při instalaci SQL serveru. Pokud nechceme 

využít grafické rozhraní, lze provést konfiguraci prostřednictvím příkazové řádky 

Windows. 

Pro aktivaci funkce síťového přístupu k SQL serveru je třeba nastavit IP adresu (nebo 

adresy) a port, na kterém bude SQL server dostupný. Pokud je na serveru aktivován 

firewall, je pak nutné zvolený port povolit. 

 

Obrázek 24: SQL Server Configuration Manager 

 

Obrázek 25: TCP/IP nastavení SQL Serveru 
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6.6 Import osob ze stávající databáze 

Pro ulehčení práce uživatelů s novou aplikací čekárna byl proveden jednorázový 

import osob ze stávající databáze do nově vzniklé databáze v MS SQL Server. Takto 

provedený import sebou nese riziko zavlečení nekompletních nebo nekonzistentních dat. 

V tomto konkrétním případě bylo riziko o to větší, jelikož stavějící lékařská aplikace 

nebyla nastavena na jakoukoliv validaci dat při zakládání osob do databáze. 

6.6.1 Vstupní data importu 

Vstupem importu byla data dodaná zadavatelem projektu. Bohužel vzhledem ke stáří 

lékařské aplikace a její databáze realizované v prostředí FoxPro byla dodaná data 

v souboru s příponou DBF a obsahovala vlastně celou databázi. 

Výhodu při realizaci importu se ukázala možnost využít nástroje vestavěného přímo v  

SSMS. Nicméně nebylo možné provést import přímo ze souboru DBF, ale bylo nutné 

nejprve data překonvertovat do souboru XLS. Po hodinách strávených hledáním vhodného 

nástroje se ukázalo jako nejjednodušší zkopírování čtyřech potřebných sloupců přes 

schránku přímo do MS Excel. Pro otevření aplikace byl použit nástroj DBF Viewer Plus 

zdarma dostupný na:  

http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/databaze/ostatni/dbf-viewer-plus/. 

 

Obrázek 26: DBF Viewer Plus 

[Zdroj:http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/databaze/ostatni/dbf-viewer-plus/nahledy/ ] 

http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/databaze/ostatni/dbf-viewer-plus/nahledy/
http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/databaze/ostatni/dbf-viewer-plus/
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6.6.2 Import do databáze 

Existují určitá „best practices“ ohledně importů do databáze. Jedním z nich je nejdříve 

data naimportovat do samostatné tabulky tak, abychom případně nepoškodili ostrá data 

v cílové tabulce nebo tabulkách. V tomto případě je tento krok i nezbytný kvůli očištění 

dat. 

SSMS obsahuje nástroj jménem SQL Server Import and Export Wizard. Lze jej 

aktivovat například pravým kliknutím na databázi pod volbou Tasks. Pomocí tohoto 

nástroje je založena tabulka v cílové databázi v našem případě dbo.import. Tabulka 

obsahuje všechny sloupce z připraveného XLS souboru včetně názvu sloupců (lze 

nastavit). 

 

Obrázek 27: SQL Server Import and Export Wizard [Zdroj: vlastní] 
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6.6.3 Vyčištění a import dat do tabulky 

Pro realizaci jsem vytvořil skript, který stačí při správném provedení předchozích 

kroků pouze spustit. Mezi nejnutnější úpravy patří: 

 odstranění duplicit (existence více pacientů se stejným rodným číslem) 

 odstranění nekompletních záznamů (v nové databázi jsou jméno i příjmení 

povinné) 

 úprava formátu RČ a data narození (vypuštění mezer v rodném čísle, nebo 

odstranění lomítka) 

Nehodící se záznamy byly z importu vymazány. Jednalo se o 300 vymazaných 

záznamů, což k celkovému počtu 21 000 importovaných osob je zanedbatelné číslo. 

