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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá monitorováním pohybu osob na VŠB – TUO na 

základě univerzitních informačních systémů (UIS) a vizualizací daných osob ve 

vytvořené interaktivní mapové aplikaci.   

V prvních dvou kapitolách je rozebírán současný stav a potenciální moţnosti 

vyuţití univerzitních informačních systémů. Následující část práce se věnuje zvoleným 

technikám pouţitých pro vytvoření mapové aplikace. Poslední část práce popisuje detailní 

postup vytvoření interaktivní mapové aplikace napojené na telefonní seznam VŠB – TUO 

spolu s ukázkami moţné vizualizace daných osob na mapě. 

 

Klíčová slova: UIS, VŠB – TUO, mapová aplikace 
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ANOTATION OF THESIS 

The main topic of this thesis is the person movement tracking within VŠB – TUO, 

utilising university information systems (UIS) and the involved persons visualisation on 

the interactive map application. 

In first two chapters the current status and potential usage of university information 

systems is being analyzed. The following passage deals with selected techniques used to 

create map applications. The last part of thesis describes details how to create interactive 

map applications connected with VŠB – TUO phonebook, along with examples of possible 

visualization the people on the map. 

  

Keywords: UIS, VŠB – TUO, map application 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČESKÉ ZKRATKY 

VŠB - TUO   Vysoká škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava 

IS    Informační systém 

UIS    Univerzitní informační systém 

CIT    Centrum informačních technologií 

 

CIZOJAZYČNÉ ZKRATKY 

RFID    Radio Frequency Identification 

LDAP    Lightweight Directory Access Protocol 

SSO    Single sign - on  

MS Microsoft 

API Application Programming Interface 

XML Extensible Markup Language 

MXML Macromedia XML 

CSS Cascading Style Sheets 

DTD Document Type Definition 

XSD XML Schema Definition  
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Úvod 

Pro monitorování pohybu osob v budovách se dají vyuţít nejrůznější systémy, ať uţ 

se jedná o RFID karty, nebo jiné sledovací zařízení. Tato varianta vyţaduje vytvoření 

informačního systému na míru externí firmou, z čehoţ plynou značné finanční náklady. 

Jinou moţností je vyuţití stávajících univerzitních informačních systémů VŠB – TUO, coţ 

se jeví jako příjatelnější varianta řešení. 

V současné době jsou k dispozici pro vyhledávání osob a místností na VŠB – TUO 

informační systémy, které pouze poskytují statický výpis informací o hledané osobě nebo 

nedostačující mapové podklady areálu VŠB - TUO.  

Teoretické zamyšlení nad vyuţitím těchto univerzitních informačních systémů 

spolu s praktickou ukázkou interaktivní mapové aplikace řeší jiný pohled na téma 

monitorování pohybu osob. Nabízí tak zajímavé moţnosti rozvoje stávajících univerzitních 

informačních systémů VŠB – TUO. 
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1. CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je vymezení potencionálních skupin osob, jejichţ pohyb lze 

monitorovat a lokalizovat na základě zpracovaných teoretických informací o univerzitních 

informačních systémech VŠB – TUO. 

Na základě výše zmíněných informací namodelovat fiktivní databázi pohybu osob 

v areálu VŠB – TUO. 

Z hlediska praktické části se jedná o návrh a implementaci vizualizace mapovaných 

místností porubského areálu VŠB – TUO. Výslednou mapovou aplikaci propojit se 

stávajícím telefonním seznamem univerzity a vytvořit tak interaktivní telefonní seznam 

s moţnosti vizualizace místnosti v mapě. 

Následně realizovat různé varianty vizualizace pohybu osob v areálu VŠB-TUO 

nad připravenou aplikací interaktivní mapy. 
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2. SOUČASNÝ STAV 

Co se týče současného stavu a moţnosti lokalizace hledané osoby nebo učebny, 

jsou k dispozici omezené moţnosti. 

Nejvyuţívanějším univerzitním informačním systémem je telefonní seznam, kde je 

moţné získat informace týkající se hledaného zaměstnance VŠB – TUO jako je jeho e-

mail, telefon a především číslo kanceláře (viz. Obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Ukázka vyhledané osoby v tel. seznamu VŠB - TUO 

Další moţnosti je vyuţití rozvrhu výuky. Pomocí výpisu rozvrhu daného pedagoga 

lze zjistit, ve které místnosti vyučuje. 

Pro představu, kde se určitá místnost nachází, slouţí mapové podklady jednotlivých 

areálů VŠB – TUO. Z těchto map je moţné přibliţně určit pouze část areálu, kde se 

hledaná místnost nachází na základě počátečního písmene v názvu místnosti.     
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3.  INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) 

"Informační systém můžeme definovat jako uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými 

a informačními zdroji a procedurami jejich zpracování za účelem dosažení stanovených 

cílů. Za nejnižší složku jsou považovány signály, které z pohledu informačního systému 

jsou dané za veličinu, která se mění v čase případně i v prostoru nebo místě vzniku." [12] 

3.1. Využití univerzitních IS 

Většina zaměstnanců VŠB – TUO denně vědomě či nevědomě vyuţívá různé 

univerzitní informační systémy, ať uţ se jedná o identifikační, platební nebo jiné systémy. 

Na VŠB – TUO existuje několik informačních systému, ve kterých se trvale nebo 

dočasně ukládají informace o dané osobě. 

K těmto univerzitním informačním systémům patří jiţ uvedený v předešlé kapitole, 

telefonní seznam a rozvrh. K rozvrhu se ještě váţe systém pro rezervaci místností. 

Většina zaměstnanců VŠB – TUO vlastní identifikační kartu, na které je minimálně 

uvedeno jméno a osobní číslo majitele karty. Tyto karty mohou vyuţívat v dalších UIS, 

jako jsou: systém stravování, SafeQ (kopírování a tisk), elektronický platební systém, 

přístup do učeben a parkování. 

