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Abstrakt 

 

Informační systém medicínských vyšetření 

Tato bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem databázového informačního systému. To 

znamená, ţe začíná od zadání práce, přes návrh, aţ po implementaci, zahrnující testování a uvedení 

základního systému do provozu. Hlavním cílem je implementace a uvedení do provozu webové 

aplikace, která má za úkol evidovat u pacientů příznaky nemoci zvané chlamydie a z nich pak 

utvářet grafy popisující průběh onemocnění pro lepší léčbu pacientů v nemocnicích. Systém je 

první svého druhu a je navrţen tak, aby jej bylo moţno doplňovat o další potřebné funkce.  

Práce je rozdělena do třech částí. První kapitola se zabývá otázkou, co jsou to chlamydie, jak se 

nemoc projevuje u pacientů, jaká je jejich léčba a jaké druhy jsou u nás známy. Druhá kapitola 

popisuje návrh informačního systému a v poslední části je popsán způsob realizace webové 

aplikace. 

 

Klíčová slova: databázový informační systém, implementace, webová aplikace, chlamydie  
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Abstract 

 

The information system of medical examinations 

This thesis deals with the complete development of database information system. It means that it 

starts from the submission, through concept, to implementation, containing testing and 

implementation of the base system into operation. The implementation is the main target together 

with commissioning of a web application that is tasked to record the patients symptoms of a disease 

called chlamydia, and then shape graphs for better treatment for patients in hospitals. The system is 

the first of its kind and is designed so that it can be supplemented by other necessary functions.  

The work is divided into three parts. The first chapter deals with what are chlamydia, how the 

disease manifests itself in patients, what their treatment is and what species are known to us. The 

second chapter describes the design of information systems and the way of implementation of Web 

applications is described in the last part. 

 

Keywords: database information system, implementation, web application, chlamydia 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám tvorbou informačního systému medicínských vyšetření. 

Nestačí ale jen napsat, ţe se budu zabývat tvorbou informačního systému, aniţ by bylo pořádně 

vysvětleno, co všechno se pod tímto pojmem můţe vyskytnout. V následujícím textu úvodu bych 

rád popsal jednotlivé části práce tvořící cely informační systém. Jedná se o analýzu a návrh dosud 

neexistujícího dotazníku, zabývajícího se problémem nemoci zvané chlamydie, kterou trpí pacienti 

registrovaní na klinice v Klímkovicích. Dalšími částmi je potom princip samotné nemoci, návrh 

implementace a samotná realizace informačního systému. Těmito problémy se budu zabývat 

v dalších částech práce. 

Chlamýdie je velmi zákeřná nemoc projevující se u lidí všech věkových kategorií a pohlaví. Proto 

bylo velmi nutné zajistit vytvoření tohoto dotazníku. V první řadě bylo potřeba provést zjištění, zda 

uţ byl v této problematice nějaký systém vytvořen a na jaké úrovni se nachází. Po konzultaci 

s MUDr. D. Polcarovou, která se problematikou chlamýdií jiţ delší dobu zabývá, bylo zjištěno,  ţe 

doposud ještě nebyl vyvinut elektronický dotazník na nemoc chlamydie, který by shromaţďoval a 

zpracovával data vyplněná pacienty. Bylo tedy nutné začít s návrhy od úplného začátku. Nejdříve 

vzešlo několik návrhů, jak by měl informační systém vypadat a fungovat a jak a kdy by měl být 

uveden do provozu. Tyto návrhy byly později zdokonalovány a upřesňovány. 

Z uvedeného vyplynulo, ţe hlavním bodem návrhu bylo vytvořit dotazník ve formě databázového 

systému, běţícího na internetu jako webová aplikace. Jelikoţ internet je v dnešní době jiţ tak 

rozšířený, ţe jej má doma snad kaţdý. Umístění aplikace na internetu sebou nese řadu výhod. 

Zaprvé lidé, kteří budou dotazník vyplňovat, to mohou provést v klidu z pohodlí domova a 

nemusejí se stresovat někde na klinice s vyplňováním tištěného dotazníku. Zadruhé potom lékaři, 

kteří budou s výsledky dotazníku pracovat, nemusejí sedět dlouho v práci a vyhodnocovat 

odpovědi, jelikoţ jiţ budou přehledně uloţeny v databázi. Dále pak mohou v pohodlí domova jen 

po jednoduchém přihlášení vytvářet grafy, které jsou jiţ předzpracovány a vytvářeny pak pouhým 

kliknutím myši.  

Kdyţ uţ jsem zmínil výhody umístění aplikace na internetu, musím také zmínit nevýhody neboli 

spíše nebezpečí číhající na internetu. Dnes existuje velká skupina lidí tzv. hackerů, kteří jsou 

schopni se nabourat do systému a vyčíst z něj důleţitá data. Proto je úkolem tvůrce informačního 

systému, aby se s těmito problémy vyrovnal. Další výhody a nevýhody budou dále popsány 

v jiných částech práce. 

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, hlavním prostředkem pro umístění aplikace bude internet. 

S tím se mi relativně sníţil i počet ostatních prostředků respektive programů, které pouţiji na 
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dokončení celé práce. Pro implementaci webové aplikace jsem pouţil skriptovací programovací 

jazyk PHP (Hypertextový preprocesor) o němţ se více dozvíme v jiné části práce. 