Ukázka skriptu níže: 

 
-- script na import stávajících pacientů do tabulky dbo.osoba 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 08.02.2017 
-- pozn: před importem je třeba mít v DB, tabulky dbo.import  s kontakty, které 
chceme importovat 
-- a v níže uvedeném SELECTu si pohlídat pořadí vypsaných sloupců 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DECLARE @tabulka TABLE (rodne_cislo NVARCHAR(20),jmeno NVARCHAR(255), prijmeni 
NVARCHAR(255),datum_narozeni datetime) 
 
-- naplnění prozatimní tabulky, údají z naimportovaná tabulky. je třeba si pohlídat 
pořadí sloupců !!! 
INSERT INTO @tabulka 
SELECT rodne_cislo,jmeno,prijmeni,datum_narozeni FROM dbo.import 
 
-- odstranění pacientů s nekompletním rodným číslem 
DELETE FROM @tabulka WHERE rodne_cislo LIKE ('%/') 
--odstranění duplicit 
DELETE FROM @tabulka WHERE rodne_cislo IN ( 
SELECT rodne_cislo FROM @tabulka GROUP BY rodne_cislo HAVING COUNT (*)>1) 
 
-- samotný insert do tabulky osoba, včetně nutných ošetření 
BEGIN TRY 
 BEGIN TRANSACTION 
  INSERT INTO dbo.osoba 

SELECT (REPLACE(rodne_cislo,'/','')) rodne_cislo, jmeno, prijmeni, 
 (REPLACE(REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),datum_narozeni,103),'/','.'),' 
','')) datum_narozeni 

  FROM @tabulka 
  WHERE rodne_cislo IS NOT NULL AND jmeno IS NOT NULL  

AND prijmeni IS NOT NULL 
 COMMIT 
END TRY 
 
BEGIN CATCH 
 ROLLBACK 
 SELECT ('Import se nezdařil') 
END CATCH 
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6.7 Zálohování databáze 

Jelikož aplikace čekárna umožňuje zobrazit si historii návštěv pacientů, je nezbytné 

databázi zálohovat, abychom o tato historická data nepřišli. Taktéž nutnost nové 

konfigurace databáze, například při selhání HW by sebou nesla zbytečnou časovou 

náročnost. Bohužel Express edice MS SQL Serveru neobsahuje možnost aktivovat službu 

„SQL Server Agent“,  tím pádem není možné naplánovat a automatizovaně spouštět úlohy 

(což je nutné pro automatizaci zálohování databáze). Samozřejmě možnost vytvořit zálohu 

(Back Up) databáze ručně  je možné i v Express edici, ale z dlouhodobého hlediska je tato 

možnost nereálná.  

Nakonec se ukázalo, že existuje cesta jak realizovat zálohování i v Express edici SQL 

serveru a s pomocí plánovače úloh OS systému Windows se dá dosáhnout hledaného 

výsledku, jenž bude rozebrán v následujících odstavcích. 

 

Obrázek 28: Ruční zálohování databáze v MS SQL Server Express [Zdroj: vlastní] 

6.7.1 Vytvoření uložené procedury pro zálohování 

Na podpůrném webu společnosti Microsoft lze najít informace, jak pomocí uložené 

procedury zálohovat databáze SQL serveru. Proceduru jsem upravil pro vlastní potřeby, 

takže zálohuje pouze konkrétní databáze. Výhodou je možnost proceduře parametrem 

předat informaci o typu zálohování (plná, přírůstková, částečná) a cestě, kde se má záloha 

uložit [14]. 

Proceduru pro zálohování je nutné uložit přímo v master (hlavní) databázi SQL 

serveru. Master databáze zaznamenává všechny informace na úrovni systému určené pro 
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SQL server. Každý SQL server musí obsahovat master databázi, bez které by nemohl 

fungovat.  

Výše uvedený odstavec sebou nese nutnost mít přístup k master databázi pro spouštění 

procedury. Zálohování se bude v systému Windows provádět pod administrátorským 

účtem, který je zároveň určen jako administrátor SQL serveru a již od jeho instalace má do 

master databáze přidělen přístup.  

