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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

RAJSKI, M. Informační systém sledování výkonnosti organizace: diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 

2010, 113s. Vedoucí práce: Farana, R. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit informační systém pro sledování výkonnosti 

organizace. Informační systém bude shromažďovat informace o ukazatelích výkonnosti a 

efektivity Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Jednotlivé 

ukazatelé efektivnosti práce jsou hodnoceny podle modelu EFQM excelence. V úvodu práce 

se zabývám modelem EFQM a jeho zavedením na Fakultě strojní. Dle analýzy jednotlivých 

ukazatelů jsem navrhl databázovou strukturu pro uložení potřebných dat a následně vytvořil 

uživatelské rozhraní pro vkládání dat do informačního systému a rozhraní pro grafickou 

prezentaci uložených dat. Spojením jednotlivých bodu vznikl informační systém v prostředí 

ASP. NET, který ukládá informace o důležitých činnostech fakulty a umožňuje uložená data 

publikovat v grafické podobě. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

RAJSKI, M. Information Support for Enterprise Performance Appraisal: Master Thesis. 

Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, 113p. Thesis head: Farana, R. 

The main objective of this thesis was to create a general information system designed 

to track the performance of the organization. The particular indicators of the work efficiency 

are the basis for the evaluation of the organization according to the EFQM excellence. The 

created system was tested on indicators of performance and efficiency of the Faculty of 

Engineering VŠB - Technical University of Ostrava. 

The introduction deals with the EFQM model and its implementation at the Faculty of 

Engineering.  According  to  an  analysis  of  the  indicators  I  subsequently  designed  a  database  

structure for storing necessary data and created user interface for inputting data into the 

information  system  and  an  interface  for  the  graphical  presentation  of  stored  data.  The  user  

interface information system was created in the ASP.NET environment, with emphasis on the 

presentation of stored data in graphic form. 
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Seznam použitých zkratek 

ASP  Active Server Pages 

ČR  Česká republika 

EFQM  European Foundation for Quality management – Evropská nadace pro 

management kvality 

FR VŠ  Fond rozvoje vysokých škol 

FS  Fakulta strojní 

GAČR Grantová agentura České republiky 

GPL   General Public License – licence pro svobodný software 

HTML HyperText Markup Language 

IE  Internet Explorer 

IS  Informační systém 

ISO International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 

normy 

Kč  Koruna Česká 

KD  Kolegium děkana 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol – Protokol pro ukládání a přístup k 

datům 

MS  Microsoft 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

PHP  Personal Home Page (Hypertext Preprocessor) 

QMS   Quality Management Systém – Systém řízení jakosti 

RGB  Red,Green,Blue – Metoda míchání barev 

SA  System administrator – systémový administrátor 

SMK  Systému managementu kvality 

SQL  Structured Query Language 
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SŘBD  Systém řízení báze dat 

SŠ  Střední škola 

TQM   Total Quality Management 

T-SQL Transact Structured Query Language 

VSP  Vážený studijní průměr 

VŠ  Vysoká škola 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 11 - 

1  Úvod 

V diplomovém práci se zabývám modelem EFQM excelence, popisuji, jak tento 

model vznikal a z jakých důvodů. Obecný model EFQM excelence se skládá z celkem devíti 

kritérií. Ve své práci se zabývám těmito kritérii z hlediska Fakulty strojní Vysoké školy 

báňské a ke každému kritériu uvádím příklady užití na fakultě. Při vypracování jsem pak 

vycházel zejména ze sebehodnotící zprávy za rok 2007, ve které jsou všechna kritéria 

podrobně hodnocena a analyzována. 

Fakulta strojní využívá systém hodnocení právě na základě modelu EFQM excelence, 

proto uvádím ve své práci výsledky zavedení daného systému na fakultě. Zejména pak v 

programu udělování Národní ceny, které se stala Fakulta strojní držitelem v roce 2007.  

Jelikož zadání diplomové práce vede k tvorbě informačního systému, který by měl 

usnadnit hodnocení a analýzu jednotlivých ukazatelů, zabývám se ve své práci z velké části 

zejména grafy sebehodnotící zprávy, pomocí nichž jsou ukazatelé efektivity a výkonnosti 

organizace prezentovány. Právě tyto grafy budou na základě sběru důležitých dat generovány 

a prezentovány informačním systémem.  

Po důkladném seznámení s principy hodnocení modelu EFQM excelence a grafy 

uvedenými v sebehodnotící zprávě, jsem vytvořil datovou strukturu pro uložení potřebných 

dat o činnosti a výsledcích organizace. Strukturu jsem navrhl a vytvořil v databázovém 

systému Microsoft SQL server 2008 pro sloupcové grafy, které tvoří naprostou většinu všech 

grafů sebehodnotící zprávy. Sebehodnotící zpráva navíc obsahuje grafy týkající se například 

výsledků anket zaměstnanců, absolventů atd. a grafy benchmarkingu, kterými se zabývají jiné 

práce.  

Předpokládá se, že informační systém bude provozován na lokálním počítači. Přesto 

jsem se po analýze možností tvorby informačních systému rozhodl pro tvorbu informačního 

systému s webovým rozhraním (ASP.NET). Vytvořený informační systém se skládá z 

databáze SQL Serveru 2008, ve které je uložená datová struktura pro ukládání hodnot grafů. 

Dále se pak skládá z uživatelského rozhraní vytvořeného v ASP.NET, pomocí kterého 

uživatel může pohodlně vkládat záznamy, vytvářet a prezentovat grafy v požadovaném tvaru. 

Po vytvoření uživatelského rozhraní byla funkčnost informačního systému ověřena na 

zkušebních datech.  
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2 Model EFQM Excelence 

Evropská nadace pro management jakosti (European Foundation for Quality 

management) uděluje od roku 1991 Evropskou cenu za jakost v kategoriích malých, středních 

a velkých podniků a podniků v oblasti služeb. Vláda České republiky přijala svým usnesením 

č. 806/2001 Sb. program Národní ceny ČR za jakost, který se od roku 1996 uděluje 

každoročně jak pro podnikatelský tak i pro veřejný sektor.  Model Národní ceny kvality ČR 

vychází právě z EFQM Modelu Excelence, který je založen na objektivním ověřování 

efektnosti a jakosti všech činnosti organizace a jeho hodnocení z pohledu zákazníka. 

Model EFQM excelence je manažerský nástroj, který organizace využívají jako 

prostředek pro sebehodnocení, který jim pomáhá zjišťovat nedostatky a následně podněcuje k 

jejich  řešení.  Jedná  se  o  model  vycházející  z  TQM  (Total  Quality  Management),  což  je  

systém managementu založen na neustálém zlepšování organizace, tak aby dodávala zboží a 

služby v kvalitě, čase a za správnou cenu, tak aby byly uspokojeny všechny zainteresované 

strany. Koncept TQM byl vyvinut  padesátých letech minulého století především v Japonsku. 

V Evropě se tato koncepce začala využívat v roce 1988 nadací EFQM pod názvem Evropský 

model TQM. V roce 1999 byl model inovován a představen jako EFQM model excelence. 

EFQM model excelence je systém založený na devíti kritériích. Ty můžeme rozdělit 

do dvou skupin. Prvních pět kritérií tvoří skupinu „předpoklady“, které obsahují to, co 

organizace dělá. Druhou skupinou obsahující další čtyři kritéria jsou „výsledky“, tedy to čeho 

organizace dosahuje. „výsledky“ jsou způsobeny „předpoklady“, které jsou pak zlepšovány 

pomocí zpětné vazby z „výsledků“. Kritéria pro hodnocení kvality jsou uvedeny na obrázku č. 

1.  Každé z devíti kritérií se dále člení na dílčí kritéria, kterým jsou přiděleny body dle 

důležitosti. Celkem lze získat 1000 bodů (500 bodů za „předpoklady“ a 500 bodů za“ 

výsledky“). V následující části práce se zabývám jednotlivými body modelu EFQM 

Excelence z hlediska Fakulty strojní Vysoké školy báňské, tak aby bylo zřetelné, co která 

kriteria znamenají. Při vypracování jsem vycházel z [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva 

Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008]. [FLOSMANOVÁ, 2007], [Česká společnost 

pro jakost, 2009], [MM Průmyslové spektrum, 2009], [StaloSe, 2009] 
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Obrázek č. 1 – Schéma modelu EFQM Excelence 

2.1 Vedení 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní vedoucí rozvíjejí a 

usnadňují dosažení poslání a vize. Rozvíjejí hodnoty a systémy organizace, požadované pro 

trvale udržitelný úspěch, a uskutečňují to prostřednictvím svých činů a vlastního chování. V 

průběhu období změn zachovávají stálost záměrů/cílů. Tito vedoucí, je-li to požadováno, jsou 

schopni změnit nasměrování organizace a inspirovat ostatní, aby je následovali.“ 

Hlavními řídicími pracovníky Fakulty strojní jsou děkan a čtyři proděkani, dále 

existují kolektivy, jejichž hlavním představitelem je poradní orgán děkana, Kolegium děkana 

fakulty a shromáždění vedoucích pracovišť fakulty. 

a) Vzorové zapojení vůdčích osobností pro rozvíjení poslání, vizí a hodnot a 

dokladování kultury excelence 

- Schůze pracovišť, které se zúčastňují členové KD 

- Pracovní setkání pracovníků fakulty a doktorského studijního programu 

- Jednání vědecké rady fakulty  

- Plán rozvoje pracovníka, který každoročně vyhodnocuje a přezkoumává nadřízený 

pracovník 

- Opakované prozkoumávání různých částí SMK vedením. 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 14 - 

- Výpis soutěží (o nejlepší skriptum, nejlepší bakalářská a diplomová práce) 

- Prezentace zajímavých projektů, námětů a zkušeností pracovníky na KD nebo 

poradách vedoucích pracovišť. Motivací jsou například návrhy na udělení medailí: 

Medaile Georgia Agricoly na návrh FS, Medaile FS proof, Medaile FS zlatá, Medaile 

FS stříbrná Medaile FS bronzová 

b) Zapojení vůdčích osobností do zajišťování systému managementu FS VŠB-TUO, 

který se zavádí, rozvíjí a neustále zlepšuje 

Prosazování politiky a strategie fakulty podporuje zejména dvoustupňový systém 

řízení. (KD →vedoucí pracovišť). Zapojení vůdčích osobností je prováděno: 

- Formou námětu a připomínek na portálu Fakulty strojní 

- Zapojeni vedoucích pracovníků do měření klíčových výsledků fakulty 

c) Zapojení vůdčích osobností do spolupráce se zákazníky, partnery a zástupci 

společnosti 

- Spolupráce vedoucích pracovníků na nejrůznějších projektech a podílení se na 

odborných přednáškách.  

- Udělování pamětních medailí partnerům a zákazníkům 

- Řídící pracovníci se přímo podílejí na přípravě sebehodnotící zprávy 

- Pracovníci fakulty informují zástupce ostáních fakult a univerzit o principech modelu 

Excelence na webových stránkách a poradách. 

d) Vůdčí osobnosti osobně motivují, podporují a uznávají pracovníky FS VŠB-TUO 

- Podpora inovace pracovišť vedením fakulty 

- Motivace pracovníků k zapojené do rozvojových programů 

- Rozdělení finančních prostředků na fakultě podle „výkonnosti pracovišť“  

- Výzkumná činnost doktorandů je motivována „Interní grantovou soutěží fakulty“ 
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e) Vůdčí osobnosti identifikují a podporují organizační změny 

- Řídicí pracovníci se zúčastňují konferencí a seminářů, ze kterých si přinášejí impulzy 

ke změnám. 

- Vyhodnocování efektivnosti změň 

2.2 Politika a strategie 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace uplatňují 

svoje poslání a vizi vypracováním strategie zaměřené na zainteresované strany, která bere v 

úvahu bezpečnostní situaci teritoria (prostředí), ve kterém působí. K naplnění této strategie 

jsou vypracovány a aplikovány politika, plány, cíle a procesy.“ 

Pro technickou univerzitu je určení správné politiky a strategie základním úkolem 

jejího vedení, k čemuž slouží dlouhodobě zpracovávané strategické dokumenty. 

a) Formulace politiky a strategie jsou založeny na současných a budoucích 

potřebách a očekávaní všech zainteresovaných stran 

- Sestavení základního strategického dokumentu v pravidelných intervalech 

(Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti) 

- Snaha o zavádění inovací a moderních postupů 

- Aktivní zapojení Agentury pro regionální rozvoj, Regionální zaměstnanecké agentury 

a vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje 

- Shromažďování odkazů na důležité externí zdroje na portálu ISO FS pro 

zainteresování širokého okruhu pracovníků 

- Výsledky jednání se zástupci průmyslových podniků o požadavcích na absolventy 

jsou podkladem pro směr rozvoje fakulty 

- Pořádání odborných konferencí fakultou za účasti odborníků z průmyslu (diskuze o 

jejich požadavcích a možnostech školy) 

- Podněty od studentů formou anket 

- Porovnávání činnosti fakulty s ostatními technickými fakultami v ČR, Slovensku a 

Polsku 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 16 - 

b) Formulace politiky a strategie jsou založeny na informacích z měření výsledků 

výkonnosti, z výzkumu, inovací a učení se a aktivit podporujících tvořivost 

Výkonnost fakulty je hodnocena ve třech hlavních činnostech, které jsou: výuka, 

výzkum a doplňkové činnosti 

- Hodnocení výuky probíhá formou studentokreditů, které jsou přepočítávány jak pro 

fakulty, tak i pro jednotlivá pracoviště. Další formou hodnocení výuky je počet 

vyučovacích hodin, které jsou přepočítávány jak na daná pracoviště, tak i na jednotlivé 

pedagogy.  

- Hodnocení výzkumu je prováděno formou zástupných kritérií, kterou je například 

počet publikovaných knih, článků, příspěvků na konferencích atd. 

- Doplňková činnost je hodnocena na základě finančních přínosů 

- Hodnocení „image“ fakulty probíhá na základě vyhodnocení dostupných informací 

v mediích, informací z dopisů představitelů průmyslových podniků a dotazníků pro 

hodnocení vyučovacího předmětu a osobnosti učitele 

- Konfrontace ukazatelů výkonnosti s jinými vysokými školami (benchmarking) 

c) Rozvíjení, přezkoumávaní a aktualizace politiky a strategie 

Politika a strategie Fakulty strojní je formulována v Dlouhodobém záměru vzdělávací, 

výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní, který vypracovává vedení fakulty 

na období 5 let a je každoročně aktualizován. 

- K přezkoumání strategie jsou brány podněty studentů z anket a ze setkání akademické 

obce 

- Analýza připravenosti studentů pro trh práce, na základě přímého kontaktu s firmami 

- Politika a strategie Fakulty strojní vychází ze strategických dokumentů ministerstva. 
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d) Sdělování a zavádění politiky a strategie za pomoci struktury klíčových procesů 

- Klíčové procesy fakulty tvoří: Bakalářské studium, Magisterské studium a Doktorské 

studium, které naplňují politiku a strategii v oblasti vzdělávání. Mezi další hlavní 

procesy patří: Projekty vědy a výzkum, rozvojové projekty a spolupráce s praxí. Tyto 

procesy jsou projednávány na KD, poradách pracovišť a pomocí oběžníků. 

- Porovnávání výkonnosti klíčových procesů na setkání děkanů fakult strojního 

zaměření 

- Jednání odborných komisí fakulty a pravidelné prezentace na zasedání Akademického 

senátu Fakulty strojní 

2.3 Pracovníci 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace řídí, rozvíjejí 

a využívají celkový potenciál svých lidí na úrovni jednotlivce, týmu a organizace. Propagují 

čestnost a rovnost a zapojují a zmocňují své lidi. Pečují o ně, komunikují s nimi a odměňují a 

oceňují je takovým způsobem, který motivuje personál a vytváří závazek k využívání jejich 

dovedností a znalostí ve prospěch organizace.“ 

Pracovníci fakulty jsou důležitou částí systému, a proto je starost o ně je jednou z 

hlavních náplní vedení. 

a) Plánovaní, řízení a zlepšování zajištěnosti lidských zdrojů 

Hlavní strategické cíle fakulty v oblasti rozvoje lidských zdrojů byly stanoveny 

v Dlouhodobém záměru fakulty: 

- Přiměřený počet pedagogů vzhledem k počtu studentů 

- Odpovídající struktura vědeckých a vědeckopedagogických hodností pro zajištění 

výuky 

- Z důvodu akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na každém oboru minimálně 

jeden habilitovaný docent a jeden profesor v produktivním věku 

- Vysoká odborná úroveň všech pracovníků fakulty 
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b) Identifikace, rozvoj a udržování znalostí a klíčových způsobilostí pracovníků FS 

VŠB-TUO 

- Klasifikování znalostí kompetencí v oblasti vědy a techniky před speciálně 

jmenovanými komisemi a vědeckými radami (od zisku doktorátu, přes habilitační 

řízení po řízení ke jmenování profesorem) 

- Systém oponentních řízení výzkumných úkolů a grantových projektů 

- Absolvování kurzů pedagogického minima 

- Prověřování úkoly spolupracující s průmyslem 

c) Zapojování a zmocňování pracovníků FS VŠB-TUO 

- Snaha o zapojení širokého počtu pracovníků do SMK a zkušebních komisí 

- Jmenovací listiny zmocňující k náplni práci, či zodpovědnosti 

- Podpora pracovníků při činnosti v orgánech mimo fakultu 

d) Vedení dialogu s pracovníky FS VŠB-TUO 

- Pro vzájemnou komunikaci vedení s pracovníky slouží: zápisy ze schůzí a jednání, 

elektronické připomínky a internetové hodnocení, jednání s děkanem či členy vedení 

fakulty atd. 