Jelikoţ se jedná o databázový systém, musíme vybrat pro ukládání dat nějaký vhodný prostředek. 

Já osobně jsem se rozhodl  pro systém MySQL a to z toho důvodu, ţe syntaxe systému MySQL je 

podle mě nejvhodnější pro pouţití společně s jazykem PHP.  
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2 Chlamydie – infekce 

Co je to za nemoc chlamydie. Jedná se o zákeřnou bakteriální nemoc, o které společnost moc 

nemluví ale která nám můţe způsobit váţné zdravotní komplikace. Asi nejzávaţnější situací z celé 

nemoci je, ţe minimálně 70% nakaţených lidí je tzv. asymptomatická (neví o tom ţe je nakaţená) a 

můţe tak nevědomky infikovat i své okolí. 

Chlamydiová infekce je způsobená bakteriemi, s nimiţ se v dospělosti setká 50-80 % dospělé 

populace. Tak tomu je u formy tzv. plícní chlamydie (Chlamydophilla  pneumoniae). Dále ještě 

existují další formy této nemoci. Je to např. Chlamydie trachomatis (tzv. pohlavní forma) ale toto 

označení nemusí vţdy platit, jelikoţ touto formou nemoci mohou trpět i děti. V České republice se 

u pohlavní formy nemoci nevede ţádná statistika, ale například v USA se nakazí ročně přes 3 

miliony lidí. Ve Švédsku byl v letech 1994-2001 nárůst nákazou chlamydiemi  trachomatis o 60%, 

v Holandsku v letech 2002-2004 vzrostlo infikace o 62% . V Německu se hovoří s tímto typem 

nemoci jako o epidemii mladistvých. 

V České republice je sledovaná forma tzv. Chlamydie psittaci ( psitakosa, ornitosa), která je 

získána z kontaktu s ptáky. 

V předchozích odstavcích se mluvilo o chlamydiích ve spojitosti s nákazou lidí. Tato nemoc můţe 

ovlivnit i naše domácí mazlíčky (psi, kočky), ale i hospodářská zvířata a další druhy. Je taky známo 

ţe v Austrálii záchráněná koala před poţárem musela být později utracena, jelikoţ trpěla 

chlamydiovou infekcí. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1 - Vývojový cyklus chlamýdií 
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2.1 Infekce u dětí 

Infikace dětí chlamydiemi trachomatis vzniká jiţ při průchodu infikovanými porodními cestami 

nakaţených matek. Tyto děti pak mohou trpět zápalem plic, záněty spojivek a někdy dokonce i 

výtokem z rodidel. 

Jiţ ve 3 letech dítěte byly zjištěny v krvi protilátky a doktoři se domnívají, ţe takto infikované děti 

pak mohou neprospívat. Chronická latentní infekce (skrytá) pak můţe vést u dětí k poruchám 

imunity, chronickým zánětům s rozvojem astmatu, zánětů očí a únavovému syndromu. [3] 

2.2 Poznání příčin chlamydiových nemocí 

Plicní chlamydie – mohou onemocnět děti i dospělí lidé. Po prodělání zánětu dýchacích cest nebo 

zápalu plic mohou v odstupu času nastat chronické záněty dutin, průdušek, záněty středouší, 

únavnost atd. Tato plicní infekce se přenáší kapénkami a zřejmě i krví z tkání infikovaného 

člověka. 

Pohlavní nákaza chlamydie trachomatis – tato nákaza je různá u mužů a žen. 

U ţen je to často pálení a svědění v klidu a při močení, a méně často se projevuje jako krvácení 

mimo cyklus. Zánět dělohy při vzestupu infekce se projevuje jako výtok, bolesti podbříšku, 

poruchy cyklu a mohou se vyskytnout i teploty. Dále se chlamydie mohou projevit v zánětech 

placenty, vejcovodů a adnex. Mohou ovlivnit i mimoděloţní těhotenství, mohou také vznikat různé 

druhy srůstů. Chronická infekce ChTr pak zvyšuje riziko přítomnosti herpes viru a tedy i riziko 

nádoru děloţního čípku. 

U muţů je to rovněţ svědivé, pálivé úporné těţké bolesti močových cest, měchýře a trubice. Někdy 

jsou to taky zachytitelné kapky výtoku. Ten můţe být buď čirý, nebo aţ naţloutle hnisavý. Další 

příznaky jsou bolesti na hrázi spojené s trvalým pálením močového měchýře, zánšt varlat, 

nadvarlat, zánět konečníku a vzácněji pak píštěle. Vliv mají také na neplodnost, coţ se projevuje 

malým počtem spermií či jejich poškozením. U muţů se projevuje i tzv. Reiterův syndrom. [3] 

2.3 Potíže pacientů trpících chlamydiemi 

V tomto odstavci jen lehce naznačím jaké jsou různé potíţe u pacientů a v další části práce 

podrobněji vysvětlím jaké jsou příznaky atd.  

Pacienti mohou trpět těmito potíţemi – svaly, mozková mlha, poruchy srdeční funkce, oční potíţe, 

poruchy spánku, bolesti, únava, psychika, nepříjemné pocity, neurologické potíţe a zimnice + 

třesavky. 
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2.4 Zákeřnost chlamýdií 

Chlamýdie proniknou přes pohlavní cesty nebo dýchací systém do lidských buněk a tkání a začnou 

se tam mnoţit. Jejich první forma (Elementární tělíska) napadnou buňky a mění se na formu 

retikulárních tělísek, která se dělí a z nich opět vzniklá elementární tělíska za zase vysévají do krve 

člověka (aţ 10 000 z jedné lidské buňky) infikují další buňky. Tento proces probíhá dokola 

kaţdých 72 hodin. A dokonce dokáţí ţít i v makrofázích, ačkoliv tyto obranné imunitní buňky by 

cizorodé agens: buňky a mikroby měly ničit! 

