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Abstrakt 

Diplomová práce Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační 

systém vychází z požadavků Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Práce je rozdělena na dvě části 

– teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje poruchy barevného vidění a jejich možnosti 

testování v praxi. Dále se zabývá popisem jazyka C# pro tvorbu PC aplikací a popisem databázových 

prostředků pro relační databáze.  

Praktická část se zabývá návrhem modulu pro oční kliniku a jeho následnou implementací 

v jazyce C#. V poslední části je software otestován v praxi a výsledky statisticky zpracovány. 

Klíčová slova 

Barvocit, 100 Hue Test, D-15 Test, Firebird, C# 

Abstract  

Thesis Software for Diagnostic of Color Vision Disorders Integrated with Hospital Information 

System is based on Eye Clinic of FN Ostrava. Thesis is conceptually divided into theoretical and 

practical part. The theoretical part deals with the clinical diagnostics of color blindness, and the options 

of testing in clinical practice. Next part of theoretical part describes C# language for designing PC 

applications and describes database resources for relational databases.  

The practical part deals with design of module for eye clinics and its implementation in C#. In 

the last part software is testing in clinical practice and the results are statistically processed.  
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1 Úvod 

Barvy. Jsou všude okolo nás, ovlivňují naši náladu, emoce, dávají věcem jejich specifický 

charakter. Pro zdravého člověka tvoří nedílnou součást jeho života. V populaci jsou však i lidé, kteří trpí 

poruchou barevného vidění, ať už v důsledku vrozené, či získané poruchy. Tito lidé jsou omezování 

v získání řidičského oprávnění či pracovní pozice vyžadující plně trichromatické vidění.  

Hlavním cílem této diplomové práce je vyvinout software pro vyšetření barevného vidění, který 

usnadní práci pracovníkům oční kliniky, urychlí a zkvalitní péči v této oblasti. V současné době se 

pro časovou náročnost vyšetřuje především pomocí Farnsworthova D-15 testu. Ten oproti 

Farnsworth - Munsell 100 Hue Testu neposkytuje analýzu poruchy barvocitu v takovém rozsahu. 

Farnsworth – Munsell 100 Hue Test je časově náročný, jeho vyhodnocení je zdlouhavé a pracovníci jej 

mnohdy správně vyhodnotit neumí. Software tuto práci provede za ně. 

V teoretické části se práce zabývá popisem jednotlivých poruch barevného vidění, možnostmi 

vyšetření včetně popisu následného vyhodnocení testu. Na obrázcích jsou demonstrovány možné 

výsledné grafy pro jednotlivé poruchy a pro srovnání jsou uvedeny fotografie, na kterých díky 

speciálním filtrům, máme možnost představit si vidění člověka s jednotlivými poruchami barevného 

vidění.  

Následně je v teoretické části práce popsána problematika tvorby PC aplikací prostřednictvím 

jazyka C# a přehled databázových prostředků pro relační databáze.  

Praktická část obsahuje návrh modulu pro informační systém oční kliniky napojený na databázi, 

na jejímž návrhu bylo spolupracováno, ale samotná implementace není předmětem této práce. Návrh 

softwaru obsahuje UML diagramy – use case diagram, který popisuje chování systému z pohledu 

uživatele a activity diagram pro popis dynamických aspektů systému.  

Dále praktická část obsahuje implementaci modulu v jazyce C#, která zahrnuje připojení 

k databázi, vyhledání pacienta v databázi, provedení příslušného testu, vyhodnocení a následné uložení 

všech potřebných informací do databáze.  

Na výběr je buď Farnswothův D-15 Test, Farnsworth – Munsell 100 Hue Test nebo číslicové 

zadání testu, které se použije v případě, že bude testování provedeno standardní metodou a bude potřeba 

zpracovat pouze jeho vyhodnocení. 

Na závěr práce je popsán průběh testování na Oční klinice FN Ostrava, kde byli pacienti 

testováni pomocí standardizované formy Farnsworth – Munsell 100 Hue Testu ve srovnání s jeho 

softwarovou verzí. Výsledky tohoto testování jsou statisticky zpracovány.  
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2 Barevné vidění 

Lidské oko je schopno se adaptovat na rozmezí jasu od 10-6 do 108 cd.m-2, vnímat 

elektromagnetické záření od 400 do 760 nm, rozpoznat 6500 individuálních odstínů a 2–3 miliónů 

odstínů při srovnání dvou barev [2]. 