- Prezentace poznatků z návštěv jiných univerzit a konferencí 

- Odborné akce fakulty, kterých se mohou zúčastnit pracovníci jiných fakult a univerzit  

e) Péče o pracovníky FS VŠB-TUO, jejich odměňování a uznávání 

- Jednotná tabulka mzdových tarifů pro celou školu 

- Osobní ohodnocení (výuka, vydávání skript…) 

- Zvýhodněné podmínky pro využití sportovních a kulturních zařízení a dalšího majetku 

školy 
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2.4 Partnerství a zdroje 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace plánují a řídí 

externí partnerství, dodavatele a vnitřní zdroje, aby podpořily politiku, strategii a efektivní 

fungování procesů. Během plánování partnerství a zdrojů a při jejich řízení organizace 

vyvažují své současné a budoucí požadavky, požadavky společnosti a životního prostředí.“ 

Obdobně jako politika a strategie fakulty, je partnerství a zdroje zahrnuto v dokumentu 

„Dlouhodobý záměr fakulty“. Dokument obsahuje partnerství v rámci školy, tak i mimoškolní 

subjekty. Jedná se tedy například o podepsané smlouvy o spolupráci se zástupci školy 

v odborových sdruženích, zastupitelských orgánech, atd. 

a) Externí partnerství 

- Seznámení studentů středních škol s možností studia na fakultě 

- Setkání zástupců středních škol a učilišť na fakultě 

- Partnerství s ostatními fakultami školy a s fakultami se strojním zaměřením v České 

republice i v zahraničí 

- Spolupráce s praxí (řešení podnikových projektů) 

b) Řízení financí 

- Finanční zdroje fakulty jsou rozdělovány podle pracovišť dle Dlouhodobého záměru, 

který zajišťuje především výuku a vědecko-výzkumnou činnost. 

- Řešení projektů (stále významnější zdroj financování fakulty) 

- Vypracování plánů nákladů a výdajů 

- Vydražování majetku  

- Porovnání finanční efektivnosti s ostatními vysokými školami 

c) Budovy, zařízení a materiály 

- Zpracování generelu VŠB-TUO, který zachycuje dlouhodobé záměry vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a další činnosti VŠB-TUO 

- Pravidelná údržba a rekonstrukce objektů VŠB-TUO s ohledem na bezbariérovost a 

moderní technologie 

- Vydání směrnic popisující zajištění ochrany zaměstnanců a životního prostředí 
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d) Technologie 

- Organizace vydávání elektronických a tištěných skript 

- Podpora informační technologie 

- Pořizování a údržba moderní laboratorní techniky 

- Využití moderní techniky výuky a výzkumu 

e) Informace a znalosti 

- Systém managementu kvality zpřehledňující tok informací od vedoucích 

pracovníků, zaměstnanců i studentů fakulty a zpět 

- Školní ústřední knihovna 

- Zajištění výuky pedagogů s odbornou příslušnou znalostí 

- Webové stránky na úrovni kateder a pracovišť 

2.5 Procesy 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace navrhují, řídí 

a zlepšují procesy, aby v plném rozsahu vyhovovaly zákazníkům a jiným zainteresovaným 

stranám a vytvářely pro ně rostoucí hodnotu.“ 

Všechny procesy fakulty byly v souladu s SMK identifikovány a popsány a pravidelně 

probíhají jejich revize a přezkoumáváni.  

a) Systematické navrhování a řízení procesů 

- Sestavení mapy procesů a jejich vlastníků 

- Stanovení hlavních a dílčích cílů procesů, které jsou přezkoumávány a hodnoceny 

vedením fakulty  

- Klíčové ukazatele výkonnosti: počet studentů v jednotlivých studijních programech, 

počet absolventů studia, objem financí z grantů, objem financí z DČ. 

- Klíčové ukazatele efektivity: délka studia absolventů, počet studentů na pedagoga, 

poměr přijatých grantů ke všem podaným. 
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b) Procesy se zlepšují a využívají inovace za účelem vytváření přidané hodnoty pro 

zákazníky a další zainteresované strany 

- Identifikace příležitostí ke zlepšování na podněty všech partnerů  

- Změny vždy vychází z legislativního rámce, cílů fakulty stanovených v Dlouhodobém 

záměru univerzity a fakulty 

- Každoroční analýza rizik všech procesů 

- Provádění školení zaměstnanců, ještě před zavedením nového procesu 

c) Návrh a vývoj produktů i služeb probíhá na základě potřeb a očekávání 

zákazníků 

- Analýza potřeb a očekávání všech druhů zákazníků. U studentů se jedná dotazník 

hodnocení předmětu a osobnosti učitele a u firem je zpětná vazba realizována 

organizací pravidelných schůzek. 

- Podílení se na doplňkové hospodářské činnosti 

- Orientace na znalost cizího jazyka studentů  

- Návrh a vývoj nových produktů se řeší formou diplomových, doktorských, prací, 

spolupráci na řešení společných úkolů v rámci doplňkové činnosti, pořádáním kurzů a 

školení atd. 

- Prezentace produktů na tradičních celorepublikových akcích 

- Otvírání externích pracovišť a oborů 

- Využití tvořivosti pracovníků 

d) Výroba, dodávka a servis výrobků a služeb 

- Dodržení požadovaných vlastnosti a služeb v rámci hospodářské činnosti 

- Nabízení služeb formou katalogu vědecko-technických služeb VŠB-TUO, webových 

portálech fakulty a pracovišť 

- Prezentace služeb na veletrzích, internetu, teletextu, novinách a dnu otevřených dveří 
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e) Řízení a rozšiřování vztahů se zákazníky 

- Získávání informací od zákazníků (studenti, stát a podniky) v elektronické, ústní a 

písemné podobě 

- Aktualizace jednotlivých předmětů a specializací v oboru 

- Poradenské služby: Poradenské centrum VŠB-TUO, Akademické poradenské centrum 

pro studijní a stipendijní pobyty, JOB-centrum Ostrava, s. r.o., INFOCENTRUM 

VŠB-TUO 

- Vedoucí bakalářských a diplomových prací a konzultanti firem významně působí na 

studenty 

- Zveřejňování pracovních nabídek na webových stránkách 

2.6 Výsledky vzhledem k zákazníkům 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace souhrnně 

měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na své zákazníky.“ 

Snaha o spolupráci se zákazníky v co největší míře a dlouhodobě. Z tohoto důvodu se 

vedení fakulty zabývá analýzou dosažených výsledků a jejich srovnáním s požadavky 

zákazníků. 

a) Měřítka vnímání ze strany zákazníků 

- Ankety studentů, vyjadřující se především k průběhu výuky a osobnosti pedagoga 

- Připomínky na webu fakulty 

- Zahrnutí stížnosti partnerů do procesů 

- Využití informací z Akademického senátu 

- Měřítka spokojenosti externích zákazníků: ohlasy na úspěšný přechod absolventů do 

praxe, spokojenost s absolventy, snaha o podepsání dohod o spolupráci. 

- Měřítka spokojenosti studentů: počet studentů na fakultě, zájem o obor a pokračování 

v doktorském studiu, popřípadě setrvat na katedře jako pedagog. 

- Měřítka spokojenosti zákazníků z průmyslu: zájem o spolupráci a uzavírání nových 

hospodářských smluv. 
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b) Ukazatelé činnosti a efektivnosti 

- Sledování „image“ fakulty (návštěvy na středních školách, počet podaných přihlášek, 

počet účastníků na dnu otevřených dveří) 

- Aktualizace webových stránek, vydávání propagačních materiálů a pravidelná inzerce 

- Sledování ohlasů v hodnocení kvality vědecko-výzkumného potenciálu fakulty, 

článcích odborné literatury a denního tisku, mezinárodních hlasech, úspěšnosti 

přijímacího řízení atd. 

- Interní ukazatele úspěšnosti: procento absolventů úspěšných při získávání zaměstnání, 

finanční přínos z doplňkové činnosti, počet společně s průmyslem řešených projektů, 

počet podepsaných dohod o spolupráci atd. 

- Průběžná identifikace a odstraňovaní neshod (odchody studentů, opakování ročníků a 

předmětů) 

2.7 Výsledky vzhledem k pracovníkům 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace souhrnně 

měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na pracovníky.“ 

Univerzita je postavena na osobnostech, kteří ji tvoří. Proto je nutné dbát o dobré 

pracovní pomníky, klidné a stabilní klima.  

a) Měřítka vnímání ze strany pracovníků FS VŠB-TUO 

- Sledování spokojenosti pracovníků formou dotazníků 

- Neformální rozhovory se zaměstnanci 

- Spolupráce s odbornou organizací, která se zaměřuje na péči o zaměstnance 

- Organizace společenských akcí 

- Plán personálního rozvoje pracovníka (zaměstnanec si určuje své cíle) 

- Každoroční sběr a vyhodnocení údajů výkonnosti jednotlivých pracovníků 

- Prezentace výsledků prací zaměstnanců na odborných akcích 
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b) Ukazatele činností a výkonnosti ve vztahu k péči o pracovníky 

- Ukazatele výkonnosti jsou shromažďovány na jednotlivých pracovištích fakulty a 

následně zadávány do informačního systému. 

- Pozvolné přijímání nových pracovníků s ohledem na odchod zejména starších 

zaměstnanců 

- Měření přínosu týmové spolupráce 

2.8 Výsledky vzhledem ke společnosti 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace souhrnně 

měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na společnost“ 

Společnost představuje pro fakultu především Ministerstvo školství mládeže a 

tělovýchovy a proto je vztah ke společnosti zkoumán a hodnocen. 

a) Měřítka vnímaní společnosti 

- Záznamy o měření vnímání společnosti jsou uchovávány vedením fakulty 

- Snaha o kladné ovlivnění regionální a národní ekonomiky 

- Využití sportovních areálů 

- Sledování novinových článků, projevy v rozhlase a televizi 

- Souvislosti týkající se společnosti, životního prostředí a bezpečnosti jsou uvedeny v 

dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

- Analýza dokumentů ostatních institucí (Rady vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů, 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj atd.) 

b) Ukazatele činnosti a výkonnosti 

- Sledování vývoje nezaměstnanosti v regionu 

- Shromažďovány záznamy o požadavcích podniků na znalosti a dovednosti absolventů 

- Kontrola spotřeba energie na úrovni univerzity 

- Snaha o činnost nezatěžující společnost  
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2.9 Klíčové výsledky výkonnosti 

Definice je uvedena v [FLOSMANOVÁ, 2008] „Excelentní organizace souhrnně 

měří a dosahují vynikající výsledky s ohledem na klíčové prvky své politiky a strategie.“ 

Cílem fakulty je získávat zkušenosti a možnost se o ně opírat na základě dlouholeté 

činnosti, na kterou je hrdá. 

a) Klíčové výsledky výkonnosti 

- Vedení záznamů o vývoji finančních ukazatelů (celkový příjem fakulty, část příjmu 

vyplývající z dotací na studenta, dotace na specifický výzkum, příjmy z hospodářské 

činnosti a komplexní grantové činnosti) 

- Sledování ekonomických ukazatelů (přínosy jednotlivých typů grantů) 

- Počet studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního, počet 

pracovníků fakulty, počty profesorů, docentů a odborných asistentů atd. 

b) Klíčové ukazatele výkonnosti 

- Finanční ukazatele výkonnosti fakulty týkající se rozpočtu jsou dostupné pouze vedení 

fakulty 

Informace o délce studia absolventů a úspěšnosti podaných přihlášek projektů 

2.10 Výsledky zavedení modelu EFQM excelence FS VŠB-TUO 

Zkoumání kvality výsledků Fakulty strojní probíhalo v dřívějších letech dle norem 

ISO 9001. Po úspěšné certifikaci svého systému řízení v roce 2005 se nadále rozvíjí a zlepšuje 

dle QMS. 

V návaznosti na systém řízení kvality dle norem ISO 9001 se fakulta strojní rozhodla 

zavést systém Excelence dle EFQM modelu excelence. Jak jsem se již zmínil, je model 

EFQM excelence výchozím modelem pro udělování Národní ceny kvality České Republiky 

za jakost. Cena je vyhlašována vždy v listopadu předešlého roku a končí vyhlášením vítězů v 

listopadu příslušného roku, za který je cena udělována. Ceny jsou udělovány vítězům a 

úspěšným finalistům v dané kategorii. 

Fakulta Strojní se zúčastnila soutěže o Národní cenu kvality za rok 2007 a díky 

detailně propracovanému modelu EFQM excelence se stala držitelem prestižní ceny, která je 

díky širokému spektru kritérii jaké nemá žádné jiné ocenění u nás ani v zahraničí velmi 
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vysokým hodnocením. Je dokázáno, že u firem vede udělení ceny ke zvýšení prestiže zejména 

na zahraničních trzích a samotný EFQM model vede k zvýšení hospodářských výsledků o 40-

60%. Srovnávat tyto výsledky se školou, je velmi obtížné, jelikož jejím produktem jsou 

studenti. [Česká společnost pro jakost, 2009], [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva Fakulty 

strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 

3 Analýza ukazatelů výkonnosti a efektivity FS 

Součástí sebehodnotící zprávy Fakulty strojní VŠB-TUO jsou grafy, které prezentují 

vývoj fakulty a slouží k určování výkonnosti.  Po přečtení sebehodnotící zprávy jsem se začal 

zabývat jednotlivými grafy, tedy co přesně daný graf vyjadřuje danou závislou proměnnou. 

Grafy týkající se anket a benchmarkingu se ve své práci nezabývám, jelikož je toto téma 

řešeno v jiných projektech. [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO 

za rok 2007, 2008] 

· Udělení pamětní medailí, návrh na udělení medaile Georgia Agricoly, udělení titulu 

Doctor honoris causa za celoživotní přínosy k rozvoji fakulty.  

V grafu je možno sledovat vývoj udělování medailí v jednotlivých letech a to jak 

z hlediska celkového počtu udělených medailí, tak i počty jednotlivých druhů medailí. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok (např. 2008) 

Nezávislá proměnná z: Druhy medailí FS (např. Medaile FS proof) 

Počet hodnot na ose z: 5 

Závislá proměnná y: Počet udělených jednotlivých medailí v daném roce 

 

· Počet studentů na detašovaných pracovištích v Uherském Brodě, Třinci a Šumperku. 

Zobrazení vývoje počtu studentů na detašovaných pracovištích v závislosti na 

akademickém roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok (např. 2007/2008) 

Nezávislá proměnná z: Detašovaná pracoviště (např. Šumperk) 
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Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Počty studentů na jednotlivých detašovaných pracovištích 

 

· Vývoj počtu studentů na leteckých oborech 

Počet studentů v prvních třech ročnících na leteckých oborech v závislosti na 

kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Ročník (např. 1. ročník) 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Počet studentů v jednotlivých ročnících  

 

· Vliv změny pravidel na postup do vyššího ročníku 

Graf zobrazuje procento řádně zapsaných a procento studentů opakující ročník 

v závislosti na akademickém roce a umožňuje tak sledovat vliv změn pravidel ovlivňující 

postup do následujícího ročníku. 

Typ grafu: Sloupcový – podílový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Studenti opakující ročník a studenti řádně zapsaní   

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Procento řádně zapsaných a opakujících ročník v závislosti na daném 

akademickém roce.  
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Obrázek č. 2 – Vliv změny pravidel na postup do vyššího ročníku [FS VŠB-TUO Sebehodnotící 

zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 

 

· Počet absolventů na jednotlivých pracovištích fakulty v bakalářském a 

magisterském studiu (prezenční a kombinované) 

Zobrazení počtu absolventů bakalářského a magisterského studia na jednotlivých 

pracovištích zobrazeny pouze v jednom roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový  

Nezávislá proměnná x: Jednotlivá pracoviště 

Nezávislá proměnná z: Formy studia (např. Bakalářské studium – kombinované) 

Počet hodnot na ose z: 4 

Závislá proměnná y: Počet absolventů na jednotlivých pracovištích v dané formě studia. 