Další forma ,,Kryptická“ přeţívá ve tkáních, pokud nemá příznivé podmínky k výsevu a teprve 

potom se opětovně mnoţí a  infikuje člověka. Proto tato infekce je tak špatně léčitelná 

v chronickém stadiu. 

Chlamydie splynou s Vaším tělem, jelikoţ člověk je jim dobrou ţivnou půdou. Nezabijí Vás po 

překonání akutního např. zápalu plic a nedostatečném vyléčení antibiotiky ihned jako klasický 

zánět, ale pomalu Vás mohou odebíráním ţivin Vašim tkáním oslabovat, vyvolat tak poruchy 

imunity, aktivovat pak např. aterosklerosu cévní (infarkt, mrtvice), moţná i při Vašem ojedinělém 

genetickém vybavení se pak můţete při této provokaci rozvinout do revmatu, roztroušené sklerosy, 

nádoru apod. [2] 

2.5 Diagnostika 

Diagnostika je docela obtíţná, nicméně při uvedených potíţích by se mělo po této infekci pátrat. 

Při provedení různých stěrů – ţeny gynekologické, muţi z močové trubice se nemusí v chronickém 

stavu zachytit původce nemoci. Je tedy nutné vyuţít laboratorních metod k jejich hledání. I tak 

výsledek můţe být ovlivněn odběrem, zpracováním vzorku a kvalitou testů. Existuje řada testů 

z tkání a krve: doporučuje se ELISA a Western blot, a event. PCR metody, které jsou v České 

republice dosaţitelné.  

Nejjednodušeji vysvětleno: protilátky z testů výše uvedených s nálezem IgM jsou spojené s aktivní 

infekcí, IgG a IgA spolu znamenají dle potíţí pacientů chronickou infekci, IgG svědčí o proběhlé 

infekci, samotné mohou být i falešné negativní. Lékaři by měli vţdy brát do úvahy i subjektivní 

potíţe pacientů!  
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Obrázek 2.2 - Ch. trachomatis – pozitivita vzorků z urogenitálu v % v závislosti na věku a pohlaví 

 

2.6 Léčba 

Léčba chlamýdií se dělí dle času a léků. Může být u pacientů různá a ne každá může být 

účinná.  

První typ léčby je antibiotiky krátkodobě. Tato metoda nemusí kaţdému pomoci, jelikoţ 

dlouhodobé antibiotické protokoly nejsou v České republice toho času brány váţně.  

Vhodné léky jsou: tetracykliny, azitromycin, chinolony,meerytromycin.      

Druhý typ léčby je pomocí dlouhodobých protokolů dle Vanderbilt University USA: např 

Wheldonův/Strattonův protokol: ACC long, azitromycin, tetracyklin, metronidazol, arficin… s 

potravinovými doplňky i na dobu několika let,byť to zní neuvěřitelně. [3] 
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3 Analýza požadavků na informační systém 

Před návrhem samotného informačního systému je důleţité, nejdříve probrat všechny moţné 

aspekty systému a rozhodnout se, jakým směrem bychom se měli v implementaci vydat. Jelikoţ 

zatím nebyl vyvinut ţádný systém, muselo se začít úplně od nuly. Tedy rozhodnout se s uţivateli a 

zadavatelem systému, jak bude vypadat, jak se s ním bude pracovat a neméně důleţité kdo bude se 

systémem pracovat. 

3.1 Aktéři systému 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, důleţitým aspektem implementace je, kdo bude se 

systémem pracovat, a jaká data budou u těchto uţivatelů evidována. Je tedy třeba určit si aktéry 

systému. 

V našem případě nebude mít systém mnoho uţivatelů. Bude se jednat o nějakého lékaře 

(vedoucího), který bude schopen vytvářet v systému další své kolegy a dále bude moct si 

zobrazovat jednotlivé grafy výsledků dotazníku podle svých potřeb a zájmů. 

Dalším aktérem systému bude pochopitelně pacient, který odpovídá na dané otázky dotazníku. Bez 

těchto aktérů by nemělo vůbec smysl informační systém navrhovat a implementovat. Jedná se o 

skupinu, která nám bude databázi naplňovat daty. Princip je v tom, ţe pacient trpící chlamydiemi, 

chodí na různá vyšetření v nemocnicích a poté odpovídá na charakteristické otázky uvedené 

v dotazníku. Tyto odpovědi jsou ukládány do vytvořené databáze. Pacienti po uloţení dat do 

databáze jiţ nejsou schopni data změnit. 

Posledním aktérem v systému bude jeho správce. Je to člověk, který se bude starat o chod 

informačního systému, správu uţivatelů a dalších dat pro potřebu lékařů. Můţe nastat i situace, kdy 

aktér lékař můţe být zároveň i správcem systému. Z hlediska bezpečnosti dat se to ale 

nedoporučuje. 