Především systém stravování a ostatní platební UIS jsou on – line systémy. Čtečky 

zde předávají veškeré poţadavky (např. přečtení karty, stisk tlačítka) na řídicí aplikaci, 

která komunikuje se systémem Kredit. Databáze systému Kredit následně zpětně odesílá co 

má provést (např. zobrazit údaje na displeji, potvrdit). Čtečka je tedy jen rozhraní, které je 

dálkově řízeno (viz. níţe uvedené schéma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČTEČKA 

KARET 

DATABÁZE 

KREDIT 

ŘÍDÍCÍ 

APLIKACE 

Schéma 1: On – line UIS 
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Naopak systém pro přístup na parkoviště VŠB – TUO, který ovládá jednotlivé  

závory není on–line. Tento systém obsahuje řídící jednotku, která obsahuje seznam karet 

s povolením na danou parkovací zónu. Následně čtečka karet předá poţadavek na řídící 

jednotku, která vyhodnotí poţadavek a odešle zpět potvrzující nebo zamítavý signál pro 

otevření závory (viz. níţe uvedené schéma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některé fakulty také vyuţívají systém karet pro umoţnění přístupu na učebny. Tuto 

moţnost vyuţívá například institut geoinformatiky pro přístup na počítačové učebny. Po 

aktivování karty administrátorem, funguje přístup na učebny také jako on – line systém. 

Mezi další vyuţívané UIS patří evidence dovolených. Schválené poţadavky jsou 

promítány do evidence docházky (noční dávka). 

Pro přístup do počítačové sítě univerzity a do ostatních informačních  systémů 

(kromě MS Exchange) je vyuţíváno jednotné heslo - také označované jako 

SSO/LDAP/univerzitní heslo, které získá nový zaměstnanec při uzavření pracovního 

poměru s VŠB – TUO. Tyto informace o přihlášení jsou evidovány do tzv. logů počítače. 

Do těchto logů se zaznámenavají všechny události prováděné v systému. 

ČTEČKA KARET 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

Schéma 2: Off – line UIS 
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Další moţností je registrace počítače zaměstnance do sítě TUONET. Při této 

registraci se povinně eviduje typ zařízení (např. počítač, notebook), fyzická adresa (MAC) 

síťového adaptéru počítače, budova (např. A, N, apod.) spolu s číslem místnosti, kde bude 

zařízení umístěno a osobní číslo zaměstnance odpovědného za zařízení. 

 

 

 

UIS 

TEL. SEZNAM 

ROZVRH 

KARTY 

EL. PLATEBNÍ SYSTÉM 

SÍŤ TUONET 

 
SYSTÉM  

STRAVOVÁNÍ 

SAFEQ 

 
PŘÍSTUP DO  

UČEBEN 

 
SYSTÉM  

PARKOVÁNÍ 

 
EVIDENCE  

DOVOLENÝCH 

 
HESLO 

LDAP 

Schéma 3: Přehled UIS 
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3.2. Vymezení lokalizovaných osob  

Univerzitní informační systémy VŠB – TUO zahrnují systémy jako je např. rozvrh, 

ve kterém jsou evidování pouze vyučující atd.. Je tedy moţné rozčlenit zaměstnance VŠB 

– TUO do skupin podle evidence v UIS a jeho vyuţívání (viz. Tabulka 1). 

Tabulka 1: Rozčlenění zaměstnanců VŠB – TUO do skupin 

 Akademičtí 

pracovnící 
Učitelé 

Pracovníci 

údržby 

Úklidoví 

pracovnící 

Telefoní seznam x x   

Rozvrh  x   

Stravování x x x x 

SafeQ x x x x 

Přístup do místnosti x x   

El. platební systém x x x x 

Parkování x x x x 

Evidence dovolených x x x x 

Síť TUONET x x x x 

Heslo LDAP x x x x 

Karty x x x x 

Z hlediska potencionálního monitorování pohybu osob se jeví jako vhodná skupina 

učitelů a akademických pracovníků. Jak je patrné z výše uvedené tabulky, tak rozdíl mezi 

těmito dvěmi skupinami je, ţe o učitelích jsou navíc evidované informace v IS rozvrhu.  

Následující kapitoly jsou tedy zaměřeny pouze na tyto dvě skupiny zaměstnanců. 
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3.3. Návrh možností monitorování vybraných osob 

Vyjmenované UIS (viz. Tabulka 1) jsou tedy brány jako potencionální zdroje 

informací pro lokalizaci vybraných osob.  

UIS zaloţený na těchto informacích můţe být postaven na základě toho, ţe bude 

procházet postupně jednotlivé UIS v následujícím pořadí: 

1. Evidence dovolených 

2. Přístup do místnosti  

3. Systém stravování  

4. El. platební systém 

5. Síť TUONET 

6. SafeQ 

7. Parkovací systém 

8. Heslo LDAP 

9. Rozvrh 

10. Telefonní seznam 

Toto pořadí tvoří v prvé řadě UIS, které dané osoby nejčastěji denně vyuţívají. Naopak na 

konci jsou systémy, které poskytují v čase neměnné informace o hledané osobě.  

Při procházení UIS bude sledovat zda právě testovaný UIS nezaznamenal 

poţadavek od hledaného uţivatele, pokud ano, tak ho uloţí do mezipaměti a pro zaručení 

100 % výsledku  projde zbylé UIS aţ po systém číslo 8, následně vyhledávání v systémech 

ukončí a daný systém lokalizuje hledanou osobu. Pravděpodobnost lokalizace osoby je 100 

%, kdy na základě daného systému bude pravděpodobnost se stoupajícím časem klesat. 

Časový interval, po kterém začne pravděpodobnost v lokalizovaném místě klesat je 

různý, jelikoţ např. čas strávený na obědě je menší neţ čas na učebně při výuce. Kaţdému 

systému tedy můţeme přiřadit čas, po kterém se pravděpodobnost výskytu hledané osoby 

začne sniţovat. Tento čas můţeme určit pomocí předem definovaných časových intervalů 

nebo na základě evidence pravidelných aktivit v UIS prováděných danou osobou. 
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Jestliţe systém při procházení jednotlivých UIS nevyhodnotí ţádný systém jako 

aktivní a dojde aţ k systému rozvrh , vyuţíje zde pouze statické informace, na které 

místnosti by měla hledaná osoba vyučovat. Pokud daná osoba není evidována v rozvrhu, 

přejde systém k obecnému vyhledání v telefoním seznamu VŠB – TUO, ze kterého zjistí 

číslo kanceláře hledané osoby. 

3.3.1. Příklad lokalizace osoby 

Pro ukázku byly definovány základní parametry pro lokalizaci hledané osoby. 

 Čas zadáni hledání: 11:30 

 Datum zadáni hledání: 8. 3. 2011 

 Jméno hledané osoby: Jan Růţička 

 

Systém tedy začne procházet jednotlivé UIS podle výše zmíněného pořadí. 