Jednotlivé záznamy vývojů počtu studentů na pracovištích jsou zobrazeny pouze za jeden rok. 

 

· Počet absolventů na přepočteného pedagoga podle pracovišť 

Zobrazení počtu absolventů přepočteného na pedagoga v rámci daného pracoviště, 

zobrazených v jednom roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Jednotlivá pracoviště 
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Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet absolventů přepočteného na jednoho pedagoga na daném 

pracovišti za jeden rok. 

 

· Zdroje financování fakulty z MŠMT (1) 

Zobrazení peněžní částky financování fakulty z MŠMT speciálního výzkumu, 

dofinancování, absolventů, bakalářského a magisterského studia, doktorského studia 

v závislosti na roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Zdroje financování(např. dofinancování, absolventi...) 

Počet hodnot na ose z: 5 

Závislá proměnná y: Peněžní částka v milionech Kč pro daný rok ke každému zdroji 

 

· Zdroje financování fakulty z MŠMT (2) 

Zobrazení peněžní částky zdrojů financí (statní dotace a speciální výzkum) v závislosti 

na roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Zdroje financování (např. státní dotace) 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Peněžní částka v milionech Kč pro daný rok  

 

· Publikační činnost 

Zobrazení počtu publikací v závislosti na kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 
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Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet publikací fakulty 

 

· Prostředky grantů 

Zobrazení peněžní částky prostředků grantů v závislosti na kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Peněžní částka v miliónech Kč prostředků grantů 

 

· Vědecko-pedagogická úroveň 

Zobrazení vědecko-pedagogické úroveňčinnosti v závislosti na kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Vědecko-pedagogická úroveňčinnost 

 

· Počet studentů na pedagoga 

Zobrazení počtu pedagogů a počtu studentů přepočteného na jednoho pedagoga 

v jednotlivých kalendářních letech. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Počet studentů na pedagoga a počet studentů na pedagoga (fyzický 

stav) 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Celkový počet pedagogů na fakultě a počet studentů přepočteného na 

pedagoga v závislosti na kalendářním roce 
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· Nově zapsaní studenti prezenčního bakalářského studia podle průměru ze střední 

školy 

Zobrazení počtu zapsaných studentů v jednotlivých akademických ročnících 

v závislosti na průměru ze střední školy.  

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Průměr ze střední školy 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet zapsaných studentů v daném akademickém roce 

 

 

Obrázek č. 3 – Nově zapsaní studenti prezenčního bakalářského studia podle průměru ze střední 

školy [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 
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· Nově přijatí studenti prezenčního bakalářského studia podle průměru z maturitní 

zkoušky 

Zobrazení počtu zapsaných studentů v jednotlivých akademických ročnících 

v závislosti na průměru z maturitní zkoušky 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Průměr z maturitní zkoušky 

Nezávislá proměnná z:  Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet zapsaných studentů v daném akademickém roce 

 

· Analýza výsledků bakalářského studia 

Zobrazení statistiky plnění povinností 1. a 2. ročníků bakalářského studia v daném 

akademickém roce pro jednotlivé předměty. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Předměty bakalářského studia 

Nezávislá proměnná z: Známka absolvování předmětu (1–4), udělení zápočtu, 

neabsolvováno 

Počet hodnot na ose z: 6 

Závislá proměnná: Počty studentů, kteří splňují podmínky v rámci nezávislé proměnné z 
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· Závislost dosažených výsledků absolventů (vážený studijní průměr) na výsledcích ze 

střední školy (viz Obrázek č. 4) 

Zobrazení výsledků jednotlivých absolventů bakalářského studia fakulty strojní 

v závislosti na celkovém průměrů ze střední školy. Graf rovněž zobrazuje průměrné hodnoty 

v jednotlivých akademických ročnících. 

Typ grafu: Bodový 

Nezávislá proměnná x: Celkový průměr studia na střední škole 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: 4 

Závislá proměnná y: VSP v posledním ročníku studia 

 

 Obrázek č. 4 – Závislost dosažených výsledků absolventů (vážený studijní průměr) na výsledcích 

ze střední školy [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 
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· Rozdělení pedagogů FS na kategorie 

Zobrazení procentuální zastoupení jednotlivých kategorií pedagogů (profesoři, 

docenti, odborní asistenti, asistenti) v jednotlivých kalendářních letech. 

Typ grafu: Sloupcový – podílový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Pedagogové 

Počet hodnot na ose z: 4 

Závislá proměnná: Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií pedagogů v daném roce 

 

· Vývoj struktury pedagogů FS (k 1. 1. daného roku) 

Zobrazení vývoje celkového počtu pedagogů a počtu pedagogů v jednotlivých 

kategoriích v daných letech. 

Typ grafu: Bodový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Pedagogové 

Počet hodnot na ose z: 6 

Závislá proměnná y: Zobrazení vývoje počtu profesorů, docentů odborných asistentů a 

asistentů 

 

· Mzdové náklady včetně odvodů 

Zobrazení finanční částky mzdových nákladů za kalendářní rok. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Zobrazení mzdových nákladů v miliónech Kč 

 

· Počet smluv se zahraničními partnery 
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Zobrazení počtu smluv se zahraničními partnery pro daný akademický rok. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: 1  

Závislá proměnná y: Počet smluv 

· Zahraniční výjezdy na FS v rámci projektu Erasmus 

Zobrazení počtu výjezdů studentů a pedagogů v rámci projektu Erasmus v daném 

akademickém roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Studenti a pedagogové 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Počet studentů a pedagogů, kteří v rámci projektu vyjeli 

 

· Zahraniční studenti na FS  

Zobrazení počtu zahraničních studentů, kteří studují na FS v daném akademickém 

roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet zahraničních studentů na FS 
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· Průměrný věk pracovníků 

Zobrazení průměrného věku jednotlivých kategorií pracovníků na FS k danému datu. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kategorie pracovníků (profesor, docent, odborný asistent s VH , 

lektor, odborný asistent bez VH, vědecký pracovník, technicko-hospodářský pracovník, 

pracovní dělník, celkový výsledek) 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Průměrný vek pro dané kategorie 

· Věkové složení pracovníků fakulty 

Zobrazení počtu pracovníků v jednotlivých věkových kategoriích k danému datu. 

Zvlášť evidence můžu a žen. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Věkové kategorie (do 29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69, nad 70)  

Nezávislá proměnná z: Pohlaví 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Počet pracovníků v jednotlivých kategoriích 

 

· Vývoj stipendií na FS 

Zobrazení peněžní částky vyplacené na udělení stipendií v daných kategoriích pro 

daný kalendářní rok.  

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Druhy stipendií 

Počet hodnot na ose z: 4 

Závislá proměnná y: Finanční částka v tisících Kč udělená za stipendia v daném 

kalendářním roce. 
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· Počet projektů v interní grantové soutěži 

Zobrazení počtu projektů v závislosti na kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná x: Počet projektů 

 

· Vývoj podílu pracovišť na výuce fakulty  

Zobrazení procentuálního podílu na výuce jednotlivých pracovišť v závislosti na 

kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x Jednotlivá pracoviště (337, 338, 339…) 

Nezávislá proměnná z: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná: Procentuální podíl na výuce 

 

· Počet předmětů, podle počtu zapsaných studentů 

Zobrazení počtu předmětů v závislosti na počtu studentů. 

Typ grafu: Bodový  

Nezávislá proměnná x: Počet Studentů 

Závislá proměnná y: Počet předmětů 
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Obrázek č. 5 – Počet předmětů, podle počtu zapsaných studentů [FS VŠB-TUO Sebehodnotící 

zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 

· Počty studentů na pedagoga za rok a podíl na výuce univerzity v daném roce 

Zobrazení procentuálního počtu studentů na přepočteného pedagoga relativní k maximu a 

procentuálního podílu financí za výuku pro fakulty VŠB-TUO.   

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Fakulty VŠB-TUO 

Nezávislá proměnná z: Studentů na přepočteného pedagoga relativně k maximu a podíl na 

financích za výuku 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Procentuální podíl studentů na přepočteného pedagoga relativně 

k maximu a podíl na financích za výuku pro daný rok. 

 

· Získané prostředky projektů FS celkem 

Zobrazení finanční částky získané k projektům FS za daný rok. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Částka v tisících Kč za jednotlivý kalendářní rok 
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· Vývoj investic FS 

Zobrazení finanční částky investic FS za daný rok. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Částka v tisících Kč za jednotlivý kalendářní rok 

 

· Průměrné výsledky absolventů z jednotlivých středních škol v prezenčním 

bakalářském studiu 

Zobrazení VSP na VŠ v závislosti na studijním průměru ze střední školy (v rámci konkrétní 

SŠ) 

Typ grafu: Bodový 

Nezávislá proměnná x: Průměr studentů dané střední školy 

Nezávislá proměnná z: Střední škola 

Počet hodnot na ose z: 16 

Závislá proměnná y: Výsledky absolventů určité střední školy na VŠ pro daný školní rok 
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Obrázek č. 6 – Průměrné výsledky absolventů z jednotlivých středních škol v prezenčním 

bakalářském studiu [FS VŠB-TUO Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní VŠB-TUO za rok 2007, 2008] 

 

· Vývoj přihlášek grantových procesů 

Zobrazení počtu přihlášek grantových projektů v závislosti na kalendářním roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet přihlášek 

 

· Finanční přinos projektů pro FS 

Zobrazení finančního přínosu projektů pro fakultu v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Projekty 
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Počet hodnot na ose z: 6 

Závislá proměnná y: Částka v milionech Kč pro jednotlivé projekty FS 

 

· Finanční přinos doplňkové činnosti na FS 

Zobrazení finančního přínosu doplňkové činnosti řešených úkolů za daný rok. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1  

Závislá proměnná y: Částka přínosu doplňkové činnosti v milionech Kč 

 

· Počet skript vydaných na FS 

Zobrazení počtu vydaných skript v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: počet vydaných titulů 

 

· Evidenční plán skript FS VŠB-TUO pro daný rok 

Zobrazení počtu návrhu a odevzdaní skript pro jednotlivé katedry v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Jednotlivá pracoviště (337, 338, 339…) 

Nezávislá proměnná z: Stav 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Počet skript 
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· Počet smluv s průmyslovými podniky 

Zobrazení počtu smluv fakulty s průmyslovými podniky v jednotlivých letech. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná: Počty smluv a spoluprácí s podniky 

 

· Vývoj počtu připomínek a námětů pro fakultu 

Zobrazení počtu připomínek a námětů ze strany studentů v jednotlivých letech. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počty připomínek a námětů studentů 

 

· Připravenost absolventů z hlediska profese 

Zobrazení procentuálního podílů připravenosti absolventů v závislosti na druhu vzdělání. 

Typ grafu: Sloupcový – podílový 

Nezávislá proměnná x: Typ absolventa (výuční obor, střední odborná škola, vysoká škola) 

Nezávislá proměnná z: Stav 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Procentuální podíl jednotlivých kritérií připravenosti absolventů 

(nevyhovující, nutné zaškolení, vyhovující) 
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· Připravenost absolventů z hlediska kompetencí 

Zobrazení procentuálního podílů připravenosti absolventů v závislosti na druhu vzdělání. 

Typ grafu: Sloupcový – podílový 

Nezávislá proměnná x: Typ absolventa (výuční obor, střední odborná škola, vysoká škola) 

Nezávislá proměnná z: Stav 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Procentuální podíl jednotlivých kritérií připravenosti absolventů 

(nevyhovující, nutné zaškolení, vyhovující) 

 

· Připravenost absolventů z hlediska profese 

Zobrazení procentuálního podílů připravenosti absolventů v závislosti na druhu vzdělání. 

Typ grafu: Sloupcový – podílový 

Nezávislá proměnná x: Druh vzdělání (výuční obor, střední odborná škola, vysoká škola) 

Nezávislá proměnná z: Stav 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Procentuální podíl jednotlivých kritérií připravenosti absolventů (silná, 

slabá, nevím) 

 

· Počty studentů ve druhém ročníku po oborech 

Zobrazení počtu studentů druhého ročníku na jednotlivých oborech FS. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Studijní obory FS 

Nezávislá proměnná z: Druhy studia na jednotlivých pracovištích 

Počet hodnot na ose z: 6 

Závislá proměnná: Počty studentů.  
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· Vývoj počtu přihlášek do bakalářského studia  

Zobrazení počtu přihlášek do daných forem studia v jednotlivých letech.  

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Forma studia 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet podaných přihlášek v jednotlivých typech studia (prezenční, 

kombinované) 

 

· Vývoj počtu přihlášek do magisterského studia  

Zobrazení počtu přihlášek do daných forem studia v jednotlivých letech.  

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Typ studia (prezenční, kombinované) 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet podaných přihlášek v jednotlivých letech 

 

· Vývoj počtu studentů opakujících ročník  

Zobrazení počtu řádně zapsaných studentů a studentů opakujících ročník pro daný 

akademický rok.  

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Typ studenta 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Počet studentů řádně zapsaných a opakujících ročník. 
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· Počet absolventů bakalářského studijního programu po oborech 

Zobrazení počtu absolventů v jednotlivých akademických ročnících v rámci jednotlivých 

oborů FS. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Jednotlivé obory fakulty strojní 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet absolventu bakalářského studia 

 

· Počet absolventů magisterského studijního programu po oborech 

Zobrazení počtu absolventů v jednotlivých akademických ročnících v rámci jednotlivých 

oborů FS. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet absolventů magisterského studia 

 

· Vývoj počtu studentů doktorského studijního programu 

Zobrazení počtu studentů v jednotlivých akademických ročnících v rámci jednotlivých oborů 

FS. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Jednotlivé obory fakulty strojní 

Nezávislá proměnná z: Akademický rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Počet doktorandů 

· Četnost studentů podle VSP 
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Zobrazení počtu studentů jednotlivých ročníků bakalářského studia v závislosti na VSP. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná x: Vážený studijní průměr  

Nezávislá proměnná z: Ročník 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Počet studentů v jednotlivých v jednotlivých ročnících mající daný 

VSP. 

 

· Rozsah naplnění jednotlivých oborů a specializací 

Zobrazení procentuálního rozsahu naplnění cílů jednotlivých oborů a specializací. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Jednotlivé obory FS  

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Rozsah plnění cíle v procentech 

 

· Odchody pracovníků FS 

Zobrazení počtu pracovníků, kteří odešli z FS v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový – součtový 

Nezávislá proměnná: Kalendářní rok  

Nezávislá proměnná z: Důvod odchodu 

Počet hodnot na ose z: 4 

Závislá proměnná y: Počet pracovníků. Barevně jsou odlišeny důvody odchodů pracovníků. 
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· Věková struktura profesorů 

Zobrazení přepočteného počtu profesorů v daných věkových kategoriích pro dané datum. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Věkové kategorie (70 a více, 60–69, 50–59, 40–49, 30–39) 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Přepočtený počet profesorů v daných kategoriích 

 

· Věková struktura docentů 

Zobrazení přepočteného počtu docentů v daných věkových kategoriích pro dané datum. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Věkové kategorie (70 a více, 60–69, 50–59, 40–49) 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Přepočtený počet docentů v daných kategoriích 

 

 

· Počet pracovníků zapojených do projektů personálního rozvoje 

Zobrazení počtu pracovníků, kteří se zapojili do projektu personálního projektu v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet pracovníků zapojených do projektů 
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· Vývoj počtu komisí zlepšování 

Zobrazení počtu komisí zlepšování v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná y: Počet komisí zlepšování 

 

· Vývoj nákladů na hovorné pracoviště 

Zobrazení finančních nákladů na hovorné pracoviště v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: 1 

Závislá proměnná: Finanční částka v tisících Kč zobrazující náklady na hovorné. 