Nyní, kdyţ uţ je jasné kdo se systémem bude pracovat, přejdeme k další části implementace, a to 

jaká data se budou u kterých aktérů evidovat. 
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Obrázek 3.1 - Aktéři IS medicínských vyšetření 

 

3.2 Evidovaná data 

V této části návrhu informačního systému se budeme zabývat, jaká data je důleţité evidovat, kdyţ 

jiţ známe všechny aktéry systému a víme, jak budou se systémem pracovat. 

Postupně tedy budeme uvádět, co je třeba kaţdého aktéra znát a evidovat. Jelikoţ se jedná o 

anonymní dotazník pacientů, nebudou se u aktérů objevovat osobní data a kdyţ ano tak jen v tom 

případě ze si sami pacienti dobrovolně zvolí zda je uvedou či nikoli. Jedná se o holá data, která 

byla sdělena zadavatelem. Data potřebná k provozu databáze budou popřípadě uvedena v jiných 

částech. Z tohoto důvodu nebudeme uvádět aktéra správce – není potřeba znát tyto data pro 

evidenci pacientů. 

U lékaře (vedoucího) budeme poţadovat tyto data: 

 Přezdívka (záleţí na jednotlivých lidech jakou si zvolí, dva lidé nemůţou mít stejnou) 

 Heslo (je potřebné pro přihlášení do systému jako lékař, je v rozmezí 5 – 8 znaků) 

U pacientů budeme poţadovat tyto data: 

 Přezdívka (dva pacienti nemohou mít stejnou přezdívku) 

 Heslo (je potřebné pro přihlášení do systému jako pacient, je v rozmezí 5 – 8 znaků) 

IS Medicínských 

vyšetření 

Správce systému 

Pacient 

Lékař 
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 Kontakt (u registrace pacientů budou kolonky telefon a email, tyto poloţky nebudou   

povinné takţe si pacient sám zvolí či je chce nebo nechce vyplnit, budou slouţit jen jako 

informace pro lékaře) 

 Stav (tento údaj nám bude slouţit k rozeznání pacientů registrovaných na klinikách) 

3.3 Další požadavky na IS 

Jedním z hlavních důvodů realizace tohoto projektu bylo vyřešit problém s nedostatkem informací 

o nemoci chlamydie ze strany pacientů, a dále také upozornění na tento problém ze strany lékařů a 

odborníků. Tato webová aplikace by měla mít za úkol tento nedostatek odstranit. 

Řešení by mělo být svým způsobem jednoduché, přehledné a efektivní. A v tomto se vyskytuje 

menší problém, protoţe pro kaţdého člověka znamenají tyto slova něco úplně jiného. Proto bylo 

zapotřebí zamyslet se nad tímto problémem a vymyslet, co by se běţnému uţivateli mohlo 

zamlouvat jak z hlediska praktického tak i z hlediska přehledného a vzhledového. 

Při návrhu informačního systému máme moţnost vybrat si jednu ze dvou moţností jeho realizace. 

Mluvíme o přístupu k datům. První moţností by mohlo být, ţe máme program tzv. „offline“. To 

znamená, ţe se aplikace nainstaluje na tzv. lokální počítač a do jeho databáze se pak budou ukládat 

vyplněná data. Snad jedinou výhodou této moţnosti je bezpečnost dat a nezávislost na jiných 

počítačích. Na druhou stranu ale data nemůţeme nijak sdílet a bylo by tedy potřeba je kopírovat na 

úloţná média abychom si je mohli otevřít i v jiném počítači. Toto je docela zdlouhavý proces a 

mohlo by se také stát, ţe data mohou být odcizena nebo se mohou ztratit. Dalším důvodem 

nespolehlivosti je fakt, ţe nevíme, jestli databáze byla před zkopírováním aktualizována, nebo jestli 

se jedna a ta samá aktualizace neprovedla vícekrát. Kaţdá z těchto chyb by pak mohla vést ke 

konci databáze. 

Po uváţení všech těchto aspektů jsem došel k názoru, ţe pro svou aplikaci pouţiji „online“ verzi 

aplikace. Je to rozhodně lepší volba, jelikoţ obsahuje mnoho pozitivních aspektů. Vše má ale i své 

protiklady se kterými bychom se ale měli v tomto případě docela vypořádat. 

Prvním protikladem neboli záporem je jistá sloţitost zabezpečení. Je to jeden z hlavních problémů, 

ke kterému musí programátor přistoupit. Jelikoţ bude systém umístěn na internetu, nesmíme ani 

my tento problém opomenout. Chránit musíme jak data v databázi, tak i komunikaci mezi  

uţivatelem a serverem. Největší bezpečnost se přiřazuje i uţivatelům systému, coţ znamená, ţe 

bychom měli umoţnit přístup jen vybraným uţivatelům (lidem, kteří opravdu trpí nemocí 

chlamydie). Tito lidé by si měli zvolit jednoznačné uţivatelské jméno a chráněné heslo které znají 

jen oni a nemělo by být snadno odhalitelné (např: jméno, datum narození, nebo stejné heslo jako je 

přezdívka uţivatele). Heslo by mělo být kombinací písmen a číslic. Pokud ovšem z nějakého 
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důvodu dojde k odcizení nebo ztrátě přihlašovacích údajů, můţe vyjít celá práce programátora 

nazmar. 