Jako první kontroluje evidenci dovolených, kde zjistí, ţe  hledaná osoba v tento den 

nemá evidovanou dovolenou a měla by se nacházet v areálu VŠB – TUO. Pokud by systém 

zjistil z evidence, ţe hledaná osoba má dovolenou, proces prohledávání UIS by dále 

zkontroloval zbylé UIS, zda hledaná osoba i přes dovolenou je v areálu školy. Pokud ne 

tak vyhodnotí výsledek – Jan Růţička je v současné době mimo areál VŠB – TUO 

z důvodu dovolené. 

Dále systém prověří, zda hledaná osoba vyuţila osobní kartu pro přístup do 

místnosti, pokud ne, tak pokračuje v ověření dalšího UIS. 

Systém tedy vyhodnotil, ţe hledaná osoba nepouţila kartu pro vstup do místnosti, 

tudíţ přistoupil k ověření moţnosti, ţe osoba je v budově menzy na obědě. Zde systém 

zaznamenal, ţe v systému stravovaní byl evidován v 11:25 poţadavek hledané osoby na 

výdej obědu.  
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Protoţe systém nevyhodnotil ţádnou pravidelně opakující se aktivitu dané osoby 

v jiných UIS jako např. pravidelné objednávání jídla po obědě na další den, tak doba 

strávena na obědě byla stanovena na základě předem definovaného časového intervalu a to 

na 30 minut. Tento čas můţeme rozdělit na časové intervaly (viz. Tabulka 2) s klesající 

pravděpodobnosti na základě zvyšující se době strávené na obědě. 

Tabulka 2: Rozdělení 30 minutové doby na časové intervaly  

min pravděpodobnost 

0 – 4 100 % 

5 – 9 80 % 

10 - 14 60 % 

15 - 19 40 % 

20 - 24 20 % 

25 - 30 0 % 

 

V tomto případě je daná osoba v době hledání jiţ 5 minut na obědě. Systém ještě 

ověří zbylé UIS aţ po systém č. 7. V tomto případě hledaná osoba nevyuţila v daném čase 

ţádný jiný UIS.  Na základě těchto informací vyhodnotí výsledek, ţe hledaná osoba Jan 

Růţička se s 80 % pravděpodobností nachází na obědě v budově menzy. 
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3.3.2. Návrh databáze 

Data získaná pomocí výše navrhovaného UIS by byla získána ze tří níţe uvedených 

tabulek. 

Tabulka 3 v prvním sloupci obsahuje jednoznacný identifikátor, pomocí kterého 

jsou provázány jednotlivé záznamy ve všech  třech uvedených tabulkách, kdy počáteční 

písmeno rozlišuje daný UIS. V druhém sloupci je zapsán UIS, který v daný čas (sloupec 

cas_vyskytu) osoba vyuţila. Dále je zaznaménáno osobní číslo (os_cislo), jméno, příjmení 

dané osoby a datum. 

Tabulka 3: Ukázka záznamů v navrhované databázi po využití UIS 

 

Tabulka 4 ve sloupci vyskyt eviduje konkrétní místo výskytu osoby na základě 

pouţitého UIS (Tabulka 3). V následujících sloupcích je k místu uvedena zeměpisná šířka 

(sloupec z_sirka) a zeměpisná délka (sloupec z_delka). 

Tabulka 4: Ukázka záznamů evidence míst výskytu v navrhované databázi  

 

 

 

 

 

 

ID system os_cislo jmeno prijmeni cas_vyskytu datum 

S001 Stravování RUZ76 Jan Růţička 11:15 13.4.2011 

M001 Přístup do místnosti VOJ76 David Vojtek 8:30 1.3.2011 

M002 Přístup do místnosti PEN63 Tomáš Peňáz 13:00 1.1.2011 

ID vyskyt z_sirka z_delka 

S001 Menza 9999.88 7777.66 

M001 J339 7897.45 8798.21 

M002 J410 4454.44 8797.77 
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Tabulka 5 zaznamenává pravděpodobnost výskytu osoby na daném místě (sloupec 

pravd). Tato pravděpodobnost je určována na základě definovaných časových intervalů 

(sloupec cas_int) pro daný UIS (viz. např. Tabulka 2) a sloupce cas_rozdil, který obsahuje 

rozdíl mezi časem hledání (sloupec cas_hledani) a časem výskytu.  

Tabulka 5: Ukázka záznamů pravděpodobnosti  výskytu v navrhované databázi 

ID pravd cas_int cas_rozdil cas_hledani 

S001 85 stravovani 15 11:30 

M001 70 mistnosti 30 9:00 

M002 95 mistnosti 5 13:05 

 

Přehled datových typů: 

 ID: text, velikost pole: 4 znaků 

 systém: text, velikost pole: 255 znaků 

 os_cislo: text, velikost pole: 6 znaků 

 jmeno: text, velikost pole: 255 znaků 

 prijmeni: text, velikost pole: 255 znaků 

 cas_vyskytu: Datum a čas; Formát – hh:mm (hodiny:minuty) 

 datum: datum a čas, formát – datum (krátké) 

 vyskyt: text, velikost pole: 255 znaků 

 z_sirka: číslo, velikost pole – desetinné číslo 

 z_delka: číslo, velikost pole – desetinné číslo 

 pravd: číslo, velikost pole – celé číslo 

 cas_int: text, velikost pole: 255 znaků 

 cas_rozdil: Datum a čas; Formát – mm (minuty) 

 cas_hledani: Datum a čas; Formát – hh:mm (hodiny:minuty) 
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3.4. Jiné možnosti monitorování osob 

Část zaměstnanců VŠB – TUO vyuţívá Microsoft Exchange Server. Jedná se o  

produkt od společnosti Microsoft, který kromě přijímání a odesílání emailu umoţňuje také 

organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Toho právě vyuţívají zaměstnanci, kdy si do 

kalendáře evidují své schůzky, plány, výuku. Pokud by tedy daná osoba byla ochotna 

zpřístupnit svůj kalendář schůzek a aktivit, mohl by poslouţit jako další zdroj informací 

pro monitorování pohybu osob. 

Další moţností je rozšíření kamerového systému o software pro rozpoznávání 

obličejů nebo registračních značek automobilů. 
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4. PUBLIKOVÁNÍ PROSTOROVÝCH DAT 

Geografické informační systémy (GIS) a elektronické mapy jsou neustále více 

integrovány do celého spektra IS. Důleţitým mediem pro šíření některých těchto 

kartografických děl se stal internet.  