 

· Získané prostředky z hospodářské činnosti 

Zobrazení finančních prostředků získaných z hospodářských činností v rámci VŠB-TUO a FS 

pro jednotlivé roky. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná: Kalendářní rok 

Závislá proměnná: Získané finanční prostředky v tisících Kč pro VŠB-TUO a FS 

 

· Získané prostředky na vědu a výzkum 

Zobrazení finančních prostředků získaných na vědu a výzkum v rámci VŠB-TUO a FS pro 

jednotlivé roky. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: VŠB – TUO a FS 
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Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Získané finanční prostředky v tisících Kč pro VŠB-TUO a FS 

 

· Doba studia absolventů bakalářského studia 

Zobrazení doby studia absolventů v závislosti na počtu studentů. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Doba délky studia 

Nezávislá proměnná z: Forma studia 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Počet studentů prezenčního a kombinovaného studia, kteří absolvovali 

v dané době 

 

· Vývoj ukončení studia ve standardní době bakalářského studijního programu 

Zobrazení vývoje procenta úspěšnosti studentů ve standardní době studijního programu 

v jednotlivých akademických ročnících. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Forma studia 

Počet hodnot na ose z: 3 

Závislá proměnná y: Procentuální úspěšnost studentů ve standardní době bakalářského 

studia 

 

· Vývoj délky studia u studentů doktorského studijního programu 

Zobrazení vývoje procenta úspěšnosti studentů v doktorském studijním programu v závislosti 

na akademickém roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 50 - 

Nezávislá proměnná z: Délka studia 

Počet hodnot na ose z: 6 

Závislá proměnná y: Podíl absolventů, kteří mají délku studia do 3,4,5,6,7 let 

 

·  Úspěšnost podaných projektů 

Zobrazení procentuální úspěšnosti projektů GAČR a FR VŠ v závislosti na daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z:  GAČR a FR VŠ 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Procentuální úspěšnost podaných projektů GAČR a FR VŠ 

 

· Vývoj počtu zaměstnanců FS 

Zobrazení počtu zaměstnanců FS v daném roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Kalendářní rok 

Nezávislá proměnná z: Fyzický přepočet, přepočtený stav 

Počet hodnot na ose z: 2 

Závislá proměnná y: Počet zaměstnanců v daném roce a jejich přepočtený stav. 

 

· Počet studentů a absolventů na FS 

Zobrazení počtu všech studentů a absolventů FS v daném akademickém roce. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Akademický rok 

Nezávislá proměnná z: Počet studentů a absolventů 

Počet hodnot na ose z: 2 
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Závislá proměnná y: Počet studentů a absolventů  

 

· Vývoj pedagogického výkonu pracovišť  

Zobrazení podílu na výuce jednotlivých pracovišť v daných letech. 

Typ grafu: Sloupcový 

Nezávislá proměnná x: Pracoviště FS 

Nezávislá proměnná z: Kalendářní rok 

Počet hodnot na ose z: Dle počtu sledovaných let 

Závislá proměnná y: Podíl pracoviště na výuce v daném roce   

 

V sebehodnotící zprávě za rok 2007 se nachází 66 grafů, kterými jsem se zabýval z 

hlediska uchovávání dat ve tvořeném informačním systému. Z těchto grafů je převážná část 

(celkem 62) grafů sloupcových a 4 grafy bodové. Na základě analýzy si je rovněž možno 

všimnout často se opakující nezávislé „proměnné x“. V grafech se nejčastěji využívá 

nezávislá proměnná x typu rok a akademický rok. Ostatní nezávislé proměnné již jsou spíše 

specifické a jsou vhodné pouze k danému grafu. Pod další nezávislou “proměnnou z“ se 

v grafech objevují nejrůznější ukazatelé, typické ke každému grafu. Z těchto poznatků dále 

vycházím při zpracování datové struktury databáze a při tvorbě uživatelského rozhraní. 

Shrnutí analýzy grafů vystihuje tabulka č. 1 
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Tabulka č. 1 – Přehled výsledků analýzy grafů 

Typ grafu Počet Osa x Osa y Osa z 

Sloupcový 44 

Sloupcový 

(součtový) 

13 

Sloupcový 

(podílový) 

5 

Bodový 4 

Často se 

opakuje u 

různých grafů. 

Např. sledovaní 

hodnoty 

v daném roce 

Je jedinečná 

pro každý graf 

Hodnot na „ose 

z“ může být 

v grafu více. 

Max. počet je 6 

nebo dle počtu 

sledovaných let 

 

Dle analýzy tedy očekávám výsledky dotazů nad uloženými daty z databáze jako je tomu 

prezentováno na obrázku č. 7  

 

Obrázek č. 7 – Předpokládaná podoba tabulek pro tvorbu grafů 

 

Na obrázku č. 7 je možno vidět dvě tabulky pařící k dvěma různým grafům. Z těchto 

tabulek budou následně vykresleny hodnoty do grafu. (viz obrázek č. 8) 
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Obrázek č. 8 – Předpokládaný grafický výstup 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 54 - 

4 Informační systémy 

Dle [ŠMÍD, 2009] „Informační systém může být chápán jako systém vzájemně 

propojených informací a procesů, které s těmi to informacemi pracují.“  Procesy jsou funkce 

daného systému, které zpracovávají vstupní informace a transformují je ze systému na 

informace výstupní, dle požadavků uživatele. Tyto procesy pak zajišťují sběr, přenos, uložení, 

zpracování a distribuci dat v daném systému. 

Samotný informační systém se skládá z databáze, neboli množiny uložených informací 

a uživatelského rozhraní, pomocí kterého uživatel do databáze dané informace vkládá a 

získává.  

4.1 Databáze 

Databáze neboli báze dat je množina strukturovaných a organizovaných informací 

spolu s prostředky a metodami pro přístup k nim. Lze si ji tedy představit jako soubor dat, 

který slouží k popisu reálného světa (např. evidence studentů, evidence knih). V databázi se 

setkáváme s pojmy, jako je například entita. Entita je prvek reálného světa (např. člověk, 

kniha), který je popsán svými charakteristickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti jsou nazývaný 

atributy (např. jméno, příjmení, datum narození…). Jednotlivé entity mají mezi sebou určitý 

vztah. V databázích je tento vztah nazýván jako vazba mezi entitami. Existují tři typy vazeb: 

• 1:1 

• 1:N 

• M:N 

Jako prostředek pro matematický popis databáze se můžeme setkat s pojmem 

databázový model. Počátky databází jsou spojeny s modely dvojího typu (hierarchický a 

síťový) s postupem času se tyto modely ukázaly jako nedostačující, díky čemu vznikl tzv. 

relační model, který je používán dodnes. K práci s databází se využívá tzv. systému řízení 

báze dat, který je schopen efektivně pracovat s velkým množstvím dat a dále je schopen data 

vkládat, modifikovat a mazat. V současné době je programátory využívána celá řada SŘBD. 

Mezi nejznámější patří např. Microsoft SQL server, Microsoft Access, MySQL, Oracle. 

[SKŘIVAN, 2009], [ŠMÍD, 2009]  
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Oracle 

Systém řízení báze dat Oracle Database je oficiální název databázové platformy od 

firmy Oracle Corporation. V současné době je Oracle Database ve verzi 11g. Vývoj tohoto 

databázového systému trvá již 13 let. Za tuto dobu se systému dostalo velkých změn. 

Nepodporuje tedy pouze standardní relační dotazovací jazyk SQL, ale také řadu 

nestandardních možností a přístupem z různých programátorských prostředí. Nad databází 

Oracle funguje dotazovací jazyk  PL/SQL a možnost tvořit vlastní vnitřní architekturu 

procedur a obslužných algoritmů. [Grada, 2009] 

MySQL 

Je databázový systém, který vytvořila švédská firma MySQL. Vývoj tohoto systému je 

prováděn ve verzi Enterprise (placené) a ve verzi GPL (veřejné). Obě tyto verze jsou nyní 

označovány jako vývojové verze 5.1.33. Právě díky své volně šiřitelé verzi a široké 

využitelnosti  (C,  C++,  Java,  Perl,  PHP,  Python,  Tcl,  Visual  Basic,  .NET)  se  stal  velice  

populárním, zejména v použití MySQL, PHP a Apache. [MySQL, 2009] 

Microsoft Access 

MS Access je systém řízení báze dat, který je k dispozici v kancelářském balíku 

Microsoft Office. Kromě řízení báze dat Access umožňuje poměrně snadno vytvořit 

uživatelský program k dané databázi. Jedná se tedy o spíše kancelářský program, který není 

vhodné používat jako databázovou vrstvu webových aplikací, jelikož nedokáže obsloužit více 

než řádově jednotky souběžných požadavků. [JAKEL, 2009] 

Microsoft SQL Server 

Je relační databázový systém od firmy Microsoft. Jeho primárním dotazovacím 

jazykem je T-SQL a ANSI SQL. SQL server je používán jako prostředek k řešení malých i 

velkých databází. Historie SQL Serveru spadá do roku 1989, kdy spojením firem Microsoft, 

Sybase a Ashton-Tate vznikla verze SQL Server 1.0 pro OS/2. Spojení těchto firem se více či 

méně projevovalo na vývoji až do verze 7.0, kdy v roce 1998 Microsoft vydal vlastní verzi 

SQL Serveru. Dále pak již následoval SQL Server 2000 atd. 

MS SQL server je dodáván s několika dodatečnými aplikacemi, které usnadňují 

vývojářům práci. Jednou s těchto aplikací je SQL Server Management Studio (grafické 

prostředí pro práci s SQL databází). Rovněž jsou k dispozici rozhraní pro administraci 

serveru, správu rolí, uživatelů a jejich přístupových práv, údržbu, export a import dat. 
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Jak jsem se již zmiňoval, primárním dotazovacím jazykem SQL serveru je T-SQL 

(Transact-SQL). Tento dotazovací jazyk umožňuje použití například uložených procedur či 

spouští. [JAKEL, 2009] 

4.2 Uživatelská rozhraní 

Ve vztahu k informačním systémům lze rozlišit dva hlavní uživatelské problémy: 

· Jak předat systému svůj požadavek 

· Jak interpretovat získaný výstup 

Uživatelské rozhraní umožňuje řízení informačního systému, které lze rozdělit na: 

· Zadávání povelů a dat 

· Prezentace výstupu zpracování 

Mým cílem je vytvořit uživatelské rozhraní k databázi SQL Serveru, které bude 

umožňovat vkládání a prezentaci dat vložených uživatelem. Informační systém bude 

zpracovávat analyzované grafy uváděné ve výročních zprávách. Uživatelské rozhraní by tedy 

mělo podporovat funkce jako je přidání nového grafu, přidání nové osy x, přidání nové 

hodnoty do grafu atd. Uživatel bude moci rovněž požadovaný graf zobrazit jak v tabulkové 

tak i v grafické podobě. 

Uživatelské rozhraní je možno vytvářet v několika prostředích (Microsoft Access, 

ASP, C#, PHP). Po konzultaci s vedoucím práce, jsem se však zaměřil na webová rozhraní, 

jelikož mě osobně oblast webových prostředí zajímá a přestože informační systém poběží 

jako desktopová aplikace, není problémem systém obsluhovat internetovým prohlížečem.  

Jelikož se jedná o informační systém je zapotřebí uživatelské rozhraní tvořit 

dynamicky generovanými stránkami. V této souvislosti se mi nabízejí dvě v současné době 

nejčastěji užívaná řešení, kterými jsou PHP a ASP.NET. [JELÍNEK, 2009] 
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4.2.1 PHP  

PHP (Hypertext Preprocessor) původně Personal Home Page vznikl v roce 1995, jako 

programovací jazyk, pracující na straně serveru, kde jsou uloženy zdrojové kódy stránek. PHP 

skript se tedy nejprve provede na straně serveru a pak následně se odešle pouze výsledek 

prohlížeči. Zdrojový kód stránek není zobrazitelný.  

Pro práci s PHP není zapotřebí pouze internetový prohlížeč jako u HTML, ale jeho 

základ tvoří webový server (např. Apache). PHP se rozšířilo zejména díky snadnému použití a 

široké uživatelské podpoře. 

Mezi výhody PHP patří např. podpora mnoha databázových systémů, multiplatformost 

(zejména Linux, Windows), PHP je specializované na webové stránky, poměrně slušná 

dokumentace, vynikající, svobodná licence atd. Naopak nevýhodami je např. že ve standardní 

distribuci chybí ladící (debugovací) nástroj, některá bezpečnostní opatření jako safe_mode, 

open_basedir jsou implementovány ne příliš elegantně. [Tvorba-Webu.cz, 2009], [PHP, 2009] 

Tvorba grafů v PHP 

Pro tvorbu grafů v PHP lze nalézt spousty knihoven, které by tuto funkci umožňovali. 

Mezi časté řešení patří knihovna JPGraph od švédské firmy Aditus. Nevýhodou teto knihovny 

je nutnost zakoupení verze JpGraph Professional Version pro komerční účely.  Knihovna 

umožňuje vykreslit následující grafy: 

· sloupcové 

· bodové 

· linkové 

· plošné 

· 3D 

· koláčové 

· pavučinové 

Graf generovaný knihovnou JPGraph je možno vidět na obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 9 – Graf generovaný knihovnou JPGraph v PHP [PeteSearch, 2009] 

4.2.2 ASP.NET 

ASP.NET (Active Server Pages) je součástí. NET Frameworku a je určen pro tvorbu 

webových aplikací. Název ASP.NET je odvozen od starší technologie ASP. ASP.NET  je 

založen na Common Language Runtime, který je sdílen všemi aplikacemi na .NET 

Frameworku. Programátorům je tak ulehčen přechod od programování klasických 

„windowsovských“ aplikací k aplikacím webových. Mohou pak využívat jazyky podporující   

Common Language Runtime, tedy např. např. Visual Basic.NET a C#. 

Obdobně jako je tomu u PHP se obsah generuje dynamicky na straně serveru, není 

tedy závislý na typu prohlížeče. K vývoji stránek ASP.NET je zapotřebí vývojové prostředí 

Visual Studio, nebo Visual Web Developer Express, což je upravená Verze Visual studia 

pouze pro vývoj internetových stránek. Výhodou odlehčené verze oproti klasickému Visual 

Studiu je to, že je zdarma ke stažení na stránkách Microsoftu. Všechny verze v sobě obsahují 

webový server pro vývoj stránek, takže není zapotřebí žádná další instalace, jako tomu bylo u 

PHP. 

Mezi výhody ASP.NET patří např. například kompilace kódu, díky které se snadněji 

hledají chyby, uživatelsky definované ovládací prvky, podobný přístup jako k aplikacím pro 

Windows, velký výběr ovládacích prvků. [HERCEG, 2009],[ASP, 2009] 
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Tvorba grafů v ASP.NET 

Způsobů jak vyřešit vykreslování grafů v ASP.NET je spousty. Většina těchto 

způsobů však k tomu využívá produkty třetích stran. Značnou nevýhodou tohoto řešení je, že 

pro získání těchto produktů je zapotřebí zaplatit. Mezi komerční software pro vykreslování 

grafů v ASP.NET patří například FusionCharts , ChartDirector, SimpleChart... 

Microsoft vydal svou vlastní knihovnu pro generování grafů 9.8.2008.  Jedná se o 

podporů grafů v aplikacích ASP.NET a WinForms. Charting Control v současné době není 

součástí. NET Frameworku 3.5, proto je zapotřebí jej do Visual Studia instalovat zvlášť. 

Aplikace pro tvorbu grafů bude již součástí. NET frameworku 4.0, tedy ve Visual Studiu 

2010. Celá knihovna včetně dokumentace a ukázkových materiálů je dostupná zdarma na 

internetových stránkách Microsoftu. 

 

Obrázek č. 10 – Nový element "Chart" ve Visual Studiu 

Po instalaci se ve Visual Studiu objeví nová komponenta „Chart“ (viz obrázek č. 10), 

který umožňuje po napojení dat (např. z SQL Serveru) je zobrazit v grafické podobě.  
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Pokud začneme s komponentou „Chart“ pracovat, zobrazí se ve Visual Studiu kód, 

který je zobrazen na obrázku č. 11. Každý graf má své jednoznačné ID a DataSourceID 

(zdroj, ze kterého načítá data). 

Data ze zadaného zdroje jsou do grafu zasílána v sériích. Jednotlivé série si je možno 

představit jako hodnoty na „ose z“, jak je tomu zobrazeno na obrázku č. 8.  Jednotlivé série 

musí mít určenou „osu x“ a „osu y“. Tyto hodnoty jsou zadávány parametry 

„XValueMembers“ a „YValueMembers“. Při vykreslování grafů je důležitým parametrem 

jeho typ. Typ grafu určuje parametr „ChartType“. V obrázku č. 11 se pod parametrem 

ChartType= "StackedColumn" skrývá sloupcový graf. 

 
Obrázek č. 11 - Zdrojový kód elementu "Chart" 

Značnou nevýhodou při tvorbě grafů v Microsoft Charting Control je, že není možno 

jednoduše nastavit načítání dat z více datových zdrojů. Tudíž je zapotřebí v jednom dotazu 

z databáze získat tabulku ve tvaru jako je tomu na obrázku č. 7, což je u složitých databází 

velký problém.  

 

Obrázek č. 12 - Náhled grafu vytvořeného v ASP.NET 
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Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí, které nabízí nástroje pro programování 

moderními programovacími jazyky. V současné době je k dispozici Visual Studio 2008, nebo 

Visual Studio 2010 Beta 2 (testovací verze).  

Visual Studio 2008 je možno zakoupit, či stáhnout v několika verzích: 

· Visual Studio Express – zdarma (Jednotlivě oddělené produktové řady zaměřené na 

výuku jazyků C++, C# a Visual Basic případně web technologií.) 