Tohle byla moţnost zabezpečení ze strany uţivatele a programátora. Druhým protikladem je 

nutnost spoléhat se na jiný neţ lokální počítač, jelikoţ je aplikace uloţena na serveru. Tady ovšem 

nastává problém v tom, ţe aplikace je závislá na tomto počítači, a jakmile by došlo z nějakého 

důvodu k výpadku serveru, nefungovala by ani naše aplikace. Dalo by se tedy říct, ţe tento 

problém je mnohem závaţnější neţ zabezpečení aplikace ze strany uţivatelů systému. 

I s tímto problémem se dá ale dobře vypořádat, a to nejen z toho důvodu, ţe si můţeme pořizovat 

rezervy systému, jelikoţ nikde není přesně dáno, ţe aplikace musí být uloţena jen na jednom 

jediném serveru. Nejlepší řešení tohoto problému by ale mělo spočívat ve volbě nejvhodnějšího 

webhostingu. V dnešní době máme na výběr z tolika různých poskytovatelů, ţe bychom tomuto 

rozhodování měli věnovat přiměřenou důleţitost a vybrat si takový hosting, který bude naší 

aplikaci nejlépe vyhovovat.  

3.4 Volba softwarových prostředků 

V tomto bodě se rozhoduje, jakých programovacích a nejen programovacích prostředků bude na 

realizaci informačního systému pouţito. Existuje velké mnoţství prostředků. Musíme se 

rozhodnout a to nejen podle toho, jak se v kterém programovacím jazyku nebo databázovém  

systému bude programovat, ale také podle toho, je-li vůbec moţné realizovat systém v těchto 

prostředcích. Jelikoţ chceme, aby byl systém co nejefektivnější a nejdokonalejší, je volba 

prostředků velmi důleţitou částí celého vývoje systému. 

Jako programovací jazyk dynamických HTML stránek se dá pouţít mnoho druhů jazyků. V úvahu 

by připadaly asi tři. Prvním jazykem by mohl být programovací jazyk JAVA. Stránky by měly 

příponu JSP. Je to objektově orientovaný jazyk od firmy Sun Microsystems. Jelikoţ se v tomto 

jazyce orientuji jen velmi zřídka, pro realizaci své práce jsem si jej nevybral. 

Další variantou by mohlo být prostředí ASP.NET. Je to technologie firmy Microsoft, která je 

nezávislá na programovacím jazyce. Kód se vykonává na straně serveru a uţivateli se odesílá 

výsledek. Programovací jazyky uţívané v této technologii jsou dva a to: VBScript a JScript. Ani 

v tomto případě jsem tento jazyk nepouţil. 

Rozhodl jsem se pro pouţití skriptovacího programovacího jazyka PHP (hypertext preprocesor). 

Jazyk je zabudovaný na straně serveru, coţ znamená, ţe pracuje uvnitř dokumentu HTML a 

propůjčuje mu tak schopnost generování poţadovaného obsahu. PHP ale není jediný skriptovací 

jazyk. Kromě PHP existuje např. Python, PERL, ASP a jiné. PHP má ale dle mého názoru 
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nejpřirozenější práci s databázemi, je nezávislý na platformě a je open source. Také manuál pro 

PHP je volně na internetu, a proto jsem se pro jazyk PHP rozhodl. 

Nyní bylo nutné si k PHP stáhnout a nainstalovat aplikaci Apache. Je to softwarový webserver, 

díky němuţ je moţné tvořit aplikaci i na lokálním počítači bez pouţití klasického serveru. 

K tomuto účelu jsem si nainstaloval program Vertrigo Serv, jehoţ součástí je i MySQL databáze, o 

níţ se budu zmiňovat později. 

Dále je v práci pouţito i něco z mála z kaskádových stylů CSS. Jelikoţ ale aplikace nemusela být 

náročná na grafickou část, je pouţito z CSS opravdu jen to nejdůleţitější. Je to jazyk navrţený 

organizací W3C a je programátory vyuţívaný pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných 

v HTML. 

Pro ukládání dat do databáze, jak uţ jsem se zmínil, byl vybrán MySQL. Je to relační databáze typu 

DBMS (databáze management system) a vychází z deklarativního programovacího jazyka SQL 

(Structured Query Language). Je šířen jako open source a díky této jeho vlastnosti a své velké 

rychlosti patří mezi nejoblíbenější systémy. Nejčastěji se MySQL pouţívá ve spojení s jazykem 

PHP, které umoţňuje přístup k uloţeným datům. Kaţdá databáze v MySQL obsahuje tabulky, 

kaţdá tabulka má sloupce a řádky, a v kaţdém řádku jsou záznamy předem určeného typu. 

Databáze MySQL je jeden z prvních hojně rozšířených systémů . Práce s tímto systémem se dá 

vyuţít v C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl, Visual Basic nebo .NET [2]. 

3.5 Návrh struktury databáze 

Prvním krokem v návrhu implementace bylo, zvolit si implementační prostředí. Zvoleno bylo 

dynamické webové prostředí HTML, programované ve skriptovacím programovacím jazyce PHP. 

Vše pracuje nad databázovým systémem MySQL. Dále také známe aktéry a data, která u nich 

budeme evidovat a je tedy třeba tohle všechno doplnit o data, důleţitá pro provoz databáze. 

Jak jiţ bylo popsáno dříve, jsou aktéry tohoto systému administrátor, lékař a pacient. Jelikoţ u 

administrátora nevedeme data v tabulkách, začneme jako první analýzu struktury tabulky lékař. 