"Elektronická mapa vzniká vizualizací prostorových dat (geodat), digitálně uložené 

informace, latentní reprezentace objektů reálného světa. Na zobrazovacím zařízení ji tedy 

vytvoří vhodný program, sloužící k vizualizaci zmíněných prostorových dat. Použitý postup 

tvorby mapy digitální technologií je prakticky realizován formou interaktivní práce tvůrce 

mapy v prostředí programu pro vizualizaci prostorových dat."[11] Elektronická mapa 

obsahuje nabídku příkazů (tzv. menu) počítačového programu (klienta), která slouţí 

většinou jako uţivatelské rozhraní pro řízení kartografické vizualizace a přístup do 

databáze. Co se týče řízení kartografické vizualizace jedná se souhrn operací, 

prostřednictvím nichţ uţivatel ovlivňuje jakým způsobem se budou prostorová data 

transformovat do podoby elektronické mapy. Jedná se o interaktivní volbu dané oblasti a 

měřítka zobrazení prostorových dat (příkazy zoom in - out, pan, aj.). [11] 

Hlavní důvod proč se prostorová data publikují v prostředí internetu je zpřístupnění 

prostorových dat co největšímu počtu uţivatelů. V případě prezentace prostorových dat 

(geometrických i popisných údajů o geoprvcích) v prostředí WWW, tak se jedná o řešení 

typu WWW klient/WWW server. WWW klient si po připojení k WWW serveru vyţádá 

informace z báze prostorových dat. WWW server tento poţadavek zpracuje a zpět ke 

klientovi předá výstupní data v předem nadefinované podobě. [11] 

Vzhledem k vytvářené mapové aplikaci uvedené v následující kapitole, byly 

studovány následující technologie a vhodnost jejich pouţití. 

Při výběru vhodného vývojového prostředí pro vývoj aplikace byly brány v potaz 

dvě technologie, a to Flex a Java. Vzhledem k dosaţení maximální kompatibility na straně 

cílových uţivatelů byl zvolen Flex jako vhodnější varianta. Ten vyuţívá pro běh svých 

aplikaci Flash player a jak uvádí společnost Adobe na svých webových stránkach je dnes 

nainstalován na více neţ 99 % (prosinec 2010) počítačů připojených k Internetu, kdy oproti 

tomu Java má 80% zastoupení.[1] 
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Jako programové rozhraní (API), pro integrování mapové sluţby do Flex aplikace 

bylo zvoleno Google Maps API. Především díky propracované dokumentaci [3] zaměřené i 

na Flex a také nemá omezený počet zobrazení za den jako jiné API. Na kvalitu mapového 

podkladu nebyl kladen takový důraz z důvodu, ţe vybrané API bude doplněno o vlastní 

mapový podklad. 

Co se tedy týče ukládání evidovaných místností, tak jednoduchým a nenáročným 

řešením je uloţení XML dokumentu v systému souborů poskytovaném operačním 

systémem ve tvaru prostého textového souboru. Systémy nejprve pro vyhodnocení dotazu 

vyhledají, načtou a analyzují všechny potřebné XML soubory. Do speciálních paměťových 

struktur – stromů API DOM jsou následně uloţena veškerá XML data.
 
[10] 

Tento přístup nese jisté výhody a to především jednoduchost implementace bez 

nutnosti pouţívat rozhraní relačního nebo objektově orientovaného databázového systému 

a sofistikovaného programu pro práci s prvky XML dokumentů. [10] 

Nevýhodou je naopak, ţe dokumenty je vţdy potřeba celé přečíst a při dotazování 

je potřeba drţet celý strom v paměti. Coţ lze do jisté míry eliminovat vytvořením 

vhodných indexů nad XML daty. [10] 

Při vývoji aplikace tedy dostalo XML přednost před databázi. 
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5. INTERAKTIVNÍ MAPOVÁ APLIKACE 

Tato mapová aplikace představuje praktickou ukázku vyuţití jiţ UIS telefonní 

seznam VŠB – TUO s moţností vizualizace dané osoby nebo místnosti v porubském areálu 

VŠB – TUO na mapě.  

Jedná se o webovou aplikaci zaloţenou na zvoleném Google Maps API, vývojovém 

prostředí Adobe FLEX a Java aplikaci vytvořené v programu NetBeans. 

5.1. Google Maps API 

Samotné Google Maps (maps.google.com) nabízí moţnost zobrazení vektorové 

mapy, leteckého snímku a mapy terénu spolu se základními funkcemi jako patří přiblíţení 

a posun po mapě. Uţivatelům ale také nabízí programové rozhraní (API), pomocí kterého 

je moţné integrovat mapové sluţby do vlastních aplikací. 

Pro pouţití Google Maps API na stránkách je potřeba získat API klíč. Ten lze 

zdarma získat na code.google.com/apis/maps/signup.html. Podmínkou je ale mít účet u 

Google (Google account je moţno také zdarma vytvořit při získávání API klíče). Klíč je 

vytvořen po odsouhlasení podmínek pouţití a zadaní domény (resp. doména/adresář, je 

moţné získat klíč i pro „localhost“ nebo ip adresu) na které poběţí stránka s mapou. [4]  

Vygenerovaný API klíč např. pro adresu www.vsb.cz vypadá následovně:  

ABQIAAAAUW9z9qeDQoOiL39YiDpeOxQ-7VXmgEzk5X2tNph6jZGXRZ28IhRcwB_sIQDFHjA-hIi75qdxVLM76Q 

Google nabízí Google Maps (API) zdarma a Google Maps Enterprise (placená 

verze). Google Maps (API) zdarma lze libovolně pouţít, ale stránka, kde je mapa umístěna, 

musí být přístupná všem návštěvníkům (nesmí jít o stránku pro jejíţ prohlíţení je nutná 

registrace). [4] 

Google Maps API pouţívá JavaScript. Samotná mapa se vykresluje vţdy jako 

několik obrázků (PNG soubor pro vektorovou mapu a JPG soubor pro satelitní mapu, obojí 

o velikosti 256 x 256 pixelů) na zadané místo na stránce. [4] 

Google mapy lze právě díky jejich API upravovat, přidávat další funkce, kreslit na 

ně různé trasy, přidávat značky, fotky, propojovat s dalšími aplikacemi. 

http://code.google.com/apis/maps/signup.html
http://www.vsb.cz/
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5.1.1. Alternativy API 

Asi nejznámější mapovou sluţbou pro českého uţivatele jsou mapy.cz od 

společnosti Seznam, která také nabízí API po vzoru Google Maps. I přes lákavě vypadající 

mapové podklady ČR má Mapy API jisté nevýhody. Jedná se především o to, ţe jsou 

k dispozici omezené mapové podklady oproti sluţbě Mapy.cz a dále má API omezený 

denní počet zobrazení (v současné době 1000 denně). [7] 

Dalším poskytovatelem je společnost Atlas se svými amapy.cz, které jsou obdobou 

mapy.cz od Seznamu. Tato sluţba vznikla v roce 2006 ovšem  následně, kdy se společnost 

Atlas spojila s Centrum.cz, další vývoj amapy.cz nebyl jiţ tak markantní. 