· Visual Studio Standard – Jednotné, komplexní prostředí pro tvorbu webových i 

desktopových aplikací. 

· Visual Studio Professional – Profesionální nástroj pro tvorbu mobilních, webových 

desktopových a víceúrovňových aplikací s integrovanou podporou vývoje pro MS 

Office. 

· Visual Studio Team System – Komplexní balík toho nejlepšího co lze nabídnout pro 

opravdové vývojáře a celé vývojové týmy včetně týmové infrastruktury. [Microsoft, 

2009] 
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Pro snadnější přiblížení Visual Studia 2008 uvádím popis programu (viz obrázek č.13) 

 

Obrázek č. 13 – Obrazovka ve Visual Studiu 2008 

 

1. Řádek nabídek – pro práci s projekty nabízí všechny dostupné funkce 

programu 

2. Toolbox – nabízí dostupné komponenty pro práci v ASP.NET 

3. Přepínací lišta – v liště se nachází otevřené soubory daného projektu 

4. Módy návrhu – pro práci se můžeme zvolit grafický nebo zdrojový způsob 

programování 

5. Solution Explorer – zobrazuje souboru dostupné v rámci daného projektu 

6. Properties – pokud pracujeme v grafickém režimu, je možnost měnit parametry 

jednotlivých komponent v tomto okně 
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5 Datová struktura systému 

Při tvorbě databázové struktury jsem vycházel z poznatků, získaných při analýze grafů 

uváděných v sebehodnotící zprávě za rok 2007. V této zprávě se nachází převážná většina 

sloupcových grafů. Data pro grafy, které nejsou sloupcové, jsou získávána z jiných 

informačních systémů a jsou v takových množstvích, že jejich zadávání do informačního 

systému sledující ukazatele EFQM modelu excelence by bylo značně zdlouhavé. Tento 

problém by mohl být vyřešen napojením celého informačního systému pro hodnocení firmy 

na databází informačního systému sledující daný problém, avšak struktura těchto dat by byla 

zcela odlišná oproti struktuře dat pro grafy sloupcové, a proto by bylo problematické jednou 

metodou tyto grafy vykreslovat. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se rozhodl vyřešit 

datovou strukturu tak, aby postihovala valnou většinu grafů uvedených ve výroční zprávě. 

Databázová struktura by měla být vytvořena obecně, tak aby bylo možno kdykoliv do 

informačního systému přidat nový ukazatel výkonnosti. 

Databáze bude obsahovat hlavní tabulku „tbl_graf“, ve které se budou shromažďovat 

základní informace o daném grafu. Na tuto tabulku bude vazbou 1:N připojena tabulka 

„tbl_osa_x“. To umožní přiřazení jedné „osy x“ k více grafům a tím zmenšíme i velkost celé 

databáze. Při návrhu datové struktury je třeba vycházet z poznatku, že jeden graf může mít 

více hodnot na „ose z“, proto je opět zapotřebí tyto tabulky propojit vazbou 1:N. Pokud budou 

vytvořeny tabulky charakterizující dané osy, je zapotřebí vytvořit ještě tabulku „tbl_udaj“, ve 

které budou uchovávány konkrétní získané údaje, ze kterých se budou tvořit grafy.  

Poslední tabulkou databáze je tabulka s názvem „tbl_theme“, která slouží k ukládání 

informací o grafických parametrech grafu. Mezi tyto parametry patří například typ grafu, 3D 

zobrazení nebo barevné schéma. Jednotlivé parametry grafu si tedy uživatel bude moci uložit 

jako grafické téma pod určitým názvem a následně je aplikovat na různé grafické ukazatele.   

[FARANA, 2009] 

Datovou strukturu jsem vytvářel v prostředí Microsoft SQL Server 2008, která stejně 

jako ASP.NET je od tvůrců Microsoftu, očekávám tedy lepší spolupráci těchto prostředí. Jak 

datová struktura informačního systému vypadá, je zobrazeno na obrázku č. 14 
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Obrázek č. 14 – Vytvořená datová struktura 

Hlavní tabulku v celé databázi představuje „tbl_graf“.  Ta bude obsahovat několik 

atributů charakterizující daný graf. 

· tbl_graf (Tabulka grafů) 

 

Obrázek č. 15 – Tabulka tbl_graf 

gr_id –  Primární klíč tabulky tbl_graf. Má datový typ integer. Slouží 

k jednoznačné identifikaci grafu. 

gr_nazev –  Textové hodnoty názvu grafu, má datový typ varchar o velikosti 100 

znaků. Slouží k snadné orientaci a vyhledávání grafů podle jména.  

gr_osa_x – Cizí klíč tabulky tbl_osa_x představuje vazbu 1:N, díky které bude 

moci být k více grafům přiřazena jedna společná „osa x“. (například 

akademický rok) 
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gr_osa_y_popis – Každý graf má svou jedinečnou „osu y“, která je pro daný graf 

charakteristická. Proto je popis „osy y“ uváděn jako atribut tabulky 

graf. 

· tbl_osa_x (Tabulka os x) 

 

Obrázek č. 16 – Tabulka tbl_osa_x 

x_ID –  Primární klíč tabulky tbl_osa_x. Má datový typ integer. Slouží 

k jednoznačné identifikaci dané osy x. 

x_nazev –  Textové hodnoty názvu „osy x“, které budou zobrazovány v grafech 

jako název osy. Atribut má datový typ varchar o velikosti 50 znaků 

(například „Akademický rok“) 

· tbl_osa_x_hodnoty (Tabulka hodnot na „ose x“) 

Jelikož každá „osa x“ může mít více hodnot, je zapotřebí tabulku tbl_osa_x a 

tbl_osa_x_hodnoty propojit vazbou 1:N 

 

Obrázek č. 17 – Tabulka tbl_osa_x_hodnoty 

xh_id –  Primární klíč tabulky tabulky tbl_osa_x_hodnoty. Má datový typ 

integer. Slouží k jednoznačné identifikaci hodnoty na „ose x“. 

xh_poradi –  Dle tohoto atributu se budou řadit zobrazené hodnoty v grafu na „ose 

x“, jelikož není vždy žádoucí, aby byla data řazena dle názvu hodnoty 

(např. název katedry bude řazen dle jejího čísla). Datový typ atributu 

je integer. 

xh_nazev –  Textové hodnoty názvu „osy x“, které budou zobrazovány v grafech. 

Atribut má datový typ varchar o velikosti 50 znaků (například pro 

akademický rok: 2007/2008, 2008/2009…) 
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xh_osa –  Cizí klíč tabulky tbl_osa_x představuje vazbu 1:N, díky které bude 

moci být k jednomu názvu osy přiřazeno více hodnot. 

· tbl_osa_z (Tabulka os z) 

Jeden graf může obsahovat více „os z“. Proto je zapotřebí realizovat vazbu mezi 

tabulkou tbl_graf a tbl_osa_z typu 1:N. 

 

Obrázek č. 18 – Tabulka tbl_osa_z 

z_id –  Primární klíč tabulky tabulky tbl_osa_y. Má datový typ integer. 

Slouží k jednoznačné identifikaci „osy z“ u daného grafu. 

z_poradi –  Dle tohoto atributu se budou řadit jednotlivé hodnoty v grafu. Datový 

typ atributu je integer. 

z_nazev –  Textové hodnoty názvu osy z, které budou zobrazovány v grafech. 

Atribut má datový typ varchar o velikosti 50 znaků. 

z_graf –  Cizí klíč tabulky tbl_graf představuje vazbu 1:N, díky které bude 

moci být k jednomu grafu přiřazeno více „os z“. 

· tbl_udaj (Tabulka údajů) 

Tabulka tbl_udaj představuje spojení tabulek tbl_osa_x_hodnoty a tbl_osa_z do které 

se bude k jednotlivým osám přiřazovat již konkrétní údaj (na „ose y“) pro daný graf. 

 

Obrázek č. 19 – Tabulka tbl_udaj 

u_id –  Primární klíč tabulky tbl_udaj. Má datový typ integer. Slouží 

k jednoznačné identifikaci údajů. 
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u_osa_x –  Cizí klíč tabulky tbl_osa_x_hodnoty představuje vazbu 1:N, díky 

které bude moci být k jedné „ose x“ přiřazeno více údajů 

u_osa_z –  Cizí klíč tabulky tbl_osa_z představuje vazbu 1:N, díky které bude 

moci být k jedné „ose z“ přiřazeno více údajů 

u_hodnota –  Představuje konkrétné údaj na „ose y“, ze kterých se bude 

vykreslovat graf. Tento Údaj je přiřazen již konkrétní „ose x“ a „ose 

z“. Atribut má datový typ real. 

u_graf –  Cizí klíč tabulky tbl_graf, který přiřazuje číselnou hodnotu ke 

konkrétnímu grafu. Umožňuje tak snadnější orientaci mezi číselnými 

údaji. 

· tbl_theme (Tabulka témat) 

Tabulka slouží pro ukládání grafických parametrů při vykreslování ukazatelů. Uživatel 

si navolí kombinaci jednotlivých parametrů a následně uloží jako téma pod určitým názvem. 

Toto téma pak může následně aplikovat na různé ukazatele, aniž by musel znovu konfigurovat 

všechny uložené parametry. 

 

Obrázek č. 20 – Tabulka tbl_theme 

id_theme –  Primární klíč tabulky tbl_theme. Má datový typ integer. Slouží 

k jednoznačné identifikaci jednotlivých témat. 
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styl –  Slouží pro ukládání vykreslovaného stylu grafu. Tedy má-li být graf 

válcového průřezu, obdélníkového či jiného. Hodnoty jsou ukládány 

jako datový typ varchar(50). 

typ –  Atribut typ, datového typu integer slouží k ukládání typu grafu. Tedy 

jestli má být graf sloupcový, podílový nebo součtový. 

nazev –  Každé grafické téma bude uživatelem identifikováno podle názvu, 

který si uživatel při ukládání sám zadá. Tento atribut bude v databázi 

ukládán jako datový typ varchar(50). 

barva –  Uživatel bude moci nastavovat barevné schémata vykreslovaných 

sloupců grafu. Hodnoty vybraných barevných schémat se boudou 

ukládat do řádku barva jako datový typ integer. 

ram –  Jednotlivé vykreslené ukazatelé v grafické podobě bude moci 

orámovat různými typy rámečků. Typ rámečků bude ukládán do 

příslušeného řádku jako číselná hodnota integer. 

red_obr –  Barvu pozadí obrázku je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku red_obr bude ukládána hodnota červené barvy (0–255) 

green_obr –  Barvu pozadí obrázku je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku green_obr bude ukládána hodnota zelené barvy (0–255) 

blue_obr –  Barvu pozadí obrázku je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku blue_obr bude ukládána hodnota modré barvy (0–255) 

styl_obr –  Výplň barvy pozadí obrázku bude moci uživatel nastavit v různých 

typech. (např. plná vyplň, či stínovaná) Jednotlivé typy vykreslovaní 

pozadí obrázku jsou ukládaný jako integer. 

red_graf –  Barvu pozadí grafu je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku red_obr bude ukládána hodnota červené barvy (0–255) 

green_ graf –  Barvu pozadí grafu je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku green_obr bude ukládána hodnota zelené barvy (0–255) 

blue_ graf –  Barvu pozadí grafu je možno nastavovat pomocí hodnot RGB. Do 

řádku blue_obr bude ukládána hodnota modré barvy (0–255) 
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styl_ graf –  Výplň barvy pozadí grafu bude moci uživatel nastavit v různých 

typech. (např. plná vyplň, či stínovaná) Jednotlivé typy vykreslovaní 

pozadí obrázku jsou ukládaný jako integer. 

prostor –  Atribut prostor bude uchovávat informaci o 3D zobrazení grafu.  Má 

tedy datový typ „bit“. Kdy hodnota 0 znamená 2D graf a naopak 

hodnota 1 znamená vykreslení grafu v 3D podobě. 

vertikal –  Pokud bude uživatelem zvolena možnost vykreslení grafu ve 3D 

podobě, může být zadána i vertikální rotace grafu od 0° do 90°, která 

pootočí grafem o danou hodnotu okolo svislé osy.  

horizontal –  Pokud bude uživatelem zvolena možnost vykreslení grafu ve 3D 

podobě, může být zadána i horizontální rotace grafu od 0° do 90°, 

která pootočí grafem o danou hodnotu okolo vodorovné osy.  

Po vytvoření datové struktury jsem jí naplnil zkušebními daty. Zkušební data mají tvar 

viz  obrázek  č.  20.  Zadávání  dat  do  databáze  je  zdlouhavé  a  obtížné,  zejména  kvůli  její  

struktuře, která je poměrně složitá, jelikož musí být zachována určitá universálnost, která 

umožní vkládání nových grafů. 

Název grafu -Zkušební data

stroj č.1 stroj č.2 stroj č.3

rok počet [ks] počet [ks] počet [ks]
2002 3 6 6
2003 5 4 4
2004 7 1 8
2005 9 2 11  

Obrázek č. 21 – Zkušební data 

Po vložení zkušebních dat do databáze, jsem si ověřil funkcionalitu na dotazu, který 

by měl vrátit data ve tvaru, jako je tomu zobrazeno na obrázku č. 20. Složitost databáze a 

skutečnost že každý graf má jiný počet hodnot na „ose x“ a jiný počet hodnot na „ose z“, však 

vedla k závěru, že takovouto tabulku není možno z databáze získat a to tudíž povede 

k dalšímu zvýšení složitosti při vykreslování grafů z tabulek.  Jelikož data nelze získat 

v požadovaném tvaru, rozhodl jsem se pro řešení, které jistým způsobem sníží universálnost 

celého informačního systému. Toto snížení univerzálnosti spočívá ve snížení počtu hodnot na 

„ose z“ na daný konkrétní počet. Při návrhu snížení počtu os, jsem vycházel z analýzy grafů. 

V této analýze jsem zjistil, že ve sledovaných ukazatelích se nevyskytuje větší počet hodnot 
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na „ose z“, než je 6. Proto jsem stanovil konečný počet hodnot na číslo 10, což je téměř 

dvojnásobná rezerva. Navíc při velkém počtu hodnot se graf stává velmi nepřehledným a 

tudíž nepoužitelným. 

V databázi jsem tedy vytvořil univerzální dotazy, které jsem uložil jako pohledy. 

Změnou parametru ID grafu a ID „osy z“ načte data pro konkrétní graf a konkrétní osu z. 

Těchto pohledu je pak v databázi uloženo celkem 10, což je maximální počet „os z“. Tabulka 

pak bude mít tvar viz obrázek č. 21. 

stroj č.1 stroj č.2

rok počet [ks] rok počet [ks]
2002 3 2002 6
2003 5 2003 4
2004 7 2004 1
2005 9 2005 2

stroj č.3
rok počet [ks]

2002 6
2003 4
2004 8
2005 11  

Obrázek č. 22 – Schéma výsledků dotazů z databáze 

V konečném principu to znamená, že graf bude muset mít 10 datových zdrojů, tedy 

každá „osa z„ svůj vlastní zdroj, ve kterém budou uloženy informace o hodnotách na „ose x“ 

a „ose y“. Zdrojový kód a ověření výsledků dotazu na osu z1 pro graf zkušebních hodnot je 

zobrazen na obrázku č. 23. 
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Obrázek č. 23 – Ověření dotazu na zkušebních datech 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 72 - 

6 Tvorba uživatelského rozhraní 

Při tvorbě uživatelského rozhraní jsem se zabýval částmi pro vkládání dat, jejich 

editaci a následně grafickou prezentaci. Dle analýzy jednotlivých možností jak vytvořit 

uživatelská rozhraní informačních systémů, jsem se rozhodl pro uživatelské rozhraní 

v ASP.NET. Tento výběr jsem provedl hlavně z důvodu již vytvořené databáze v Microsoft 

SQL Serveru 2008. Díky dobré podpoře ASP.NET a SQL Serveru očekávám lepší 

komunikaci a práci s daty potřebnou pro vkládání a grafickou prezentaci dat. 

Při tvorbě uživatelského rozhraní jsem se postupoval ve dvou krocích. V prvním kroku 

tvorby uživatelského rozhraní jsem se zabýval funkční části systému. Po vytvoření rozhraní, 

ve kterém bylo možno plně spravovat ukládaná data, jsem přistoupil ke druhému kroku, ve 

kterém jsem se snažil vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní s intuitivním ovládáním. 

V popisu programu však budu postupovat opačným směrem. To znamená, že nejdříve popíšu 

šablonu informačního systému, tedy základní filosofii ovládání a popisu jednotlivých panelů a 

oken a následně pak přejdu k funkční části celého systému. 