U lékaře je uvedeno jeho jednoznačné identifikační číslo, které je automaticky inkrementováno 

systémem. Dále pak evidujeme jeho přezdívku (přihlašovací jméno) a ještě šifrované heslo, které 

nám rovněţ jako přezdívka slouţí k přihlášení uţivatele do systému. 

Hlavním aktérem, kdyţ to tak vůbec nemusí vypadat, je ovšem pacient, pro nějţ byl celý tento 

informační systém vytvořen. I kdyţ pacienti mají právo jen data do tabulek vkládat a ne číst, je 

velice důleţité aby tak učinili na základě jejich skutečných problémů, jinak by byl celý výsledek 

práce úplně zbytečný. 
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U pacientů se tedy budou vést tyto data: 

 Id_pacienta – automaticky generuje systém 

 Přezdívka (přihlašovací jméno) – slouţí k identifikaci pacienta, je jedinečná 

 Heslo (šifrované) – slouţí k přihlášení pacienta do dotazníku 

 Stav – určuje, zda je pacient registrován na klinice či nikoli  

(atribut stav určuje booleanskou hodnotu 0 a 1 k určení pacienta z kliniky či nikoli. 

Hodnota 0 je nastavena jako výchozí a určuje pacienta, který se o dotazníku 

dozvěděl z odkazů nebo z jiné informace. Hodnota 1 je přiřazena pacientům, kteří 

jsou registrováni na klinice.) 

Databáze ještě obsahuje další tabulku, coţ je tabulka Dotazník. Tato tabulka má mnoho atributů a 

jsou do ní ukládány jednotlivé odpovědi od jednotlivých pacientů. Jelikoţ má opravdu mnoho 

atributů, a její výpis by zabral hodně stran, je z této tabulky vypsáno jen prvních 10 atributů, 

abychom měli představu jak tato tabulka vypadá. 

Tabulka dotazník tedy obsahuje tyto atributy: 

 Id_dotazník – atribut určující kolik dotazníků jiţ bylo vyplněno 

 Jméno – určuje, který pacient dotazník vyplnil 

 Datum – udává, kdy byl dotazník vyplněn a zároveň zamezuje pacientovi vyplnit dotazník 

dvakrát v tomtéţ roce 

 Ot1 – zde je uvedena odpověď na první otázku 

 Ot2 – zde je uvedena odpověď na druhou otázku 

 Ot3 – zde je uvedena odpověď na třetí otázku 

 Ot4_1 – zde je uvedena odpověď na první podotázku u čtvrté otázky 

 Ot4_2 – zde je uvedena odpověď na druhou podotázku u čtvrté otázky 

 Ot4_3 – zde je uvedena odpověď na třetí podotázku u čtvrté otázky 

… 

 Ot34_8 – zde je uvedena odpověď na poslední otázku dotazníku 
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Nyní následuje ER diagram struktury databáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3.2 - ER diagram aplikace 

 

3.6 Vyhodnocení uložených dat v databázi 

Kaţdý z pacientů bude odpovídat na řadu otázek dotazníku a data se budou ukládat do tabulky 

v DB. Lékař následně provede analýzu těchto dat a hledá různá propojení mezi jednotlivými 

infekcemi u svých pacientů. Hledaní společných či rozdílných  vlastností nebo dalších příznaků 

v průběhu léčby je jedním z hlavních podstat systému. Výstupy pro lékaře budou ve formě grafů, 

tabulek, statických dat a dalších potřeb. 
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4 Návrh a realizace systému 

Posledním a určitě ne méně důleţitým krokem neţ předchozí dvě části, byla samotná realizace 

webové aplikace. Bylo nutností zvolit si z celé škály vývojových prostředí takové, které mi nejvíce 

vyhovovalo, a mělo všechny funkce, které jsem k realizaci projektu potřeboval. Zvolil jsem si tedy 

program Macromedia DreamWeaver MX. Je velice jednoduchý na naučení a je velice univerzální, 

jelikoţ v něm můţu psát jak PHP scripty tak i základní HTML stránky. Program také umoţňuje 

psát více scriptů najednou, kdy kaţdý nový script se otevře v nové záloţce programu. Dále je 

v programu také zavedena funkce náhledu, takţe jakmile si napíšu stránku v HTML kódu, můţu se 

na její vzhled okamţitě podívat aniţ bych musel spustit webový prohlíţeč. Je zde také velice dobře 

provedená barevná rozlišnost PHP kódu od kódu HTML. Vše je dobře vidět na obrázku. 

 

 

 

Obrázek 4.1 - Ukázka okna aplikace Dreamweaveru 

 

 

Dalším programem pouţitým pro realizaci projektu je program slouţící pro komunikaci s MySQL 

databází. Je to „phpMyAdmin“, který můţeme povaţovat za jeden z nejlepších ve svém oboru. 

Nejedná se o offline program, ale o webovou aplikaci naprogramovanou v PHP. Opakem toho je 

například program MySQL Query Browser, který je „Offline“ programem. Velkou výhodou 

phpAdminu je pak moţnost provádění dotazů ad určitou databází, které pak lehce můţeme 

zakompilovat do PHP scriptů a pouţít v aplikaci. Snadnou práci s tímto programem nám zajišťuje i 
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fakt, ţe je celý lokalizován v češtině. Jedná se o software, který je zcela zdarma, a tak bylo 

jednoznačné se pro něj rozhodnout. 