Paprsky kratší než 315 nm jsou pohlcovány rohovkou, kratší než 400 nm pohlcuje oční čočka.  

Každá barva má jiný spektrální rozsah – fialová 400-420 nm, modrá 420-500 nm, zelená 500-540 nm, 

žlutá 560-630 nm a červená 650-750 nm [1][2]. 

Schopnost oka vnímat barvy ovlivňuje okolní osvětlení. Na základě druhu osvětlení rozlišuje 

fotopické a skotopické vidění. Fotopické vidění se uplatňuje při denním osvětlení, kdy dochází 

k podráždění především čípků. Jejich citlivost má maximum 555 nm. V případě nedostatečného 

podráždění čípků, tedy při nedostatečném osvětlení, dochází k aktivaci tyčinek. Takové vidění se 

označuje jako skotopické s maximální citlivostí při 507 nm. Při skotopickém vidění není oko schopno 

rozlišovat drobné detaily [8][14].  

V zevní části tyčinek a čípků se nachází zrakový pigment. Tyčinkový pigment obsahuje 

chromofor a opsin. Opsin je bílkovinný nosič. Chromofor je schopen absorbovat světlo.  

Chromofor je aldehyd vitaminu A neboli retinalaldehyd, tvarem odpovídající opsinové časti molekuly. 

Retinal je obsažen v 11-cis formě, ale po ozáření dojde k transformaci na prelumirodopsin, který se dále 

se vzrůstající teplotou transformuje na lumirodopsin, metarodopsin I a metarodopsin II. V poslední fází 

při teplotě nad 0 °C se rozpadne na trans-formu retinalu a opsin. Adaptace na tmu probíhá při regeneraci 

rhodopsinu. Trans-forma retinalu se přemění na cis-formu, vitamín A se změní na retinal a ten se 

následně váže na opsin. Vitamín A hromadící se v pigmentovém epitelu snižuje práh adaptace na tmu. 

Dostatkem vitamínu A lze předcházet vzniku šerosleposti [1][18]. 

 

Obrázek 1 Vliv světla na strukturu rhodopsinu [1] 

2.1 Teorie barev 

Barva je definována jako subjektivní psychofyziologický vjem, který je zprostředkován 

zrakovým ústrojím.  

2.1.1 Míšení barev 

Výsledný vjem vzniká míšením základních barev, lidské oko však není schopno rozlišit 

ve výsledném vjemu jednotlivé barvy. Barvy se v monochromatické podobě prakticky nevyskytují. 
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Aditivní míšení barev  

Aditivní míšení barev spočívá v kombinaci tří základních barev, které jsou v určitém poměru 

a vytvářejí tak výsledný vjem. V případě stejného poměru všech barev vznikne bílá barva. 

Míšení barev vyjadřuje rovnice: 

𝐵 = ∝∙ Č + 𝛽 ∙ 𝑍 + 𝛾 ∙ 𝑀 

 kdy B je výsledná barva a α, β, γ vyjadřují poměrové zastoupení červené, zelené nebo modré [21]. 

 

Obrázek 2 Aditivní míšení barev [21] 

2.1.2 Metamerie barev 

Metamerie vyjadřuje jev, při kterém se dvě barvy jeví za určitých podmínek jako stejné. 

Při změně podmínek (např. osvětlení) se ale jeví odlišně. Lidské oko vnímá každou barvu jako celek, 

nerozlišuje její spektrální složení. Podrážděním tří čípků, které jsou citlivé k různým vlnovým délkám, 

dojde k výslednému vjemu.  