Zdroj k nahlédnuté zde: https://support.microsoft.com/en-us/help/2019698/how-to-

schedule-and-automate-backups-of-sql-server-databases-in-sql-server-express 

Ukázka kódu zálohovací procedury zobrazena níže: 

 
-- založení procedury: p_backup_database_Isdoc_Testovaci 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 08.2.2017 
-- procedura určena pro zálohování databází v SQL server Express 
-- typy záloh: backupType F=full, D=differential, L=log 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[p_backup_database_Isdoc_Testovaci]   
            @databaseName sysname = null, 
            @backupType CHAR(1), 
            @backupLocation nvarchar(200)  
AS  
  
SET NOCOUNT ON;  
            
DECLARE @DBs TABLE (ID int IDENTITY PRIMARY KEY, DBNAME nvarchar(500)) 
            
-- Pick out only databases which are online in case ALL databases are chosen to be 
backed up 
-- If specific database is chosen to be backed up only pick that out from @DBs 
INSERT INTO @DBs (DBNAME) 
SELECT Name  
FROM master.sys.databases  
WHERE state=0 AND name=@DatabaseName OR @DatabaseName IS NULL 
ORDER BY Name 
-- Filter out databases which do not need to backed up 
IF @backupType='F' 
   BEGIN 
       DELETE @DBs where DBNAME IN  

(SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases where name !='Isdoc_Testovaci') 
   END 
ELSE IF @backupType='D' 
   BEGIN 
       DELETE @DBs where DBNAME IN  

(SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases where name !='Isdoc_Testovaci') 
   END 
ELSE IF @backupType='L' 
   BEGIN 
       DELETE @DBs where DBNAME IN  

(SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases where name !='Isdoc_Testovaci') 
   END 
 ELSE 

https://support.microsoft.com/en-us/help/2019698/how-to-schedule-and-automate-backups-of-sql-server-databases-in-sql-server-express
https://support.microsoft.com/en-us/help/2019698/how-to-schedule-and-automate-backups-of-sql-server-databases-in-sql-server-express
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   BEGIN 
       RETURN 
   END 
            
-- Declare variables 
DECLARE @BackupName varchar(100) 
DECLARE @BackupFile varchar(100) 
DECLARE @DBNAME varchar(300) 
DECLARE @sqlCommand NVARCHAR(1000)  
DECLARE @dateTime NVARCHAR(20) 
DECLARE @Loop int                   
                        
-- Loop through the databases one by one 
SELECT @Loop = min(ID) FROM @DBs 
  
WHILE @Loop IS NOT NULL 
BEGIN 
  
-- Database Names have to be in [dbname] format since some have - or _ in their name 
SET @DBNAME = '['+(SELECT DBNAME FROM @DBs WHERE ID = @Loop)+']' 
-- Set the current date and time n yyyyhhmmss format 
SET @dateTime = REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),101),'/','') + '_' +  
REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),108),':','')   
  
-- Create backup filename in path\filename.extension format for full,diff and log 
backups 
IF @backupType = 'F'   SET @BackupFile = @backupLocation  

+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_FULL_'+ @dateTime+ '.BAK' 
ELSE IF @backupType = 'D'  SET @BackupFile = @backupLocation 

+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_DIFF_'+ @dateTime+ '.BAK' 
ELSE IF @backupType = 'L'  SET @BackupFile = @backupLocation 

+REPLACE(REPLACE(@DBNAME, '[',''),']','')+ '_LOG_'+ @dateTime+ '.TRN' 
  
-- Provide the backup a name for storing in the media 
IF @backupType = 'F'   SET @BackupName = REPLACE 

(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' full backup for '+ @dateTime 
IF @backupType = 'D'  SET @BackupName = REPLACE 

(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' differential backup for '+ @dateTime 
IF @backupType = 'L'  SET @BackupName = REPLACE 