Po vytvoření uživatelského rozhraní jsem informační systém otestoval na zkušebních 

datech (viz obrázek č. 21). Po zadání vstupních dat jsem systémem nechal zobrazit uloženou 

tabulku systémem. Po porovnání vložených a získaných dat bylo zjevné, že systém pracuje 

správně. O správné funkci systému svědčí i grafický výstup, který je opět zcela totožný 

s původními daty.  Testovací data včetně zadávání a grafického výstupu jsou zobrazena na 

jednotlivých obrázcích popisující informační systém. 

6.1 Grafická část informačního systému 

Pro řešení grafické šablony informačního systému excelence jsem se naklonil ke 

kaskádovým stylům internetových stránek. Toto řešení bylo pro mě výhodné, jelikož mám 

s úpravou a tvorbou kaskádových stylů již nějaké zkušenosti. 

Při návrhu grafického rozhraní jsem si nejprve udělal analýzu již vytvořené funkční 

části systému. V průběhu analýzy jsem zjistil, že k práci se systémem jej potřebuji rozdělit 

celkem do tří bloků. V prvním bloku se nacházejí navigační tlačítka jednotlivých prací 

s ukazateli (např. tlačítko – „Zobrazit graf“). Druhý blok již bude zajišťovat danou funkci. To 

znamená, že v daném bloku se například zobrazí obrázek vykresleného grafu. Třetí blok zde 

slouží zejména pro přehlednost a jeho hlavní náplní budou ovládací prvky pro změnu 

parametrů jednotlivých akcí. To znamená, že pokud si uživatel zvolí, že chce vykreslit graf ve 



Diplomová práce Martin Rajski 

 

 - 73 - 

druhém bloku, ve třetím bloku mu budou nabídnuty nástroje pro práci s daným grafem (např. 

změna typu, barvy, ohraničení…). Schéma jednotlivých bloků je znázorněno na obrázku č. 

24. 

 

Obrázek č. 24 – Schéma rozložení bloků šablony 

Dle schématu jednotlivých bloku jsem začal tvořit šablonu, která by odpovídala mému 

návrhu. Při tvorbě šablony jsem vycházel z grafického návrhu již vytvořené šablony (viz 

obrázek č. 25). [Themebot, 2010] 

 

Obrázek č. 25 – Výchozí šablona 

Při návrhu vzhledu informačního systému jsem se držel grafického designu 

internetových stránek Fakulty strojní. Cílem nebylo okopírovat fakultní stránky, ale vytvořit 

šablonu reprezentativního vzhledu, která by neměla příliš vybočovat od stránek fakulty, 

jelikož celý informační systém s Fakultou strojní přímo souvisí. 
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Výsledný grafický návrh systému je zachycen na obrázku č. 26. Na obrázku si je 

možno všimnout že jednotlivé bloky jsou doplněny o záhlaví a zápatí stránky, které dodávají 

šabloně informačního systému reprezentativnější vzhled. 

 

Obrázek č. 26 – Šablona informačního systému 

6.2 Oprávnění přístupu do systému 

Informační systém je tvořen pro usnadnění práce při sledování jednotlivých ukazatelů 

Fakulty strojní děkanem. Proto se od systému očekává, že do něj bude mít přístup pouze 

děkan fakulty strojní a nejbližší okolí.  

Jelikož tedy systém nebude využívám celofakultně a malým počtem uživatelů, rozhodl 

jsem se neřešit zabezpečení systému pomocí universálního hesla (LDAP). Toto řešení by sice 

jistě uživateli usnadnilo práci se zapamatováním uživatelských údajů pro přihlášení do 

systému, ale práce vynaložená k tomuto řešení by nebyla adekvátní k množství uživatelů 

systému. Po konzultaci s vedoucím práce je očekáván přístup okolo tří uživatelů do systému.  

Přístupová  práva  jsem  se  tedy  rozhodl  řešit  „nástrojem  pro  správu  webu“  ve  Visual  

studiu 2008. Po spuštění nástroje (viz obrázek č. 8 – ad. 1) naskočí v internetovém prohlížeči 

rozhraní pro správu webu, ve kterém je možno editovat různé parametry oprávnění přístupu. 

Pro prvotní přístup bylo zapotřebí definovat obecného uživatele (viz obrázek č. 28 – ad. 2). 

Tomuto uživateli jsem dal plná přístupová práva uživatelským jménem: „admin“ a heslem: 

„heslo“. Tento uživatel bude v systému po instalaci primárně nastaven a umožní tak prvotní 

přístup uživatele, ve kterém je možno heslo uživatele změnit. 
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Nástroj pro správu webu rovněž vytvoří v požadované databázi tabulky a pohledy pro 

ukládání a práci s daty. Vytvořené tabulky jsou zobrazeny na obrázku č. 27.  

Důležitá je také volba ukládání hesel v databázi. V nastavení stránek (soubor 

web.config) je možnost nastavení různých typů zabezpečení hesel. Pro uložení hesel 

v databázi jsem se rozhodl použití nejsilnějšího zabezpečení (pomocí hashování).   

 

Obrázek č. 27 – Tabulky databáze efqm pro ukládání uživatelů 
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Obrázek č. 28 – Vytvoření oprávnění přístupu ve Visual Studiu 2008 

 

Po vytvoření přístupových práv jsou pak již na jednotlivých stránkách informačního 

systému vytvářeny bloky, které jsou buďto zobrazeny nepřihlášeným uživatelům, nebo 

naopak skrývány a zobrazeny až uživatelům přihlášeným. 

Úvodní obrazovku informačního sytému je možno vidět na obrázku č. 29. Na tomto 

obrázku si můžete všinout, že v pravém postraním panelu se nachází přihlašovací formulář. 

V tomto formuláři si uživatel zadá uživatelské jméno a heslo.  

Pokud nejsou uživatelské údaje serverem zamítnuty, dojde k přihlášení uživatele do 

systému. Nepřihlášeným uživatelům je k dispozici pouze nápověda pro práci s informačním 

systémem. 
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Obrázek č. 29 – Úvodní obrazovka systému 

 

V další části práce již budou zobrazeny okna informačního systému po přihlášení 

uživatele. Pokud by se uživatel pokoušel přistupovat na stránky jako nepřihlášený uživatel, 

nebo nebyla připojena databáze, ze které by mohly být načteny informace o uživatelích. 

Naběhne na obrazovce informačního systému varovné hlášení. (viz obrázek č. 30) 

 

Obrázek č. 30 – Chybové hlášení informačního systému 

Toto chybové hlášení se uživateli zobrazí i v případě poruchy, či nezapnutého serveru. 

Konkrétně se jedná o řešení pomocí poruchy HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru). 
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Kromě ošetření této chybové události jsem se rozhodl vyřešit častou zobrazovanou 

chybu internetových stránek. Konkrétně se jedná o chybu HTTP 404 (Stránka nenalezena), 

pokud tedy uživatel zadá název stránky, která není součástí informačního systému, bude mu 

zobrazena informace o nedostupnosti požadované stránky a možnost přesměrování na stránku 

úvodní. 

V práci se systémem může dojít k výskytu chyby. Ať už je tato chyba způsobena ze 

strany uživatele, nebo ze strany systému, rozhodl jsem se řešit obecnou chybu opět 

systémovým hlášením. Toto systémové hlášení se mi během testování systému objevilo pouze 

v několika málo případech. Pád systému mělo na svědomí mazání proměnných session, které 

jsou po určité době prohlížečem odstraněny. Pomocí session jsou v systému předávány 

informace mezi stránkami o identifikátorech jednotlivých grafů, tak aby při zvolení ukazatele 

na úvodní stránce bylo systému jasné, se kterým grafem chce uživatel pracovat na stránce 

následující. Při delší nečinnosti systému tedy dojde k vymazání proměnných prohlížečem, a 

pokud uživatel po této době bude chtít pracovat se systémem, dojde k chybě systému. Tuto 

chybu jsem se rozhodl řešit pomocí obecného chybového hlášení systému, které uživatele 

informuje následujícím sdělením: „Během práce systému došlo k chybě. Tato chyba mohla 

být způsobena dlouhou nečinnosti systému.“ 

6.3 Uživatelské rozhraní pro práci s daty 

Před samotnou tvorbou funkční části systému bylo zapotřebí si uvědomit, jaké operace 

s daty bude moci uživatel vykonávat. Následně pak pro jednotlivé operace vytvářet prostředí. 

Mezi operace, které bude moci uživatel v systému vykonávat, patří: 

· Zobrazit graf – tzn. grafická prezentace požadovaných dat 

· Přidat údaj – ke konkrétnímu grafu přidat číselné hodnoty, ze kterých je následně 

vykreslován 

· Editace parametrů grafu – editovat parametry již vytvořeného grafu (např. název) 

· Přidat nový graf – vytvoření nového grafu, který bude sledovat práci fakulty 

· Vytvořit osu x – vytvoření nové nezávislé proměnné, kterou je možno přiřadit 

k různým grafům 

· Přidat hodnotu na „ose x“ – na již vytvořené „ose x“ přidat novou hodnotu 

· Administrace – správa hesel a uživatelů, kteří budou mít přístup do systému 
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6.3.1 Uživatelské rozhraní pro grafickou prezentaci dat 

Grafickou prezentací ukazatelů v ASP.NET se zabývám v kapitole 4. Informační 

systémy. Na základě získaných informací jsem se rozhodl využít modulu Charting Control od 

Microsoftu, který podporuje tvorbu všech typů požadovaných grafů.  

Při tvorbě rozhraní, které vykresluje grafy, bylo zapotřebí vyřešit problém 

předpokládaného výstupu z databáze a vstupu do komponenty chart, který očekává data ve 

tvaru jako je tomu zobrazeno na obrázku č. 7. Tohoto výstupu však díky datové struktuře 

databáze není možno docílit a proto je zapotřebí vyřešit způsob načítání komponenty chart 

z více datových zdrojů. To znamená, že je zapotřebí vytvořit deset datových SQL zdrojů (z1 – 

z10), které budou grafu přiřazována. Tento způsob přiřazování datových zdrojů umožňuje 

funkce DataBindXY(). Vstupními parametry této funkce jsou datové zdroje pro hodnoty na 

„ose x“ a na „ose y“ a konkrétní názvy atributů, ze kterých jsou data čerpána. V konečném 

důsledku to znamená, že by mělo byt vytvořeno deset funkcí DataBindXY(), které by ke 

každému grafu přiřazovala data.  

Toto řešení však není možné, jelikož graf, který obsahuje méně než deset hodnot na 

„ose z“, nemá pro některé funkce vstupní hodnoty, a tudíž funkce nemusí pracovat správně. 

Řešení se nabízí ve zjištění počtu hodnot na „ose z“, a přiřazování jednotlivých hodnot 

v cyklu FOR od 1 do počtu hodnot na „ose z“.  

V řešení vykreslování grafů je zapotřebí vyřešit případy vycházející z výše uvedené 

podmínky, kdy nepůjde graf vykreslit (nepůjdou přiřadit data). Jedná se o případ, kdy graf 

nebude mít přiřazenou žádnou osu z, nebo případ kdy graf sice bude mít přiřazenou osu z, ale 

nebudou na ní žádné hodnoty. Tento problém jsem vyřešil podmínkou, která kontroluje počet 

„os z“ u grafu a počet „os z“, u kterých je přiřazena alespoň jedna hodnota. 

Specificky je rovněž vyřešen popis jednotlivých grafů. Jelikož komponenta chart 

neumožňuje načítat popisky os a grafů z databáze a je tyto popisky přímo zapsat do 

komponenty, bylo zapotřebí vytvořit DataReadery které načtou k příslušenému grafu názvy 

jednotlivých popisků z databáze a v proceduře, která bude vykreslovat graf, změní parametry 

komponenty chart na námi požadované. 

Dle [SPIVZ, 2009] DataReadery „představuje rychlý jednosměrný přístup jen pro 

čtení k datům z databáze, který se překládá jako snímač (čtenář) dat.“ 

Z analýzy grafů výroční zprávy je vidět, že informační systém musí podporovat různé 

změny parametry grafu. Při tvorbě části pro grafickou prezentaci dat jsem nejdříve vycházel 
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z primárních požadavků na funkci systému. Tzn. změna typu grafu a zobrazení 3D grafu. Po 

vyřešení primárních funkcí vykreslování grafu, jsem se zabýval funkcemi, které by uživateli 

měli rozšířit možnosti práce se systémem. Pokud tedy nebude uživateli grafická prezentace 

grafu vyhovovat, měl by mít možnost do vzhledu grafu v jisté míře zasáhnout pomocí 

informačního systému, aniž by data musela být exportována například do tabulkového 

procesoru a následně zpracována. 

Ne vždy však možnosti nabízené systémem musíš stačit a proto informační systém 

umožňuje zobrazení dat v tabulkové podobě, ze které je možno snadno a rychle zkopírovat 

data do tabulkového procesoru, ve kterém s nimi uživatel může dále pracovat. 

 

 

Obrázek č. 31 – Grafický výstup uložených dat 
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Na obrázku č. 31 je možno vidět jak jsou data uživateli primárně prezentována jak 

v grafické tak i v tabulkové podobě. Pokud tedy uživateli grafický výstup informačního 

systému nevyhovuje, má možnost změnit některý z následujících parametrů: 

· Typ grafu 

Dle analýzy je zapotřebí aby informační systém podporoval tří typy sloupcových grafů 

(klasický sloupcový, součtový a podílový) 

 

Obrázek č. 32 – Typ grafu 

a) sloupcový – zobrazení jednotlivých hodnot vedle sebe 

b) součtový – zobrazení jednotlivých hodnot v jednom sloupci. Výška sloupce nám 

udává součet jednotlivých hodnot. 

c) podílový – zobrazení podílu jednotlivých hodnot (v procentech). 

· Průřez sloupců 

Průřezy sloupců mají význam pouze s designového hlediska. Záleží pouze na 

uživateli, který ze stylu vykreslení se mu bude více či méně zamlouvat. Některé z průřezů je 

vhodnější použít spíše pro zobrazení ve 3D pohledu. (např. průřez „cylinder“)  
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Obrázek č. 33 Průřez sloupců 

a) Default – Klasický obdélníkový průřez bez stínování 

b) Emboss – Obdélníkový průřez se sraženými hranami 

c) Cylinder – Válcový průřez sloupců. Vhodné zejména pro 3D zobrazení 

d) Light to dark – Obdélníkový průřez sloupců se stínováním 

e) Wedge – Sloupce jsou zobrazeny ve tvaru klínů 

· Barevné schéma sloupců 

Celkem je možno na „osu z“ přiřadit až deset hodnot. Jednotlivé hodnoty je od sebe 

v grafu zapotřebí barevně odlišit. K tomuto odlišení slouží různá schémata, ze kterých si může 

uživatel vybrat. 

 

Obrázek č. 34 – Barevné schéma sloupců 
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a) Standart – Standardní šablona s pěkně odlišenými (kontrastními) barvami 

jednotlivých sloupců 

b) Excel 

c) Stupně šedi 

d) Pastelová 

e) Earth tones 

f) Průhledné – Průhlednost jednotlivých sloupců umožňuje lepší orientaci u 3D grafu 

g) Fialová 

h) Čokoládová 

i) Oheň 

j) Mořská zeleň 

· Rámeček grafu 

 

Obrázek č. 35 – Rámeček grafu 

a) Bez rámečku 

b) Rámeček 1 – 3D rámeček 

c) Rámeček 2 – Rámeček s vnějšími i vnitřními zaoblenými hranami 

d) Rámeček 3 – Rámeček s ostrými hranami 

e) Rámeček 4 – Rámeček s vnějšími ostrými a vnitřními zaoblenými hranami 

f) Rámeček 5 – Rámeček s tučnou horní hranou pro umístění názvu grafu 
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· 3D graf 

Kromě zobrazení grafu ve 3D podobě má možnost uživatel s grafem rotovat jak kolem 

vertikální tak i kolem horizontální osy.  Úhel rotace v obou směrech je od 0° do 90°. Jelikož 

se často stává, že data v první řadě mají vysoké hodnoty a zakrývají tak sloupce umístěny 

vzadu, vytvořil jsem programový kód, který umožňuje invertovat pořadí hodnot na „ose z“ a 

odsunout tak takto postiženou řadu dozadu. Všechny tyto funkce jsou zobrazeny na obrázku 

č. 36. 

 

Obrázek č. 36 – Práce s 3D grafem 

 

Obrázek č. 37 – Popis oblastí grafu 
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· Pozadí obrázku a grafu 

Pojmem pozadí obrázku se rozumí vše okolo grafu (tzn. barevná výplň kolem mřížky 

grafu). Naopak pojmem pozadí grafu vše co je pod mřížkou (viz obrázek č. 37). Primárně je 

nastavena tato výplň jako bílá barva. Uživatel si tuto barvu může libovolně měnit. Jsou zde 

přednastaveny základní typy barev, a pokud tyto barvy uživateli nebudou vyhovovat, může si 

namíchat vlastní barvu pomocí hodnot RGB. 