Metamerie vzniká osvětlením nebo je dána pozorovatelem. Při určitém druhu osvětlení se barvy 

dvou předmětů mohou jevit jako shodné, avšak při nepatrné změně osvětlení může pozorovatel barevné 

odstíny rozeznat lépe či hůře. Pokud je metamerie dána pozorovatelem, značí to o rozdílném barevném 

vidění těchto dvou osob. Index metamerie při rozdílných světelných podmínkách:  

 𝐼𝑀 =  √(∆𝐿𝑍1 − ∆𝐿𝑍2)2 + (∆𝑎𝑍1 − ∆𝑎𝑍2)2 + (∆𝑏𝑍1 − ∆𝑏𝑍2)2 

kdy Z1 a Z2 definuje světelné podmínky, ΔLZ1, ΔaZ1, ΔbZ1 je rozdíl souřadnic dvou barev za světelných 

podmínek Z1 a ΔLZ2, ΔaZ2, ΔbZ2 při světelných podmínkách Z2 [19][20]. 

2.1.3 RGB prostor 

Klasický chromatický diagram neboli kolorimetrický trojúhelník představuje normalizovanou 

tabulku CIE. Rohy trojúhelníka tvoří monochromatické barvy – červená, zelená a modrá. Po jeho 

obvodu jsou popsány vlnové délky pro jednotlivé spektrální barvy. Tyto spektrální barvy se plynule mísí 

a uvnitř trojúhelníku tak dochází ke vzniku jednotlivých odstínů.  

Klasický chromatický diagram však popisuje barvy, které jsou viditelné lidským okem. Barvy, 

které je schopen zaznamenat fotoaparát, zobrazit monitor nebo vytisknout tiskárna se nacházejí 

v barevném RGB prostoru, který je v chromatickém diagramu vyznačen [24].  
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Obrázek 3 Chromatický diagram s vyznačením RGB prostoru [27] 

2.2 Poruchy barevného vidění 

Lidské oko je za fyziologického stavu trichromatické, základem barevného vjemu jsou tak tři 

barvy – modrá, zelená a červená. Tyto barvy jsou v určitém poměru a vytvoří tak libovolnou barvu 

spektra. Člověka s normálním barevným viděním označujeme jako tzv. normálního trichromata. 

V populaci je asi 91,5 % takových lidí. 

V populaci je však 8 % mužů a 0,5 % žen, které postihují vrozené vady barvocitu. Je to porucha 

recesivní, vyskytující se převážně u mužů, což je dáno vázáním na chromozom X. Žena je poruchou 

postižena pouze tehdy, pokud dojde k poškození na obou chromozomech. Muži mají pouze jeden 

chromozom X a proto nelze výskyt poruchy kompenzovat genetickou informací z druhého 

chromozomu. Takové poruchy lze v dnešní době do jisté míry korigovat optickými pomůckami [28].  

Vrozené poruchy se dělí dle rozsahu postižení na anomální trichromazii, dichromazii 

a monochromazii.  

Získané poruchy se objevují ve většině případů v důsledku patologických procesů jako např. 

katarakta, glaukom, či diabetická retinopatie.  

2.2.1 Vrozené poruchy 

V této části kapitoly byl použit software dostupný z: http://www.color-blindness.com/coblis-

color-blindness-simulator/ , který demonstruje vidění pacienta s jednotlivými typy poruch.  

Anomální trichromazie  

U této poruchy jsou v sítnici obsaženy všechny tři druhy čípků, jeden z nich však neplní svou 

funkci správně. Výsledný barevný vjem je tvořen jiným barevným poměrem než u normálního 

trichromata.  

Anomální trichromazii rozlišujeme podle toho, které druhy čípků nefungují správně. V případě, 

kdy je chybně vnímána červená barva, nazýváme poruchu protanomálie. Při poruše vnímání zelené 

http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
http://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/
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barvy se jedná o deuteronomálii. Porucha vnímání modré barvy se vyskytuje velmi vzácně a označujeme 

ji jako tritanomálii [12][13]. 

 

 

Obrázek 4 Vidění pacienta s normální 

trichromazií 

 

Obrázek 6 Vidění pacienta s protanomálií 

 

Obrázek 5 Vidění pacienta s deuteranomálií 

 

Obrázek 5 Vidění pacienta s tritanomálií

Dichromazie 

Dichromazie je nejčastější typ poruchy barevného vidění. U této poruchy zcela chybí v sítnici 

jeden druh čípků. Výsledný barevný vjem je tak tvořen za použití dvou typů čípků.  