(REPLACE(@DBNAME,'[',''),']','') +' log backup for '+ @dateTime 
  
-- Generate the dynamic SQL command to be executed 
IF @backupType = 'F' BEGIN 
   SET @sqlCommand = 'BACKUP DATABASE ' +@DBNAME+  ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' 
WITH INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT' 
END 
IF @backupType = 'D' BEGIN 
   SET @sqlCommand = 'BACKUP DATABASE ' +@DBNAME+  ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' 
WITH DIFFERENTIAL, INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'         
END 
IF @backupType = 'L' BEGIN 
   SET @sqlCommand = 'BACKUP LOG ' +@DBNAME+  ' TO DISK = '''+@BackupFile+ ''' WITH 
INIT, NAME= ''' +@BackupName+''', NOSKIP, NOFORMAT'         
END 
-- Execute the generated SQL command 
       EXEC(@sqlCommand) 
-- Goto the next database 
SELECT @Loop = min(ID) FROM @DBs where ID>@Loop 
END 
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6.7.2 Vytvoření skriptů pro naplánovanou úlohu 

Ke spuštění zálohovací procedury je zapotřebí vytvořit dávkový soubor s příponou 

.BAT. Tento soubor spustitelný přímo v operačním systému bude obsahovat volání 

uložené procedury v SQL serveru. Obsah skriptu níže: 
 
@ECHO OFF  
REM Vypnutí "zadávání" příkazů  
REM [-S] Určuje instanci SQL serveru, která se má připojit  
REM [-E] Určuji že se jedná o Windows autentizaci  
REM [-Q] Vykoná sql dotaz, který je třeba zapsat do ""  
del "D:\BackUp\*.bak" 
sqlcmd -S localhost\AURORA -E -Q "EXEC p_backup_database_Isdoc_Testovaci 
@backupLocation='D:\BackUp\', @backupType='F'" 

6.7.3 Vytvoření naplánované úlohy 

K vytvoření naplánovaných úloh slouží v systému Windows nástroj Plánovač úloh. 

Stačí vybrat aktivační událost (v našem čase každý den ve stanovený čas), akci (spuštění 

skriptu) a uživatele, pro kterého se má úloha spouštět. Vše lze shlédnout na obrázcích níže. 

 

 

Obrázek 29: Plánovač úloh [Zdroj: vlastní] 

 

Obrázek 30: Obecné vlastnosti naplánované úlohy [Zdroj: vlastní]  
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6.8 Odmazávání naskenovaných průkazek z databáze 

Jedním z hlavních požadavků zadavatele bylo historicky ukládat naskenované 

průkazky příchozích pacientů. Doposud probíhalo zálohování průkazek pouze na pevný 

disk PC v ordinaci lékaře. Bohužel omezení kapacity Express edice SQL serveru na 10 

GB/databáze nejde ruku v ruce s požadavkem nekonečného zálohování. Jinak řečeno 

nesouhlasil se smazáním naskenovaných průkazek po uplynutí nějakého časového limitu. 

Proto jsem přistoupil k následujícím krokům a zálohování bude probíhat dvojím 

způsobem: 

Zadavatel je historicky zvyklý archivovat naskenované průkazky jako soubory 

s vepsaným datem pořízení v názvu. Soubory si standardně ukládal do složky na pevném 

disku PC. Nadále bude zachován tento postup, kdy takto lze průkazky archivovat 

z pohledu zadavatele až do nekonečna. Za případné naplnění  kapacity pevného disku či 

jeho zálohování (v případě poškození HW) nese zodpovědnost sám zadavatel. 

Pro uživatelský komfort budou průkazky archivovány i v databázi a to po dobu dvou 

let. Průkazky si obsluha může v aplikaci Čekárna zobrazit pomocí sekce historie bez 

nutnosti je datumově dohledávat ve složce na disku. 

Výhodou tohoto provedení je dvojí zálohování a minimalizace rizika ztráty dat. Než se 

naskenované průkazky budou z databáze odmazávat, budou už soubory ve složce 

zkopírované na záložním disku. Procedura navíc provede kontrolu, zda průkazka, kterou 

z databáze odmazává, existuje uložená ve složce. 