   

Obrázek č. 38 – Základní barvy nastavení pozadí obrázku a grafu 

a) Bílá 

b) Modrá 

c) Červená 

d) Zelená 

e) Tmavě zelená – shodná s barvou stránek Fakulty strojní 

f) Žlutá 

Kromě barvy výplně si uživatel může zvolit ještě styl výplně. Tedy jestli se má jednat 

o výplň plnou či různě stínovanou. 

 

Obrázek č. 39 – Styl výplně obrázku a grafu 
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a) Default 

b) Vertikální 

c) Centrální 

d) Horizontální 

· Vytvoření vlastní šablony 

Nastavování jednotlivých parametrů pro vykreslení grafu může být mnohdy 

zdlouhavé. Abych ušetřil uživateli systému čas, vytvořil jsem možnost uložení jednotlivých 

nastavení parametrů jako šablonu, kterou je možno následně aplikovat na všechny dostupné 

grafy. 

Pokud tedy uživatel nastaví jednotlivé parametry grafu a ví, že je bude v budoucnu 

ještě potřebovat, uloží si šablonu pod určitým názvem a následně s ní již může pracovat i u 

jiných grafů. Pokud již uživateli šablona nebude vyhovovat, lze ji jednoduše smazat nebo 

aktualizovat. Systém obsahuje jednu defaultní šablonu, kterou nelze smazat ani aktualizovat. 

Tato šablona obsahuje všechny základní hodnoty jednotlivých parametrů. 

· Export grafu do souboru 

Snahou bylo vytvořit funkci exportovaní souboru tak, že se při požadované akci 

zobrazí uživateli dialogové okno, ve kterém si zvolí cestu uložení, název souboru a typ 

souboru. Webové rozhraní však toto dialogové okno pro uložení nepodporuje, a proto bylo 

zapotřebí vypořádat se s tímto problémem jinak. 

Pokud si tedy uživatel zvolí, že chce exportovat graf do souboru (viz obrázek č. 40), 

bude obrázek defaultně uložen do kořenového adresáře (C:\). Tato cesta je primárně nastavena 

z důvodu zamezení chybných zadání cesty uživatelem. Uživatel tedy může změnit pouze 

název souboru. Pokud nechá políčko s názvem souboru prázdné, informační sytém nastaví 

název souboru jako „bez_nazvu“.  

Dalším důležitým parametrem exportu do souboru je nastavení jeho typu. Systém 

dovoluje uložení ve třech typech souboru a to v *.bmp, *.png a *.jpg.  

Jelikož graf, který chce uživatel exportovat do souboru, může být využíván k různým 

účelům, je nutností, aby mohla být uživatelsky zadávána i velkost obrázku. 
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Obrázek č. 40 – Nastavení exportu grafu do souboru 

Graf lze samozřejmě uložit i přímo z informačního systému kliknutím na graf pravým 

tlačítkem myši a zvolením z nabídky „Uložit jako“. Graf pak bude mít nastaven typ souboru 

*.png, jelikož takto vykreslovaný graf má nejmenší velikost a značně tak urychlí práci 

systému. Základní velikost grafu je nastavena na 700x400px (šířka x výška). 
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Obrázek č. 41 – Náhled celého postranního panelu pro směnu parametrů 
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6.3.2 Uživatelské rozhraní pro zadávání dat 

Po vytvoření části pro grafickou prezentaci ukládaných dat, jsem tvořil uživatelské 

rozhraní pro vkládání a editaci dat do systému. Výhodou toho postupu bylo, že jsem již věděl, 

jak jsou data systémem prezentována a tudíž i to jak je třeba je do systému zadávat aby se 

v grafu zobrazovaly správně. 

Jednou z takových podmínek pro správné zobrazení grafu je nutnost zadání všech 

vnitřních číselných hodnot pro osy z. Lépe tento problém vystihuje obrázek č. 42. Pokud tedy 

uživatel nezadá údaje pro vnitřní hodnoty na „ose z“ (stroj č. 2). Microsoft Chart posune 

hodnoty osy z, tak aby byly všechny hodnoty v řadě plně obsazeny, a nezadané hodnoty 

odsune nakonec. Takto nezadané hodnoty pak chápe jako nuly.  

 

Obrázek č. 42 – Problém zadávání hodnot 

· Zadávání číselných hodnot do informačního systému 

Při tvorbě rozhraní pro zadávání číselných hodnot bylo třeba řešit problém, který 

charakterizuje obrázek č. 42. Problém jsem řešil tak, že jsem navrhl a vytvořil algoritmus, 

který hlídá zadávání hodnot do tabulky. To znamená, že informační systém kontroluje 

posloupnost zadávání dat.  

Data vždy musí být zadávána v pořadí hodnot na „ose z“. Tedy nejdříve zadat hodnotu 

pro  „stroj  č.  1“  poté  „stroj  č.  2“  a  nakonec  „stroj  č.  3“.  V  jakémkoliv  jiném  pořadí  systém  

nedovolí přidání nového údaje. Toto je kontrola ve vodorovném směru. Pro zajištění 

správnosti vykreslování uložených dat v grafické podobě je zapotřebí hlídat i zadávání dat ve 

svislém směru. Tzn. Neumožnit zadávání hodnot pro novou osu x, dokud nejsou vyplněny 

číselné údaje v předchozí „ose x“. Takto je uživatel systémem hlídán aby nepřeskakoval 

hodnoty a vyvaroval se tak chyb. Chyba by mohla nastat, pokud by například uživatel 

některou z číselných hodnot neznal, a proto by ji přeskočil. V tomto případě jej algoritmu ale 

hlídá a donutí jej do příslušeného řádku a sloupce napsat „fyzicky“ hodnotu nula.  

Postup správného a nesprávného zadávání hodnot do systému je zobrazen na obrázku 

č. 43. 
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Obrázek č. 43 – Postup zadávání hodnot 

Nyní je jasné, v jakém pořadí musí být údaje do systému zadávány. Problém rovněž 

nastal, ve způsobu jak systému říci, pro kterou hodnotu na „ose x“ a na „ose z“ chci číselný 

údaj přidat. Tento problém jsem vyřešil pomocí dvou dropdownlistů. V jednom 

dropdownlistu se zobrazuje dostupný seznam hodnot na „ose x“ a ve druhém dostupný 

seznam hodnot osy z. Uživatel si tedy vybere hodnotu na „ose x“ (2002) a hodnotu na „ose z“ 

(stroj č. 1) a přidá číselnou hodnotu (3). Princip zadávání je zobrazen na obrázku č. 44 

 

Obrázek č. 44 – Princip zadávání číselných údajů 

Pokud uživatel zadá hodnoty na „ose x“ a na „ose z“, pro který je již přiřazen číselný 

údaj, nabídne mu možnost nahrazení staré hodnoty za novou. Toto nahrazení může uživatel 

potvrdit nebo odmítnout. 

Pokud jde o mazání záznamů, mohlo se řešit obdobným způsobem jako zadávání dat. 

Tzn. vybráním konkrétního údaje a jeho následného smazání. Při umožnění tohoto postupu by 

však mohl nastat problém, který řeší algoritmu zadávání hodnot, a proto jsem se rozhodl, že 

data umožní systém mazat pouze od konce tabulky. Tedy ze spodu nahoru a zprava do leva 

(viz obrázek č. 45) 
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Obrázek č. 45 – Směr posunu posledního údaje 

Pokud tedy uživatel klikne na tlačítko „smazat poslední“ smaže se nejdříve hodnota 

„11“, následně „2“ a nakonec „9“. Pokud by uživatel pokračoval v mazání dále, další v pořadí 

by byla hodnota s číslem „8“. 

 

Obrázek č. 46 – Popis stránky "Přidat nový údaj do tabulky" 

Všechny popsané funkce jsou zakomponovány do stránek informačního systému pro 

přidávání nových číselných údajů. Tato stránka je zobrazena na obrázku č. 46. Na obrázku 

jsou rovněž popsány hlavní ovládací prvky nezbytné pro přidání nové hodnoty. 
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· Vytváření nových nezávislých proměnných 

Z analýzy jednotlivých grafů výroční zprávy vyplývá, že se jedna nezávislá proměnná 

může v různých grafech vyskytovat častěji. Již z navržené databázové struktury vyplývá, že 

nezávislou proměnnou včetně jejich hodnot je třeba vytvořit samostatně, ještě před samotným 

vytvořením grafu. Znamená to tedy, že nejdříve si uživatel vytvoří například nezávislou 

proměnnou „rok“ a poté k ní přiřadí hodnoty „2003, 2004, 2005…“. Následně s těmito 

hodnotami může pracovat při vytváření nového grafu.  

 

Obrázek č. 47 – Popis stránky "Editace nenavislé osy" 

 

Obrázek č. 48 – Editace uložených hodnot 

 

Stejná filosofie editace údajů je pak stejná ve všech formulářích informačního 

systému. Celý editační formulář se skládá ze tří tlačítek. Tlačítka jsou zobrazena a popsána 

v tabulce č. 2 
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Tabulka č. 2 – Popis editačních tlačítek 

Ikona Titulek Popis 

 Smazat 

Stisknutím tlačítka dojde ke smazání požadovaného 

údaje. Před samotným smazáním je uživatel zobrazen 

potvrzovací dotaz. 

 Aktualizovat 

Pokud uživatel edituje název, nebo popis 

požadovaného údaje, tlačítkem aktualizovat potvrdí 

spránost údajů a dojde k přepsání požadovaných 

hodnot. 

 Storno 

Pokud uživatel během editace dojde k závěru, že 

editace údajů není zapotřebí a nebude chtít uložit 

provedené změny. Pak stiskne tlačítko „storno“ a 

opustí editační formulář bezezměn. 

 

Zobrazení přiřazených hodnot k jednotlivým nezávislým proměnným je možno 

provést tlačítkem „hodnoty“. Seznam jednotlivých hodnot je poté možno vidět v pravé části 

obrazovky systému. Pokud uživatel bude chtít provést přidání nové hodnoty, či editovat již 

přiřazené hodnoty kline na tlačítko „upravit hodnoty“. Kliknutím na toto tlačítko dojde 

k přesměrování na stránku „Editace hodnot na nezávislé ose“. Tato stránka je zobrazena na 

obrázku č. 49. Práce s formulářem je obdobná jako v předchozím případě. 

Při zadávání nové hodnoty na ose je zapotřebí vyplnit její název a pořadí řazení. Název 

hodnoty je zcela jasný. Ovšem účel hodnoty řazení může byt poněkud skrytý. Pro lepší 

představu je dobré si uvědomit, že pořadí hodnot na „ose x“ nemusí vždy odpovídat pořadí 

zadání do systému, či abecednímu pořadí hodnot. Například název katedry je řazen dle jejího 

čísla. Proto by do názvu zadal například název „Katedra automatizační techniky a řízení“ a 

hodnota pořadí by měla číslo „352“. Na „ose x“ pak budou data řazena právě podle uvedené 

číselné hodnoty. Informační systém umožňuje zadat hodnotu řazení od – 999999999 do 

999999999. 
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Obrázek č. 49 – Popis stránky "Editace hodnot na nezávislé ose" 

· Průvodce novým grafem 

Pro tvorbu nových grafů (ukazatelů), jsem vytvořil v informačním systému tzv. 

průvodce. Tento průvodce se skládá celkem ze tří kroků, které uživateli usnadňují tvorbu 

nového ukazatele. Pokud tedy uživatel začne s tvorbou nového grafu, objeví se mu obrazovka 

sytému (viz obrázek č. 50) 

Na této obrazovce pak uživatel zadá název grafu, název „osy x“, který vybere ze 

seznamu již dostupných hodnot a nakonec zadá název „osy y“. Pro lepší představu co vše 

uživatel zadává, je v pravé časti obrazovky umístěn obrázek s popisem jednotlivých hodnot. 

Po zadání všech hodnot je zde tlačítko „přidat“, které přidá vytvořený graf do databáze 

a posune uživatele do dalšího kroku tvorby grafu. Okno dalšího kroku je zachyceno na 

obrázku č. 51 
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Obrázek č. 50 – Popis stránky "Průvodce novým grafem (1/3)" 

V kroku č. 2 průvodce novým grafem má možnost uživatel zadat hodnoty na „ose 

z“ k již vytvořenému grafu. Co si pod jednotlivými hodnotami má uživatel představit, opět 

prezentuje obrázek v pravé části obrazovky informačního systému. 

 

Obrázek č. 51 – Popis stránky "Průvodce novým grafem (2/3)" 
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Vyplněním názvu hodnoty a jejím následným přidáním se aktualizuje seznam 

dostupných hodnot. Jak jsem již zmiňoval, informační systém umožňuje přidání pouze deseti 

hodnot na „ose z“. Z tohoto důvodu je zde počítadlo hodnot, které uživatele informuje o 

maximálním počtu a v případě jeho dosažení dojde ke skrytí vstupního formuláře. V případě, 

že by bylo zadáno více jak deset hodnot, by nebyly hodnoty stejně v grafu zobrazeny a tak by 

vznikaly při práci se systémem zbytečné zmatky. 

Pokud uživatel dokončí přidávání nových hodnot, má možnost přejít k poslednímu 

(třetímu) kroku průvodce. Tento krok je již pouze shrnovací a informuje uživatele o 

vytvořeném grafu.  

 

Obrázek č. 52 – Popis stránky "Průvodce novým grafem (3/3)" 

Na souhrnu údajů uživatel vidí všechny hodnoty, se kterýma může dále pracovat a ke 

kterým následně přiřazovat číselné údaje. Dokončení třetího kroku je možné stisknutím 

tlačítka „dokončit“ v pravé horní části obrazovky.  
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Souhrn všech údajů je však pouze informativní. Parametry grafu lze následně editovat 

v části informačního systému určeného k těmto účelům. Pokud tedy uživatel zjistí, že vyplnil 

některá z dat špatně, nebo se během sledování některý z parametrů změní, může pohodlně 

jednotlivé parametry měnit. 

·  Editace parametrů vytvořeného grafu 

Pokud je zapotřebí již vytvořený graf editovat, či například přidat nové hodnoty na 

„ose z“, provede tak uživatel pomocí formuláře zobrazeného na obrázku č. 53.  

Je zde tedy možnost změnit název grafu, nebo popis „osy y“. Možnost změny 

přiřazení „osy x“ jsem zde nepřidával, jelikož by při chybném zacházení s již vytvořeným 

grafem, který má již přiřazené číselné údaje, by molo dojít ke kolizi hodnot a tudíž ke ztracení 

dat. 

 

Obrázek č. 53 – Popis stránky "Editace parametrů vytvořeného grafu" 

Poměrně důležitou částí je možnost přidání nové hodnoty na „ose z“. Ta sama o sobě 

není až tak zajímavá, pokud graf již neobsahuje přiřazené číselné údaje. Jak by vypadala 

situace zadání nové hodnoty na „ose z“ k takovémuto grafu prezentuje obrázek č. 54 
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Obrázek č. 54 – Problém přidání nové hodnoty na „ose z“ 

Pokud by tedy uživatel přidal novou hodnotu na „ose z“ a v nesprávném pořadí k nim 

přiřadil číselné údaje, mohlo by dojit k chybě systému. Proto je zapotřebí tuto situaci řešit. 

Aby nedocházelo k chybám při vykreslování grafu, rozhodl jsem se vymyslet algoritmus, 

který přiřadí do příslušných řádků nulové údaje pro takto přidanou novou hodnotu na „ose z“. 

V praxi to tedy znamená, že pokud jsou již pro určitý řádek všechny sloupce obsazeny a 

uživatel následně přidá nový sloupec, přidá se do něj automaticky hodnota nula. Tuto hodnotu 

je pak možnost editovat a zaměnit za požadovanou, nebo ponechat nulovou.  

V praxi se však očekává, že přidáním nového ukazatele nebudou známy hodnoty 

například za předešlé sledované roky, a tudíž by byly číselné údaje v příslušném řádku stejně 

nulové. Proto očekávám, že tento způsob zadávání práci se systémem spíše urychlí. 

· Administrace 

Uživatelské rozhraní pro administraci uživatelů je spojeno s oprávněním pro práci se 

systémem. Jak jsem se již zmiňoval při řešení této problematiky, tak je očekáván přístup 

okolo tří uživatelů a tudíž není řešen přístup pomocí LDAP.  

Primárně je vytvořen v databázi systému jeden uživatel „admin“ s plnými právy pro 

práci se systémem. Pokud se tedy uživatel přihlásí jako administrátor (admin) má možnost 

vytvořit nového uživatele a zadat mu prvotní heslo, které si může uživatel následně změnit, 

dále pak má administrátor práva odstraňovat uživatelské účty. Ze systému lze odebrat 

všechny uživatelské účty kromě uživatele „admin“. Formuláře pro administrační práci je 

zobrazen na obrázku č. 55 
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Obrázek č. 55 – Popis stránky "Administrace" 

Jak je možno vidět z obrázku č. 55, tak klasickým uživatelům je dovoleno 

v administrační části pouze změnit si heslo. Administrátorovi se zde však nabízí již popsané 

možnosti vytvoření, či odstranění uživatele. 