Co se týče open-source řešení dostupného API, tak je to alternativa 

OpenStreetMap. Přesnost mapových podkladů je na vysoké úrovni i přesto, ţe jsou 

vytvářeny početnou komunitou. Poskytuje obdobné mapové sluţby jako ostatní,  ale jejich 

API je o něco odlišné. Většina má JavaScript API, zde je však tzv. RESTful API, které 

poskytuje přístup k RAW mapovým datům. Pro pouţití podkladů z OpenStreetMap 

s JavaScript API, je moţné vyuţít open – source projekty jako: OpenLayers, 

Mapstraction.[5] 
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5.2. Adobe Flex 

"Název Adobe Flex označuje bezplatné kompletní řešení pro tvorbu uživatelsky 

bohatých aplikací (Rich Internet Application - RIA) pro web a desktop. Do tohoto řešení 

spadá knihovna komponent a tříd na tvorbu uživatelského rozhraní (UI) a práci s daty – 

Flex Framework –, integrované vývojářské prostředí (IDE) – Flex Builder – a v neposlední 

řadě prostředí pro spouštění a běh RIA aplikací – Flash Player a AIR." [2] 

Flex tedy slouţí jako vývojové prostředí, kde vytvořené aplikace se spouští pomocí 

Flash Playeru, coţ je zásuvný modul pro prohlíţeče na různých platformách, který 

umoţňuje práci s webovou stránkou (přehrávání interaktivních animací a multimediálního 

obsahu). Flash player tak nabízí základ pro zaručení kompatibility na co nejvíce místech. 

[2] 

Dříve veškeré aplikace pro Flash Player byly doménou softwaru Flash, který je ale 

určen pro tvorbu webových stránek, banerů, reklam nebo jiné vektorové grafiky. 

Na popud vývojářů, zpřístupňuje Flash platformu díky novému vývojovému 

prostředí Flex Builder, který urychluje vývoj aplikací Flex. Flex SDK je zdarma, Flex 

Builder je komerční produkt zaloţený na Eclipse IDE, zdarma je k dispozici pro studenty. 

Flex tedy neslouţí pro animátory ani designéry. [2] 

Flex obsahuje třídy, komponenty, kompiler, debugger, knihovny tříd, pouţívá 

MXML (deklarativní jazyk pro popis uţivatelského rozhraní) a programovací jazyk 

ActionScript, postavený na moderních standardech ECMAScript (standard, na kterém je 

zaloţen JavaScript) a plně podporuje ECMA XML skriptovací standard E4X. Flex je 

kompatibilní se všemi HTTP servery, verzovacími systémy a jakýmikoliv server - side 

programovacími jazyky. [2] 

Vzhled je moţné upravovat pomocí CSS stylů nebo vlastními skiny. 

 

 

 

http://www.adobe.com/products/flex/features/flex_builder/
http://www.adobe.com/products/flex/features/flex_builder/
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5.3. NetBeans 

NetBeans je Open Source projekt zaloţený v červnu 2000 firmou Sun 

Microsystems, která je zároveň hlavním sponzorem celého projektu. Dnes existují dva 

produkty: vývojové prostředí NetBeans (NetBeans IDE) a vývojová platforma NetBeans 

(The NetBeans Platform).[8] 

"Vývojové prostředí NetBeans IDE je nástroj, pomocí kterého programátoři mohou 

psát, překládat, ladit a distribuovat aplikace. Samotné vývojové prostředí je vytvářeno v 

jazyce Java - ovšem podporuje prakticky jakýkoliv programovací jazyk. Existuje rovněž 

velké množství modulů, které toto vývojové prostředí rozšiřují. Vývojové prostředí 

NetBeans je bezplatně šířený produkt a jeho užívání není nijak omezeno."
  
[8]

 

NetBeans Platform je modulární a rozšiřitelný základ pro vytváření rozsáhlých 

desktopových aplikací. Samotní dodavatelé softwaru nabízejí dodatečné moduly, které lze 

snadno integrovat a které mohou být pouţity k vývoji jejich vlastních nástrojů a řešení. [8] 

NetBeans je moţné bezplatně pouţívat jak pro komerční i nekomerčním účely. 

Zdrojový kód je dostupný pod licencí Common Development and Distribution License 

(CDDL) v1.0 a GNU General Public License (GPL) v2. [8]
 

Na webových stránkach netbeans.org jsou nabízeny uţivatelům z více neţ 160ti 

zemí informační zdroje okolo NetBeans. Je zde k dispozici ke staţení aktuální verze 

NetBeans v několika variantách, moţnost zdokonalovat si své znalosti o jazyku Java díky 

on-line dokumentaci, sledovat novinky, podílet se na tvorbě zdrojovém kódu a poznat tak 

lidi, kteří se na projektu podílejí atd.. [8] 
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5.4. Extensible Markup Language (XML) 

Formát XML definovalo W3C jako formát pro přenos obecných dokumentů a dat. 

XML v českém překladu můţeme přeloţit jako rozšířitelný značkovací jazyk. Návrh XML 

vychází ze staršího a obecnějšího standartu SGML, ze kterého také vycházel i formát 

dokumentů HTML. Sada značek v XML není pevná oproti HTML a můţe být definována 

pro různé sady dokumentů odlišně. Definice sady značek můţe být součástí definice XML 

dokumentu, můţe být specifikována odkazem, nebo můţe být dohodnuta předem. [10] 

Značky slouţí k označení určitých prvků dokumentu např.:  

<jmeno>Radek</jmeno> 

Ukázka obsahuje jeden element jmeno. Jeho obsah je vyznačen pomocí tagů 

<jmeno> (počáteční tag) a </jmeno> (ukončovací tag). Kaţdý XML dokument musí 

obsahovat pro všechny počáteční tagy odpovídající tag, nebo musí být počáteční tag 

zapsán jako element s prázdným obsahem. Dále musí být celý XML dokument obsaţen 

v jednom elementu. U počátečního tagu se mohou pouţít také atributy, které se pouţívají 

k upřesnění významu elementu. Více atributů se odděluje mezerou. [6] 

XML je CASE - SENSITIVE. Jména elementů v XML rozlišují malá a velká 

písmena: např. <Jmeno> a </Jmeno> je pár, který vyhovuje správně strukturovanému 

dokumentu, pár <jmeno> a </Jmeno> je chybný. 
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"XML používá jako znakovou sadu ISO 10646, protože je to dnes nejkomplexnější 

znaková sada a dá se očekávat, že v blízké budoucnosti ji bude přímo podporovat většina 

operačních systémů. ISO 10646 je vyvíjeno společně s Unicodem, takže definované znaky a 

jejich kódy se shodují." [15] U češtiny jsme zvyklí spíše na windows-1250 a ISO 8859-2. 