Veškeré operace prováděné při odmazávaní se budou logovat do tabulky v databázi. 

Ukázka výpisu logu je na obrázku níže. Skript procedury  a funkce realizující 

odmazávání je na další stránce. Popis procedury je zde. 

K proceduře na odmazání průkazek je opět nutné vytvořit dávkový soubor s příponou 

.BAT a vytvořit naplánovanou úlohu či jej přidat ke stávající.  

 

 

Obrázek 31: Ukázka výpisu logu odmazávání průkazek [Zdroj: vlastní] 
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-- založení procedury: p_smaz_prukazky 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 05.02.2017 
-- pozn: slouží ke smazání naskenovaných průkazek z důvodu omezení velikosti DB 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE PROCEDURE [dbo].[p_smaz_prukazky] 
 
AS BEGIN 
 
 
DECLARE @tabulka TABLE (id_pacient INT,id_prukazka INT,zda_ulozeno INT) 
 
BEGIN TRY 
 
BEGIN TRANSACTION  
 
INSERT INTO @tabulka SELECT pa.id_pacient,pr.id_prukazka, 
(SELECT dbo.f_zkontroluj_prukazku (pr.id_prukazka)) 
FROM pacient pa (NOLOCK) JOIN prukazka pr (NOLOCK) ON pa.id_prukazka=pr.id_prukazka 
WHERE ((CAST(pa.timestamp AS DATE)) < (CAST(dateadd(DAY,-365,GETDATE()) AS DATE))) 
AND pa.id_prukazka !=1 
 
DELETE FROM prukazka WITH (ROWLOCK)  
WHERE id_prukazka IN (SELECT id_prukazka FROM @tabulka WHERE zda_ulozeno=1) 
 
INSERT INTO logovani  

SELECT 'pacient',id_pacient,'mazani',GETDATE(),'uspech','průkazka byla na 
disku dohledána a úspěšně odstraněna z DB' 

FROM @tabulka 
WHERE zda_ulozeno = 1  
 
INSERT INTO logovani  
 SELECT 'prukazka',id_prukazka,'mazani',GETDATE(),'neuspech','operace 
neproběhla protože soubor nebyl na disku nalezen' 
FROM @tabulka 
WHERE zda_ulozeno = 0  
 
IF (SELECT COUNT (*) FROM @tabulka) = 0 
 BEGIN 
 INSERT INTO logovani VALUES 
('prukazka',NULL,'mazani',GETDATE(),'neuspech','žádné průkazky starší než povolené 
datum nebyly nalezeny') 
 END 
 COMMIT 
END TRY 
 
BEGIN CATCH 
 INSERT INTO logovani VALUES
 ('prukazka',NULL,'mazani',GETDATE(),'neuspech','operace spadla na transkaci') 
 ROLLBACK 
END CATCH 
 
END 

GO  
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-- založení funkce: f_zkontroluj_prukazku 
-- AUTOR: Bc. Michal Svoboda 
-- poslední oprava 05.2.2017 
-- pozn: slouží ke kontrole, zda je obrázek průkazky skutečně uložen na disku, před 
jeho smazáním z DB 
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CREATE FUNCTION [dbo].[f_zkontroluj_prukazku] (@id_prukazka INT) 
 
RETURNS INT 
 
AS 
BEGIN 
 
DECLARE @navrat INT 
DECLARE @cesta NVARCHAR(1000) 
DECLARE @nazev DATETIME 
 
SET @nazev = (SELECT timestamp FROM pacient (NOLOCK) WHERE id_prukazka = 
@id_prukazka) 
 
SET @cesta = ((SELECT hodnota FROM konfig (NOLOCK) WHERE nazev_klice = 
'CESTA_PRUKAZ') + (REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),@nazev,103),'/','-'))+' 
'+(LEFT(REPLACE(CONVERT (VARCHAR(20),@nazev,108),':','-'),11)) + '.jpg') 
 
EXEC master.dbo.xp_fileexist @cesta, @navrat OUTPUT 
 
RETURN @navrat 

END  



Bc. Michal Svoboda: Analýza a návrh systému pro identifikaci a evidenci osob 
 

 

2017 - 73 - 

 

6.9 Nasazení IS do provozu 

Vyvinutý IS systém byl na závěr zprovozněn na nově zakoupeném serveru zadavatele. 