· Nápověda 

Nápověda informačního systému excelence sice přímo nesouvisí s ukládáním dat do 

systému, ale nachází se v rozhrání společně s funkcemi pro správu dat. V nápovědě jsou 

uživateli popsány všechny funkce informačního systému. Tedy v jakých rozsazích zadávat 

jednotlivé parametry, jejich významy a popisy tlačítek. 

Nápověda je rozdělena opět na dvě části a to pro přihlášené a nepřihlášené uživatele. 

Pokud nepřihlášený uživatel zadá dotaz o zobrazení nápovědy, bude mu nabídnuta pouze 

nápověda pro přihlášení do systému. Nápověda pro práci s celým informačním systémem je 

zobrazována tedy až po přihlášení uživatele. 
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Nápověda má následující strukturu: 

· Přihlášení do systému 

· Administrace 

· Editace uložených hodnot (názvy, popisy...) 

· Nezávislá proměnná grafu 

· Editace hodnot nezávislé proměnné 

· Průvodce novým grafem 

· Editace parametrů vytvořeného grafu 

· Vkládání a editace číselných údajů grafu 

· Zobrazení grafu a úprava jeho parametrů 

o Typ grafu 

o Průřez sloupců 

o Barevná schéma sloupců 

o Rámeček grafu 

o 3D Graf 

o Pozadí obrázku a grafu 

o Vytvoření vlastní šablony 

o Export grafu do souboru 

V každém bodě nápovědy je jak grafický, tak i textový popis funkcí informačního 

systému excelence. Uživatel se v nápovědě může rychle pohybovat pomocí odkazu tvořící její 

obsah (viz struktura nápovědy). Pokud tedy uživatel klikne na odkaz v nápovědě je 

přesměrován na požadované téma.  

· Úvodní obrazovka 

Po přihlášení, bude uživateli systémem nabídnuta úvodní obrazovka pro výběr 

ukazatele, se kterým chce pracovat, popřípadě akci kterou chce vykonat. V hlavní části 

obrazovky je dostupný pouze rozvírací seznam dostupných ukazatelů (již vytvořených grafů). 

Z těchto ukazatelů si uživatel vybere a následně zvolí akci, kterou chce provést. Jednotlivé 

funkce systému jsou řazeny v hlavním (horním) menu. Menu je zobrazeno na obrázku č. 56. 
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Obrázek č. 56 – Popis úvodní stránky 

Při řazení položek (funkcí) v seznamu jsem vycházel z postupu tvorby grafu, nejčastěji 

používaných funkcí a konzultace s vedoucím práce. 

Jednotlivé položky jsou v seznamu řazeny takto: 

· Nápověda 

· Administrace 

· Nezávislá proměnná 

· Průvodce novým grafem 

· Editace parametrů grafů 

· Editace hodnot grafu 

· Zobrazit graf 

Při takto řazeném seznamu jsem si vědom poměrně zvláštního zařazení tlačítek 

„Administrace“ a „Nápověda“, které bývají většinou umisťovány v pravé horní části 

obrazovky. Ovšem co se týče četnosti užívání, budou tato tlačítka vzhledem k ostatním tak 

málo využívána, že by jejich umístění v pravé části bylo spíše na obtíž. Proto jsem se po 

konzultaci se svým vedoucím rozhodl pro výše uvedené uspořádání.  
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V pravé horní části navigační lišty se nejvíce vyjímá funkce zobrazit graf, jelikož je to 

finální požadavek na informační systém a předpokládá se, že bude nejvíce využíván. Umístění 

ve kterékoliv jiné části by mohlo mít za následek zdlouhavé vyhledávání. 

Ostatní položky jsou řazeny klasicky z leva doprava v pořadí tvorby grafu. To 

znamená, že nejdříve si uživatel vytvoří nezávislou proměnnou, následně pomocí průvodce 

vytvoří nový graf. Po jeho vytvoření má možnost editace jeho parametrů, či přidání již 

číselných údajů. 
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7 Implementace informačního systému 

Informační systém se skládá z databázové struktury vytvořené v prostředí MS SQL 

Server 2008. Databáze vytvářená v tomto prostředí je ukládána při práci na lokálním počítači 

primárně pod cestou: 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA 

V adresáři SQL Serveru (DATA) se nachází soubory jak s uživatelskými tak i se 

systémovými databázemi. Každá databáze je tvořena dvěma soubory. Datový soubor (*.mdf) 

a transakční soubor (*.ldf). Pro správnou funkci databáze musí být k dispozici oba tyto 

soubory.  

Pro tvorbu informačního systému jsem databázi uloženou v SQL serveru pojmenoval 

názvem „efqm“. Proto je zapotřebí v adresáři „DATA“ pracovat se soubory: „efqm.mdf“ a 

„efqm_1.ldf“. Pokud při kopírování nových dat do adresáře, nebo při vyjímaní dat z adresáře 

nastanou problémy, pak jsou s největší pravděpodobností způsobeny spuštěným SQL 

Serverem. Ten je tedy zapotřebí vypnout v SQL Server Configuration Manager. Náhled 

spuštěného SQL Serveru je zobrazen na obrázku č. 57 

 

Obrázek č. 57 – SQL Server Configuration Manager 
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Po zkopírování databáze do adresáře SQL serveru je nyní nutné nastavit spojení 

databáze s uživatelským prostředím informačního systému. Prostředí informačního systému je 

vytvořeno v prostředí ASP.NET. Toto webové rozhraní je tvořeno několika soubory a 

adresáři. Náhled adresářové struktury informačního systému viz obrázek č. 58 

 

Obrázek č. 58 – Náhled adresářové struktury informačního systému 

Hlavním adresářem systému je adresář s názvem „efqm“. V tomto adresáři jsou 

obsaženy všechny hlavní soubory, včetně spouštějícího souboru (stránek) informačního 

systému „index.aspx“. Seznam jednotlivých souborů v adresáři s jejich popisem: 

· admin.aspx – administrátorské rozhraní pro správu uživatelů a hesel 

· edit.aspx – slouží pro editací parametrů vytvořených grafů 

· graf.aspx – prostředí pro grafickou prezentaci vybraných dat 

· index.aspx – úvodní (spouštěcí) stránka informačního systému 
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· insert.aspx – stránka sloužící pro vkládání číselných údajů do databáze 

· login.aspx – stránka totožná s index.aspx, sloužící pro přihlašování uživatelů 

· osax.aspx – slouží pro vytváření a editaci nezávislých proměnných 

· osax_h.aspx – pomocí stránky se přiřazují hodnoty k nezávislé proměnné 

· step1.aspx – první krok průvodce grafem 

· step2.aspx – druhý krok průvodce grafem 

· step3.aspx – třetí (poslední) krok průvodce grafem 

· style.css – externí soubor stylopisu kaskádových stylů 

· web.config – konfigurační soubor informačního systému 

Kromě hlavního adresáře se zde nachází ještě další tři vedlejší adresáře: 

· ERR – adresář obsahuje 3 HTML stránky o chybových hlášeních 

· HELP – adresář obsahuje obrázky nápovědy a soubor help.aspx pro její 

spuštění 

· IMAGES – adresář obsahuje obrázky používané v informačním systému 

Pro nastavení spojení databáze s uživatelským rozhraní bude důležitý soubor uložený 

v hlavním adresáři informačního systému „web.config“.  Soubor obsahuje spousty parametrů 

týkajících se od nastavení komponenty „Chart“ přes spojení s databází až po nastavení 

uživatelských účtů. Pro nastavení spojení s databází slouží párový element 

<connectionStrings>.  

 

Obrázek č. 59 – Náhled elementu connectionString v souboru web.config 

Pří úpravě kódu během zavádění systému bude nutné upravit datový zdroj (Data 

source). V případě tvorby informačního systému byl SQL server nainstalován na počítači 

s názvem MARTIN-PC, tento název proto bude nutné upravit dle konkrétního počítače, na 

kterém je informační systém instalován. 
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Dalšími důležitými parametry jsou informace o uživateli, který se do databáze 

přihlašuje. Ve spojení jsou tyto informace uloženy pod „User ID“ a „Password“. Jak je možno 

vidět na obrázku č. 59, tak uživatel nastavený ve web.config je se jménem „sa“ (system 

administrator) s heslem „heslo“. 

Po nastavení všech potřebných parametrů, může být informační systém spuštěn na 

ASP.NET serveru pomocí souboru index.aspx. Jako defaultní přístupové údaje do nově 

nainstalovaného systému je nastaveno uživatelské jméno „admin“ a heslo „heslo“. po 

přihlášení administrátora je doporučeno toto heslo změnit. 

Po prvním přihlášení je databáze naplněna pouze jedním zkušebním ukazatelem 

(Zkušební data), z důvodu aby si uživatel mohl ihned po spuštění ověřit funkčnost celého 

informačního systému. Tyto zkušební data lze samozřejmě následně odstranit. 

Při práci se systémem jsem jej měl možnost vyzkoušet v několika nejčastěji 

využívaných internetových prohlížečích. Některé se pro práci se systémem hodí více, jiné 

méně. Tabulku použití informačního systému v jednotlivých prohlížečích naleznete, viz 

tabulka č. 3. 

V tabulce srovnání jednotlivých prohlížečů si je možno všimnout, že velmi vhodnými 

prohlížeči pro práci s informačním systémem, jsou internetové prohlížeče s vykreslovacím 

jádrem „Trident“. Tedy všechny prohlížeče založené na Microsoft Internet Exploreru. To je 

samozřejmě zapříčiněno kompatibilitou ASP.NET a prohlížeče IE, které jsou produktem 

firmy Microsoft. Pro práci se systémem je rovněž vhodný prohlížeč Opera s vykreslovacím 

jádrem „Presto“, které je v rychlosti vykreslování vytvořeného informačního systému 

srovnatelné s výše uvedeným vykreslovacím jádrem Trident.  

[ŽIVĚ.cz, 2010] 
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Tabulka č. 3 – Srovnání internetových prohlížečů při práci s informačním systémem 

 Název Verze Popis 

Vykreslovací 

jádro 

Doporučení 

pro práci s 

IS 

 
Internet 
Explorer 8.0 

V prohlížeči se informační systém 
excelence dle mého názoru 
choval nejlépe. Odezvy systému 
byly rychlé a nebyly problémy 
s vykreslováním grafů. 

Trident ANO 

 
Opera 10.51 

Práce s informačním systémem 
v tomto prohlížeči je srovnatelná 
s IE 8. Rychlé odezvy a 
vykreslování grafů a tabulek byly 
v pořádku. 

Presto ANO 

 

 
Maxthon 2.5 

Jelikož prohlížeč používá 
vykreslovací jádro „trident“ 
obdobně jako IE, je vykreslování 
a práce se systémem v tomto 
prohlížeči velice rychlá. 

Trident ANO 

 
Google 
Chrome 4.1 

Práce se systémem v prohlížeči 
Chrome, by se dala označit za 
zcela nevhodnou. Systém má 
v tomto prohlížeči nejpomalejší 
odezvy. 

WebKit NE 

 
Mozilla 
Firefox 3.6 

Co do použitelnosti tohoto 
prohlížeče s prací IS Excelence 
bych jej přirovnal ke Google 
Chrome. Odezvy systému byly 
sice o něco rychlejší, ale 
s porovnáním s IE 8 naopak 
mnohem pomalejší.  

Gecko NE 
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8 Závěr 

V diplomové práci jsem se seznámil se způsobem hodnocení firem podle modelu 

EFQM excelence. Nejprve jsem se zabýval důvody vzniku tohoto systému hodnocení a 

k čemu je tento model využíván. Poté jsem se začal zabývat jednotlivými kritérii, které 

EFQM model excelence obsahuje. Každé z devíti hlavních kritérií obsahuje navíc svá 

podkritéria, která by měla firma dodržovat, aby se zvýšila produktivita její činnosti. Všemi 

těmito kritérii jsem se zabýval z hlediska Fakulty strojní Vysoké školy báňské. Jednotlivé 

poznatky, které jsem čerpal ze sebehodnotící zprávy, uvádím v semestrálním projektu v bodě 

č. 2.  

Sebehodnotící zpráva Fakulty strojní obsahuje grafy, které pomáhají k lepší analýze 

ukazatelů efektivity činnosti fakulty. Diplomová práce směřovala k vytvoření informačního 

systému, který umožní sběr sledovaných informací, na základě kterých budou moci být 

vykresleny grafy uváděny ve výročních zprávách. Grafy uváděné ve výročních zprávách jsem 

analyzoval. Na základě analýzy (tzn. sledování opakování a počtu jednotlivých os, typu 

grafu…) jsem postupoval při tvorbě celého informačního systému. 

Sebehodnotící zpráva pro rok 2007 obsahuje 66 sloupcových a 4 bodové grafy. 

Z důvodu naprosté převahy sloupcových grafů jsem se rozhodl navrhnout a vypracovat 

datovou strukturu, která by postihovala právě tyto grafy. Grafy se značně odlišnou datovou 

strukturou jsou ve všech případech tvořeny specifickým způsobem, který by obnášel zejména 

pro uživatele nepříjemnosti při vkládání, a proto byly tyto grafy po konzultaci s vedoucím 

práce z rozsahu sběru informačního systému vyloučeny. 

Po vytvoření databázové struktury v prostředí MS SQL Server 2008 jsem provedl její 

naplnění zkušebními daty.  Při ověřování výsledků dotazu nad daty jsem došel k závěru, že 

data z databáze nebude možno získat v celistvé podobě jedné tabulky. Naopak pro daný graf 

získáme tolik tabulek, kolik daný graf obsahuje „os z“. Tato skutečnost mě vedla k vytvoření 

uložených pohledů, které k požadovanému grafu zobrazí hodnoty přiřazené ke konkrétní „ose 

z“.  Jelikož se jedná o uložené pohledy, bylo zapotřebí určit, kolik pohledů bude k dispozici 

na SQL serveru a tím omezit možnost přidání libovolného počtu hodnot na „ose z“ u grafu. 

Při volbě této hodnoty jsem vycházel z analýzy grafů, ve které jsem zjistil, že se u grafu 

nevyskytuje větší počet „os z“ než 6. Proto jsem se rozhodl po konzultaci s vedoucím práce 

pro omezení systému pro vkládání grafu s počtem os do maximálního počtu 10. Toto omezení 
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představuje téměř dvojnásobnou rezervu s přihlédnutím na fakt, že při velkém počtu „os z“ se 

stává graf značně nečitelným. 

Na základě těchto skutečností jsem vytvořil uživatelské rozhraní informačního 

systému v prostředí ASP.NET, které umožní snadné vkládání a zobrazování uložených dat.  

Kvůli složitosti databázové struktury se nemusí ovládání informačního systému, na 

první pohled, zdát až příliš přívětivé. Při návrhu uživatelského rozhraní jsem však vždy 

jednotlivé části systému nechal ověřit nezasvěceným osobám. Díky tomu usuzuji, že se mi 

podařilo zformovat uživatelské rozhraní do podoby, na které si uživatel snadno zvykne již po 

pár minutách práce se systémem. Pokud si navíc uživatel v nějakém kroku práce se systémem 

nebude zcela jist, má k dispozici podrobnou nápovědu s veškerými popisy tlačítek a textových 

polí. 

Jelikož shromažďována data by neměla být veřejně přístupná, bylo nutno systém 

patřičně zabezpečit. Předpokládá se, že informační systém bude využíván maximálně třemi 

uživateli, tudíž jsem nevyužil zabezpečení pomocí LDAP, ale vytvořil vlastní databázi 

uživatelů, která může být spravována administrátorem. 

Po ověření informačního systému na zkušebních datech jsem došel k závěru, že při 

skladování a prezentaci dat pomocí vytvořeného systému dojde k značnému urychlení a 

zpřehlednění práce oproti uchovávání dat v souborech formátu MS Excel.  

Pokud by měl být systém v budoucnu rozšiřován, bylo by vhodné systém rozšířit o 

datovou strukturu, která by postihovala specifické ukazatele výkonnosti a umožnila tak 

systémem sledovat všechny typy grafu bez omezení.  
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Přílohy 

Všechny přílohy diplomové práce jsou k dispozici na přiloženém CD. 

Příloha A – Adresář „efqm_databaze“ obsahující soubory efqm.mdf a efqm_1.ldf potřebné 

pro připojení databáze k informačnímu systému. 

Příloha B – Adresář „efqm“ obsahující uživatelské prostředí vytvořené v ASP.NET 
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