 

Ukázka jednoduché faxové zprávy: 

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

<fax> 

 <odesilatel> 

  <jméno>Radek Fujak</jméno> 

  <číslo>999 999</číslo> 

 </odesilatel> 

 <adresát> 

  <jméno>Martin Fujak</jméno> 

  <číslo>777 777</číslo> 

 </adresát> 

 
 

 

Obrázek 2: Základní rodina XML standardů (Zdroj: Podniková informatika, 2009) 
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 XML neobsahuje předdefinované značky (tagy), je třeba definovat vlastní značky, 

které chceme pouţívat. Tyto značky je moţné (nepovinně) definovat v souboru DTD nebo 

alternativou XSD.[14] Tyto jazyky umoţňují definovat jaké elementy a atributy můţeme 

v XML dokumentu pouţívat, jak je lze vzájemně kombinovat, co mohou obsahovat. 

Schéma dokumentu XML definuje nový značkovací jazyk, který má syntaxi XML, ale 

pouţívá námi vytvořené značky. [13] 

XML dokument 

<zamestnanec id="101"> 

   <jmeno>Jan</jmeno> 

   <prijmeni>Novák</prijmeni> 

   <plat>25000</plat> 

   <narozen>1965-12-24</narozen> 

</zamestnanec> 

XML schéma 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="zamestnanec"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element name="jmeno" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="prijmeni" type="xs:string"/> 

        <xs:element name="plat" type="xs:decimal"/> 

        <xs:element name="narozen" type="xs:date"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="id" type="xs:integer"/> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 
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5.5. Vytvoření mapové aplikace 

Aplikace je určena pro potencionální nasazení na webové stránky VŠB – TUO jako 

moţné rozšíření telefonního seznamu a nahrazení stávajících mapových podkladů. Hlavní 

cílovou skupinou, pro kterou je aplikace určena, jsou v prvé řadě studenti VŠB – TUO, 

především studenti prvních ročníků, kteří se ve škole ještě neorientují. V neposlední řadě je 

aplikace zacílená i na zaměstnance VŠB – TUO a ostatní moţné návštěvníky. 

Jako podklad slouţí Google Maps (API), které díky sve bohaté dokumentaci, 

širokým moţnostem rozšíření  a oproti Seznam API neomezeným moţnostem zobrazení za 

den se jeví jako vhodnější volba pro tento typ aplikace. Pro adresu kokos.vsb.cz/telsez byl 

vegenerován API klíč, na které je aplikace umístěna. 

Vektorová mapa, kterou Google pouţívá je obohacena v místě porubského areálu  

VŠB – TUO o vlastní mapový podklad (viz. Obrázek 3). Tento podkladový snímek tvoří 

pohled na pseudo 3D areál VŠB – TUO, který byl vytvořen v rámci mé bakalářské práce  

3D MODEL OSTRAVSKÝCH AREÁLŮ VŠB – TU PRO APLIKACI GOOGLE EARTH 

a doplněný o vrstvu komunikací poskytnutou institutem GIS VŠB – TUO. 

 

Obrázek 3: Vytvořený mapový podklad 

http://www.kokos.vsb.cz/telsez/
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Jako vývojové prostředí byl vyuţit Adobe Flash Builder 4 se studentskou licenci. 

Na základě Google Maps dokumentace[3] vznikla aplikace pro vyhledávání a vizualizaci 

místností v porubském areálu VŠB – TUO. Celkový design aplikace je koncipován ve 

stylu webových stránek VŠB – TUO (www.vsb.cz), tak aby při případném nasazení nebylo 

třeba provádět další úpravy a přizpůsobení.  

Ukázka programového kódu GUI aplikace 

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

<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" 

 xmlns:maps="com.google.maps.*" 

 layout="absolute" 

 width="900" height="666" 

 creationComplete="init();" 

 viewSourceURL="srcview/index.html" borderColor="#FFFFFF" backgroundColor="#FFFFFF"> 

 <mx:Style source="telsez.css"/> 

    <mx:Panel title="VŠB - TUO  Navigátor" 

width="900" height="664" fontSize="15" fontWeight="normal" 

borderColor="#C4C4C4" themeColor="#FFFFFF" cornerRadius="0"> 

 <mx:VBox width="100%" height="612"> 

    <maps:Map3D xmlns:maps="com.google.maps.*"     

 mapevent_mappreinitialize="onMapPreinitialize(event)"  

   mapevent_mapready="onMapReady(event)"  

     id="map"  

    key="ABQIAAAAUW9z9qeDQoOiL39YiDpeOxTmy8FpDPekn2-F8jleiLHATK63fRR8NgBejFpGYo-0AvXLEg_pv5ja2g"  

        width="880" height="500"/> 

  <mx:HBox width="880" 

height="26" verticalAlign="middle" horizontalGap="8" paddingTop="0" 

backgroundColor="#01756C"> 

<mx:Label text="Zadéjte hledanou místnost:" color="#FFFFFF" fontSize="12" 

textAlign="right"/> 

   <mx:TextInput id="query" 

         text="" 

         borderColor="#A3BDA5" backgroundColor="#A6C7CE"/> 

    <mx:Button id="submitButton" 

      label="Hledat" 

           enabled="false" 

click="doSearch(event);"color="#000000"width="114" 

fontSize="12"/> 

http://www.vsb.cz/
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Implicitní nastavení zobrazuje základní mapu s vloţeným mapovým podkladem 

s pohledem na porubský areál VŠB – TUO a ovládacími prvky (viz. Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Mapová aplikace a její ovládací prvky 

1. 3D panel – kliknutím na šipku definujete úhel dopadu na mapu 

2. Kliknutím na tlačítko se šipkou přesunete zobrazení na sever, jih, východ nebo 

západ. 