Program phpMyAdmin je součástí balíčku aplikace zvané „VertrigoServ“. Tento balíček ale 

neobsahuje jen program phpMyAdmin, ale i spoustu dalších uţitečných programů jako např. 

instalaci PHP, softwarový server Apache, systém MySQL, SSL zabezpečovací protokol a mnoho 

dalších uţitečných a potřebných pomůcek pro tvorbu webových aplikací. Jelikoţ je vše uloţeno 

pěkně v jednom jediném balíčku, nemusíme se dlouho zdrţovat stahováním a instalací jednotlivých 

programů a jejich aktualizací. Vše provedeme jednoduchou instalací jednoho souboru. Po 

nainstalování na lokální počítač je vše připraveno k pouţití. Abychom nemuseli mít spuštěné 

všechny aplikace (i ty co nebudeme potřebovat), můţeme si v panelu nastavení určit, které z nich 

budou spuštěny. Toto povaţuji za velmi výhodné. 

4.1 Základní struktura aplikace  

Celá webová aplikace je koncipována do jednotlivých PHP scriptů, které jsou do jisté míry na sobě 

nezávislé. Vezmeme li to z hlediska uţivatele systému, je pro jednu funkci napsán právě jeden 

script. Je tím tedy myšleno, ţe jestliţe pacient klikne na stránce na poloţku registrace, aktivuje tím 

zároveň i script, který slouţí k zadání registračních údajů. 

Registrací pacienta ale tato funkce rozhodně nekončí. Jestliţe stiskne tlačítko Registrace, dochází 

k ověření, zda jméno jiţ v systému neexistuje. Pokud ano, vrátí systém „hlášku“, ţe jméno jiţ 

někdo pouţívá a ať si zvolí jiné. Pokud jméno v databázi ještě není, zkontroluje se, jestli je heslo 

uţivatele ve správném tvaru. Zde nastává opět rozdělení. Pokud je heslo jiné neţ je dovoleno, vrátí 

se uţivateli hláška, aby zadal heslo ve správném tvaru. Jestliţe je heslo zadáno správně, objeví se 

informace o úspěšném zaregistrování na dotazníku. 

Poté má pacient opět dvě moţnosti rozhodnutí. Je uţ správně zaregistrovaným uţivatele a můţe se 

rozhodnou pro vyplnění dotazníku a uloţení odpovědí do databáze, nebo se můţe vrátit zpět na 

hlavní stránku, kde má moţnost stáhnout si otázky dotazníku v textové podobě a projít si je zatím 

jen na „nečisto“. Později se můţe kdykoliv vrátit, přihlásit se a dotazník vyplnit. 

Při přihlášení pacienta k dotazníku se vyplňuje opět přihlašovací jméno a heslo. I v tomto případě 

se krok rozděluje na dvě části. První je, ţe uţivatel zadal jméno, které není uloţeno v databázi. 

V tomto případě systém vyhodnotí chybu a vrátí hlášení, ţe uţivatel není registrován, nebo ţe zadal 

špatně své jméno. Jestliţe zadal jméno správně, začne systém vyhodnocovat heslo. Při správném 

heslu se pacient dostává k otázkám dotazníku a můţe jej začít vyplňovat. Po zadání chybného hesla 

vrátí systém hlášení aby pacient zadal platné heslo. [4] 
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Takovýmto způsobem je realizovaná celá aplikace. Kaţdý jednotlivý script má právě jeden úkol, 

který můţeme povaţovat za zcela dokončený jen v případě, ţe uţivatel dosáhl poţadovaného 

výsledku. V momentě, kdy potřebujeme předat jinému scriptu data, která tento script potřebuje 

k jeho spuštění, pouţijeme v PHP proměnnou typu $_GET, eventuelně pouţijeme tzv. „neviditelný 

způsob“ – proměnnou typu $_POST. Systém také uţívá proměnné typu $_SESSION. Jsou to 

proměnné, které nám ve své paměti uchovávají data po celou dobu trvání spojení mezi uţivatelem a 

serverem. Je to např. Přihlášení uţivatele, nebo verze jeho webového prohlíţeče. 

4.2 Výstupy dotazníku 

Hlavním výstupem dotazníku jak jiţ bylo zmíněno je graf vytvořený z dat uloţených v databázi. 

Jsou vytvářeny podle daných kriterií zadaných lékaři. Jedná se například o výběr lidí podle věku, 

podle stanovené diagnózy, podle bydliště, dále také podle problémů jaké u nich přetrvávají a nebo 

lze vytvářet různé kombinace těchto problémů. Toto bylo navrţeno a zrealizováno dle hlavních 

poţadavků. Obrázek grafu vytvořeného z dotazníku je uveden pod textem. Dále ale také krom 

grafu můţeme z databáze získat jak statická data tak i data ve formě tabulky, ve které můţe být 

proveden jakýkoliv výběr dat. [5] 

 

 

 
Obrázek 4.2 - Úvodní strana dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

 

Obrázek 4.3 - Struktura vyplňování dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.4 – Sql dotaz a výstupní graf určující stanovení diagnóz pacientů 
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4.3 Zabezpečení scriptů 

Pokud jsme se aţ doposud zabývali zabezpečením informací proti zneuţití, bylo to o informacích 

přenášených jen mezi serverem a aplikací (uţivateli). Musíme ale také uvaţovat o tom, ţe neznámý 

útočník (hacker) se bude chtít dostat i na stránky, ke kterým nemá povolen přístup. I proti těmto 

nebezpečím je systém chráněn. 