Bílá barva vzniká za normálních podmínek podrážděním všech tří čípků stejnou intenzitou 

dopadajícího světla. U dichromazie vzniká podrážděním pouze dvou, jejichž poměr je nazýván tzv. 

neutrálním bodem. U protanopů je tento bod ve spektru o hodnotě 495 nm, u deuteranopů 500 nm. 

Stejně jako u anomální trichromazie, i u dichromazie jsou různá označení pro poruchy 

na různých typech čípků. Protanopie je neschopnost vnímat červenou, deuteranopie vnímat zelenou 

a tritanopie modrou barvu [12][13]. 
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Obrázek 6 Vidění pacienta s normální 

trichromazií 

 

Obrázek 7 Vidění pacienta s protanopií 

 

Obrázek 8 Vidění pacienta s deuteranopií 

 

Obrázek 9 Vidění pacienta s tritanopií

Monochromazie 

U této poruchy není postižený schopen rozlišit jakoukoliv barvu, je tzv. úplně barvoslepý. Je to 

porucha vyskytující se velmi vzácně a je ve většině případech spojená s celou řadou dalších očních vad 

– astigmatismus, nystagmus. Pacient vidí výsledný obraz podobně jako černobílou fotografii. Předměty 

rozlišuje pouze podle rozdílů jasu. U této poruchy nemusí být čípky v sítnici vůbec přítomny [12][13].  

 

Obrázek 10 Vidění pacienta s normální 

trichromazií 

 

Obrázek 11 Vidění pacienta s monochromazií 
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2.2.2 Získané poruchy  

Získané poruchy barvocitu bývají způsobeny poraněním oka, dlouhodobým užíváním léků, 

nemocemi a věkem. Nemoci spjaté s poruchou barvocitu jsou diabetická retinopatie, glaukom, věkem 

podmíněná makulární degenerace, katarakta, hemoftalamus, Alzheimerova choroba, Parkinsonova 

choroba, roztroušená skleróza či chronický alkoholismus [28]. 

Diabetická retinopatie 

Diabetická retinopatie bývá jednou z nejčastějších příčin cévního onemocnění sítnice a častou 

orgánovou komplikací diabetu. Při tomto onemocnění bývá barvocit ovlivněn především diabetickou 

makulopatií, neboť čípky, na kterých barvocit závisí, jsou orientovány právě v makule [28].  

Glaukom 

Ve vyspělých zemích patří glaukom k nejčastějším příčinám oslepnutí u osob nad 40 let. Toto 

onemocnění se projevuje změnami na zrakovém nervu a následným odumírání vláken. Vzniká většinou 

v souvislosti s vysokým nitroočním tlakem. V případě neléčeného glaukomu dochází k postupnému 

zužování zorného pole a v krajním případě až k slepotě [28].  

Katarakta 

Při kataraktě dochází k postupnému zakalení nitrooční čočky v důsledku chemických změn 

bílkovin, které jsou v čočce obsaženy. Dojde k narušení její průhlednosti a paprsek světla vstupující 

do oka je rozptýlen. Pacient v důsledku tohoto onemocnění udává zamlžené vidění.  

Faktory, které vznik šedého zákalu ovlivňují, jsou UV záření, kouření, alkohol či dlouhodobé 

užívání kortikosteroidů. Ke kataraktě často dochází tzv. stárnutím čočky (senilní katarakta).  

Katarakta se řeší operativně, kdy dojde k náhradě zkalené čočky čirou umělou čočkou. Pacienti 

s tímto onemocněním obvykle trpí poruchou barevného vidění v modré škále barev vlivem žloutnutí 

zakalené čočky [28].  

Parkinsonova choroba 

Při tomto onemocnění dochází k neurodegenerativním změnám v oblasti centrální nervové 

soustavy a k úbytku počtu specifických nervových buněk středního mozku. Ve středním mozku dochází 

k produkci dopaminu, látky nezbytné pro přenos vzruchů mezi jednotlivými nervovými buňkami. 