3. Pro příblíţení mapy slouţí tlačítko + a pro oddálení tlačítko – 

4. Posuvník pro přiblíţení nebo oddálení pohledu 

5. Tlačítka pro přepnutí typu mapy mezi vektorovou mapou a hybridní 

6. Pole pro zadání hledané místnosti 

7. Tlačítko pro vyhledání místnosti zadané do pole č. 6 
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Ukázka programového kódu nastavení mapy 

//Nastavení mapy    

private function onMapReady(event:Event):void { 

map.setCenter(new LatLng(49.832765,18.162546), 18, MapType.NORMAL_MAP_TYPE); 

 map.removeMapType(MapType.PHYSICAL_MAP_TYPE); 

 map.removeMapType(MapType.SATELLITE_MAP_TYPE); 

 map.addControl(new MapTypeControl()); 

 map.addControl(new NavigationControl()); 

 doSearch(event); 

     

//Nastavení a zobrazení vlastní mapy     

var testLoader:Loader = new Loader(); 

var urlRequest:URLRequest = new URLRequest("http://kokos.vsb.cz/telsez/VSB_TUO5.png"); 

testLoader.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, function(e:Event):void { 

var groundOverlay:GroundOverlay = new GroundOverlay( 

     testLoader, 

     new LatLngBounds(new LatLng(49.82981,18.156699), new 

LatLng(49.836962,18.166468))); 

 map.addOverlay(groundOverlay); 

}); 

.load(urlRequest);} 

 

Aplikace pro vyhledání dané místnosti vyuţívá externí XML soubor (markers.xml), 

kde kaţdá zapsaná místnost obsahuje souřadnice, název, patro případně i popis místnosti. 

Tento XML soubor je moţné editovat v kterémkoli textovém editoru. Pokud chcete přidat 

další místnost do seznamu, vycházíme z pouţité struktury (viz. níţe) a postačí přidat řádek:  

<marker Delka=" " Nazev=" " Patro=" " Popis=" " Sirka=" "/>, kde vyplníme dané 

atributy přidané místnosti. Jako praktičtější varianta se jeví vyuţití níţe uvedené aplikace 

pro generování XML dokumentu. 

 

Použitá struktura XML 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

   <markers> 

     <marker Delka="666666" Nazev="K309" Patro="3"  

                   Popis="počítačová učebna" Sirka="555555"/> 

    <marker Delka="999999" Nazev="J403" Patro="4"  

                   Popis=" učebna" Sirka="111111"/> 

  </markers> 
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Pro ulehčení vytváření XML souboru byla vytvořena Java aplikace 

(XMLmaker.jar) v programu NetBeans pro automatické generování XML souboru přesně 

ve formátu potřebném pro Flex aplikaci. Díky této aplikaci můţe spravovat seznam 

místností kdokoli bez znalosti programování. 

 

Obrázek 5: Aplikace pro generování XML a její ovládací prvky 

1. File (nabídka: Save, Open, Exit) – nabízí uţivateli otevřít (Open) jiţ vytvořený 

XML dokumet, uloţit (Save) vytvořený dokument a ukončit (Exit) celou aplikaci. 

2. Textová pole pro zadání parametrů dané místnosti. 

3. Tlačítko Ukaţ zobrazí zadané souřadnice z textových polí č. 2 (Zem. šířka, Zem. 

délka)  na mapovém podkladu umístěném v aplikaci. 

4. Pokud jsou vyplněná textová pole č. 2, tak pomocí tlačítka č. 4 můţeme vytvořenou 

místnost uloţit do seznamu místností č. 5 

5. Seznam místností obsahuje všechny přidané místnosti (tlačítko č. 4) nebo místnosti, 

které jsou jiţ uloţeny v otevřeném XML dokumentu (File – Open). 

6. Smaţe vybranou místnost ze seznamu místností č. 5 

7. Pokud je potřeba změnit atributy jiţ vytvořené místností v seznamu č. 5, tak 

tlačítkem Vybrat se atributy dané místnosti zobrazí v textových polí č. 2, kde je 

moţné je změnit. 
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8. Tlačítkem Edituj se uloţí provedené změny vybrané místnosti tlačítkem č. 7 

(nevytváří se nová místnost). 

9. Toto pole informuje uţivatele o prováděných akcích. 
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S ohledem na nedostačující aktulizaci UIS pasportizace objektů byla provedena 

rekognoskace porubského areálu VŠB – TUO, při které byla zaznamenána přibliţná poloha 

kaţdé místnosti v jednotlivých podlaţí budovy, dále číslo, patro a případně další doplňující 

informace o místnosti (viz. následující podkapitola). Na základě takto získaných informací 

je naplněn XML soubor cca 1200 místnostmi. Vzhledem k měřítku mapy, nemá kaţdá 

místnost své odlišné souřadnice ale např. čtyři místnosti vedle sebe jsou evidovány pod 

identickými souřadnicemi (viz. Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Schéma generalizace souřadnic více místností 

Jedním z cílů bylo také propojení výsledné mapové aplikace s telefonním 

seznamem VŠB – TUO. Jedná se o praktickou ukázku řešení rozšíření telefonního 

seznamu o moţnost vizualizace vyhledané místnosti v mapě. 

Uţivatel vyplní ve vytvořeném formuláři (index.php) jméno hledané osoby nebo 

hledanou místnost a odešle poţadavek. Vytvořený skript ve skutečnosti odesílá v pozadí 

dva poţadavky na oficiální telefonní seznam VŠB – TUO (viz. dále uvedené schéma).  
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V prvním zaslaném poţadavku přichází zpátky hlavička a obsah webu, kde je 

zpracovaná hlavička a z ní se získá cookies. V druhém poţadavku jsou odesíláný hledaná 

data jméno, příjmení nebo učebna, kdy opět přichází hlavička a obsah webu, ale tentokrát 

je zpracován pouze obsah, ze kterého je parsrována výsledná tabulka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPOVÁ 

APLIKACE 

 

FORMULÁŘ 

 

VYHLEDÁNÍ 

 

VÝSLEDEK 

 
TELEFONNÍ SEZNAM 

VŠB - TUO 

Schéma 4: Propojení aplikace s tel. seznamem VŠB - TUO 
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Parsovaný výsledek, je ve stejném formátu jako v orginálním telefonním seznamu 

na telsez.vsb.cz ale je rozšířen o interaktivní odkaz na mapovou aplikaci (telsez.php), kde 

danou učebnu zobrazí na základě url adresy (viz. Obrázek 7).  