Ochrana tohoto problému spočívá v tom, ţe se kontroluje přihlášení uţivatele. Jedinou stránkou 

volně přístupnou všem uţivatelům je tzv. opakované přihlášení po zadání chybných přihlašovacích 

údajů. 

V ostatních PHP souborech je umístěn poţadavek na kontrolu přihlašování uţivatele. Je zavolán 

určitý script, který zkontroluje v sekci existující proměnnou ($_SESSION[¨ heslo¨]). Údaje jsou do 

proměnné uloţeny v momentě, kdy uţivatel zadal platné jméno a heslo a přetrvávají, dokud se 

uţivatel ze systému neodhlásí, nebo nezavře okno prohlíţeče. Stejně takto je zabezpečen i reţim 

administrátora (lékaře). 

Tento způsob zabezpečení jsem zvolil, protoţe se jedná o jeden z nejlepších způsobů zabránění 

přístupu k obsahu stránky osobě, jenţ na ni nemá právo. Někteří by mohli tvrdit, ţe uchovávat 

osobní data v proměnných je nebezpečné. Ale není tomu tak. Na straně serveru totiţ není nijak 

moţné se do proměnné dostat nebo si ji dokonce nechat vypsat. Je to zcela v moci vykonávaného 

scriptu. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou nemoci chlamýdie a zjistit 

poţadavky neuroloţky paní MUDr. D. Polcarové z Jodového sanatoria v Klímkovicích a poté 

navrhnout a implementovat informační systém, který eviduje pacienty s nemocí chlamydie a data 

z dotazníku. 

Vznikla tudíţ webová aplikace, která krom registrace uţivatelů a lékařů umoţňuje pacientům 

vyplnit v pohodlí domova elektronický dotazník, a lékařům pracovat s těmito daty a vyhodnocovat 

různé diagnostiky a jiné potřebné grafy. A jelikoţ zatím nebyla vytvořena jiná aplikace na toto 

téma, je ve svém smyslu unikátní. 

Při implementaci systému jsem pouţil stávající  technologie návrhu a tvorby , ale seznámil jsem se 

s tvorbou rozsáhlejšího informačního systému, který je jiţ nasazen v praxi a se kterým je jiţ moţno 

plně pracovat. Při samotné tvorbě systému jsem se setkal s mnoha problémy, jako například 

nekompatibilita různých prohlíţečů webových stránek, zastaralé verze jazyka PHP coţ způsobilo 

špatné vykreslování grafů a mnoho dalšího. Tyto problémy ale byly vyřešeny. 

Do budoucna by bylo dobré systém rozšířit o další subsystém, který by navazoval na stávající 

systém a řešil by ekonomické a sociální problémy nemocných chlamýdií. Systém je moţno 

rozšiřovat a doplňovat jiţ shromaţďované informace. 

Systém chlamýdie je zaveden do provozu na webové stránce www.chlamydieos.eu. Pacienti 

v současné době jiţ vyplňují dotazníky.

http://www.chlamydieos.eu/


 

 27 

6 Použitá literatura 

 

[1] prof. MVDr. VĚŢNÍK Zdeněk, DrSc., prof. MUDr. et MVDr. h.c. POSPÍŠIL Leopold, 

DrSc. Chlamydiové infekce. Idpvz Brno vydavatelství      1997 

 

 

[2] MUDr. ŢDICHYNEC Bohumil, CSc. Chlamydie skrytá hrozba v těle. Český klub 

Praha 2009 

 

 

[3] MUDr. POLCAROVÁ Drahomíra, předseda Chlamydie o.s., Revma liga – 

Chlamydiové infekce, Dostupné z www.chlamydieos.cz 

 

 

[4] http://www.jakpsatweb.cz/php/php-tahak.html, Syntaxe PHP 

 

 

[5] http://interval.cz/clanky/profesionalni-grafy-v-php-snadno-a-rychle/, grafy v PHP

http://www.jakpsatweb.cz/php/php-tahak.html
http://interval.cz/clanky/profesionalni-grafy-v-php-snadno-a-rychle/


 

 28 

7 Seznam obrázků 

Obrázek 2.1 - Vývojový cyklus chlamýdií .......................................................................... 10 

Obrázek 2.2 - Ch. trachomatis – pozitivita vzorků z urogenitálu v % v závislosti na věku a 

pohlaví ................................................................................................................................. 13 

Obrázek 3.1 - Aktéři IS medicínských vyšetření ................................................................. 15 

Obrázek 3.2 - ER diagram aplikace ..................................................................................... 20 

Obrázek 4.1 - Ukázka okna aplikace Dreamweaveru .......................................................... 21 

Obrázek 4.2 - Úvodní strana dotazníku ............................................................................... 23 

Obrázek 4.3 - Struktura vyplňování dotazníku .................................................................... 24 

Obrázek 4.4 – Sql dotaz a výstupní graf určující stanovení diagnóz pacientů .................... 24 



 

 29 

8 Seznam CD 

1.Bakalářská práce v dokumentu PDF 

2.Programátorská příručka 

3.Uţivatelská příručka 

4.Soubory dotazníku 