Server má za úkol sloužit zároveň jako databázový server a zároveň obsluhuje další 

lékařské softwary zakoupené zadavatelem. Specialitou pak je provoz aplikace  Pacient 

přímo na tomto serveru. Z toho plyne velké bezpečností riziko, které muselo být 

zohledněno. Nasazení tedy proběhlo v  několika fázích. 

1. Nejdříve proběhla instalace Microsoft SQL server 2016 SP1 Express. Byly 

vytvořeny dvě instance databází (testovací databáze a pro ostrý provoz). Proběhlo 

naplánování zálohovacích a čistících úloh. 

2. Byl vytvořen nový uživatelský účet v systému Windows učený pouze pro běh 

aplikace Pacient. Na server byly nakopírovány programy Pacient a Čekárna. Odtud 

se pak budou šířit dále v rámci interní sítě a stejně tak se zde budou nahrávat 

případné nové verze. 

3. Přestože je aplikace Pacient naprogramována tak, aby nešla na dotykovém displeji 

vypnout, z důvodu bezpečnosti citlivých údajů proběhla restriktivní opatření pro 

pacientský účet. Bylo zamezeno přístupu do daných složek a zamezení přístupu do 

databáze pomocí Management studia. 

4. V poslední fází probíhal testovací provoz a ladění aplikace. Po 14 denním 

testovacím provozu bylo zařízení instalováno do připraveného šasi a na začátku 

dubna byl úspěšně spuštěn ostrý provoz s kladnými odezvami jak ze strany 

pacientů tak personálu ordinace a zadavatele samotného. 

 

 

Obrázek 32: Ukázka nasazeného IS v čekárně zadavatele projektu  [Foto: M. Svoboda]  
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7 ZÁVĚR 

V této práci byla řešena analýza a návrh IS pro identifikaci a správu osob včetně 

realizace databáze a předání hotového programu. Na začátku bylo stanoveno několik 

dílčích cílů, které se všechny podařilo naplnit stejně jako hlavní cíl, kterým bylo 

zprovoznění a předání funkčního IS. 

Na začátku byly na základě konzultací se zadavatelem projektu stanoveny požadavky 

na informační systém. Pomocí nakreslených WireFramů byla zadavateli zlepšena představa 

o možnostech budoucí aplikace, čímž bylo zároveň zajištěno, že se výsledný produkt bude 

v maximální možné míře podobat představám zadavatele. 

Následně byla zpracovaná analýza pomocí UML pro snazší komunikaci 

s programátorem. Také byl zhotoven datový model pro realizaci databáze. 

Dalšího dílčího cíle bylo dosaženo vybudováním databáze a naprogramováním 

potřebných databázových Uložených procedur a Uživatelsky Definovaných Funkcí pomocí 

jazyka T-SQL. 

V konečné fázi byl funkční produkt předán zadavateli. Na server zadavatele byla 

nainstalována a spuštěna služba Microsoft SQL Server Express. Byly vytvořeny databáze 

pro ostrý a testovací provoz. Proběhlo nasazení programu, bylo vyřešeno zálohování 

databází a potřebné zabezpečení dat. 

Z pohledu budoucího rozvoje lze konstatovat, že navržený systém je koncipovaný 

způsobem, který umožňuje univerzální nasazení systému v jiné ordinaci, a koncepce 

systému je obecně otevřena pro budoucí aplikační rozvoj. 

Stav systému je v současné době definován požadavky zadavatele, nicméně dalšími 

možnými aspekty vývoje může být uživatelská administrace hierarchického číselníku 

důvodů návštěvy pacienta, a také se nabízí synergický efekt možného propojení 

s rezervačním systémem ordinace. 
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