 

 

Obrázek 7: Ukázka rozšíření tel. seznamu s odkazem na map. aplikaci  

http://www.telsez.vsb.cz/
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Na obrázku 8 je vidět výsledná mapová aplikace, která je doplněna navíc o značky 

znázorňující hlavní vchod a jiné důleţité vchody do areálu VŠB – TUO. Dále jsou zde 

zobrazeny parkovací plochy (veřejne, neveřejne a vyhrazené). 

 

Obrázek 8: Výsledná mapová aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radek Fujak: Monitorování pohybu vybraných osob v areálu VŠB - TUO 

2011  33 

5.6. Mapování místností areálu 

Jako efektivní způsob mapování místností v daném areálu VŠB – TUO byla tedy 

zvolena moţnost vlastní rekognoskace areálu a zaznemenávání přibliţné polohy dané 

místnosti do připravených analogových podkladů, které tvořili jednoduché půdorysy 

budov. Na základě analogových podkladů se zaznamenanými místnostmi byly tyto 

místnosti přepsány do XML souboru. 

Tato forma mapování byla zvolena z důvodů časové efektivnosti, kdy nebylo 

zapotřebí čekat na poskytnutí podkladových dat týkající se např. pasportizace místností 

nebo technické dokumentace daného areálu VŠB – TUO, u kterých by také mohl 

vzniknout problém se zastaralou aktualizací podkladů.  

Samotné mapování trvalo cca 6 hodin a bylo zaznaménáno okolo 1200 místností. 

Souřadnice jednotlivých místností byly upraveny tak, aby odpovídaly pouţitému 

mapovému podkladu (viz. Obrázek 3). Ten je umístěn nad google maps pomocí souřadnic 

levého horniho a pravého dolního rohu obrázku. Mapový podklad pro ostatní areály VŠB – 

TUO je moţné vytvořit na základě 3D modelů vytvořených v rámci mé bakalářské práce, 

která je součástí přiloţeného CD. V bakalářské práci je také podrobněji rozvedena práce 

s 3D modely v prostředí Google Sketch Up, kde je moţné uloţit model i jako obrázek a 

pouţít jej jako mapový podklad. 
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5.7. Vizualizace monitorovaných osob 

V úvahu byla zvaţována vizualizace pomocí kruhových výsečí, ale z důvodů 

zasahování výseče mimo budovu byla tato moţnost zamítnuta, jelikoţ výsledek by se mohl 

jevit, ţe daná osoba se nachází mimo areál VŠB – TUO. Vzhledem k tomu se jako 

vhodnější varianta jeví vizualizace monitorovaných osob zaměřena pouze na budovy 

porubského areálu VŠB – TUO. Na obrázku 9 je navrţena vizualizace, kdy na základě 

dané škály jsou jednotlivé intervaly pravděpodobnosti výskytu osoby rozlišené jinou 

barvou značky. 

 

Obrázek 9: Návrh vizualizace dané osoby 
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Dále byla navrţena vizualizace dané osoby v zadaném časovém intervalu. 

Barevnou škálou je opět vyjádřená pravděpodobnost výskytu osoby a velikost značky 

určuje pořadí, jak se měnila poloha sledované osoby. Tato škála (viz. Obrázek 10) je vţdy 

přizpůsobená dle zvoleného časového intervalu.  

Na obrázku 10 je vidět, ţe hledaná osoba ve zvoleném časovém intervalu byla 

lokalizována na třech místech, kde největší značka s největší pravděpodobnosti výskytu 

znamená poslední místo, kde byla hledaná osoba evidována pomocí některého UIS. 

 

Obrázek 10: Návrh vizualizace dané osoby ve zvoleném čas. intervalu
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Vizualizace více osob (např. zobrazení všech zaměstnanců z kanceláře D107, viz. 

Obrázek11) můţe být realizována  na základě toho, ţe kaţdé osobě bude při vyhledání 

v telefonním seznamu VŠB –TUO přiděleno pořadové číslo (viz. Obrázek 11) a to bude 

uvedeno na značce určující pravděpodobnost výskytu dané osoby (viz. Obrázek 12). 

 

Obrázek 11: Návrh vyhledání více osob v tel. seznamu VŠB – TUO  

 

 

Obrázek 12: Návrh vizualizace více osob 
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Následující obrázek 13 představuje na základě získaných dat v databázi moţnou 

vizualizaci četností výskytu dané skupiny osob (v tomto případě osoby institutu GIS) za 

daný časový interval (den).  

Jak je patrné z obrázku, tak největší četnost výskytu osob institutu GIS za den byla 

v budově menzy. 

 

Obrázek 13: Ukázka vizualizace četností výskytu osob institutu GIS za den 
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Ukázka vizualizace na obrázku 14 byla provedena metodou jadrových odhadů, kde 

šířka pásma byla nastavena na 60 m. Největší intenzita výskytu osob institutu GIS za dne 

byla zaznaménána v budově menzy.  

Jelikoţ se jedná intervalovou veličinu (kardinálního typu) je nejvhodnější pro 

vizualizaci kontinuální škála, jelikoţ dochází k nejmenší ztrátě informace. Kruhy jsou 

tvořeny na základě vyhledavacího pásma 60m od bodu výskytu z čehoţ vyplývá jejich 

kruhový charakter. 

 

Obrázek 14: Ukázka vizualizace intenzity výskytu počtu osob institutu GIS za den
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6. ZÁVĚR 

V této diplomové práci se podařilo splnit všechny stanovené úkoly. Na základě 

pouţívaných UIS VŠB – TUO byly pro vymezené skupiny osob navrţeny potencionalní 

moţnosti vyuţití těchto systémů, jako podklad pro monitorování pohybu. Co se týče tohoto 

návrhu, za zmínku by jistě stálo vyuţití fuzzy logiky, která umoţňuje přiřadit příslušnost k 

mnoţinám v rozmezí od 0 do 1, včetně obou hraničních hodnot. Fuzzy logika tak 

umoţňuje matematicky vyjádřit pojmy jako „trochu“, „dost“ nebo „hodně“. Přesněji, 

umoţňuje vyjádřit částečnou příslušnost k mnoţině.  

 Byla také vytvořena mapová aplikace s moţností vizualizace hledané místnosti 

nebo osoby v porubském areálu VŠB – TUO zaloţená na údajích z telefonního seznamu 

VŠB – TUO. O aplikaci projevilo zájem oddělení CIT a v současné době se pracuje na 

nasazení aplikace na webové stránky www.vsb.cz a propojení s doposud pouţíváným 

telefonním seznamem VŠB – TUO. Přinese tak uţivatelům webových stránek kvalitnější 

podklad pro vyhledávání osob, místností a jejich vizualizaci.    

http://www.vsb.cz/
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