U Parkinsonovy choroby dochází k poškození sítnice v důsledku poruchy přenosu signálu mezi 

buňkami a snižuje se tak kontrastní citlivost oka. Pacienti trpí zhoršeným viděním v oblasti modrozelené 

barvy [28].  

2.3 Diagnostika poruch 

Pro diagnostiku poruch existuje celá řada metod. V běžné praxi patří mezi nejběžněji používané 

metody Farnsworthův D-15 test, který je zkrácenou verzí Farnsworth – Munsell 100 Hue testu. Je rychlý 

a pro orientační vyšetření dostačující. Druhou běžně užívanou metodou je anomaloskop, který je 

schopen v relativně krátkém čase odhalit poruchu barevného vidění.  
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2.3.1 Pseudoisochromatické tabulky 

S vyšetřením pomocí pseudoisochromatických tabulek se lze setkat při běžné preventivní 

prohlídce u lékaře nebo při orientačních testech. Využívají se k prvotnímu zjištění zdravotního stavu 

pacienta.  

Pseudoisochromatické tabulky jsou screeningovým vyšetřením, které odhalí u pacienta poruchu 

pouze obecně. Konkrétní poruchu však tímto testem nelze blíže specifikovat.  

K vyšetření se využívá tzv. klamných tabulek. Na vyšetřovací tabulce jsou body odlišných barev 

a jasu. Správný obrazec, který má pacient z tabulky vyčíst, tvoří body stejného barevného tónu. Obrazec 

je buď ve tvaru čísla nebo písmena. Člověk bez poruchy barvocitu, tedy normální trichromat, se 

orientuje podle tónu barvy. Anomální trichromati a dichromati se však orientují podle jasu. Body 

stejného jasu v tabulce ale žádný obrazec netvoří, a proto je pro člověka s poruchou barvocitu nemožné 

správně odečíst výsledný obrazec.  

Vyšetření by mělo probíhat za denního osvětlení, bez přímého slunečního světla a 

s neoslňujícím zdrojem světla za zády. Na identifikaci obrazce má vyšetřovaný cca 15 vteřin [7]. 

 

Obrázek 12 Příklady pseudoisochromatických obrazců [10] 

2.3.2 Anomaloskop 

Anomaloskop je typický přístroj pro zjištění poruchy barevného vidění. Jedná se o přístroj 

pracující na spektrální citlivosti oka a nabízí tak velmi přesné výsledky. Zorné pole pacienty je rozděleno 

na dvě části. V první části je žluté pole (589,3 nm), které nelze měnit. V druhé části zorného pole je 

úkolem pacienta aditivně mísit červenou (671 nm) a zelenou (546,1 nm) barvu tak, aby výsledný tón 

odpovídal žlutému poli.  

Anomaloskopy jsou dnes již plně automatizované a lze jimi za krátký čas odhalit poruchu 

barevného vidění. Na základě poměru barev z výsledné směsi se stanoví diagnóza. Protanomál potřebuje 

k vytvoření stejně žlutého pole více červené barvy, deuteranomál zase zelené [8][9]. 
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Obrázek 13 Anomaloskop [11] 

2.3.3 Farnsworth – Munsell 100 Hue Test 

Farnsworth – Munsell 100 Hue Test je mezinárodně uznávaným standardem v oftalmologii. 

Tento test poskytuje hloubkovou analýzu jednotlivých poruch barevného vidění. Lze provádět testování 

vrozených i získaných poruch barvocitu. Je také užitečný v testování pacientů bez poruchy barvocitu 

k jejich rozřazení na pacienty s nadprůměrnou rozlišovací schopností, průměrnou nebo podprůměrnou.  

Tento test se skládá z celkového počtu 93 barevných terčíků různých odstínů v celém rozsahu 

spektra. Tyto terčíky jsou rozřazeny do 4 barevných boxů. Krajní terčíky každého boxu jsou umístěny 

fixně, a zároveň poslední dva v jednotlivých boxech jsou vždy shodné s terčíky na začátku boxu 

následujícího (Tabulka 1). Tímto se docílí spojitosti celého spektra.  

Tabulka 1 Číselné označení terčíků 

Box 1–24 terčíků 

84 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Box 2–23 terčíků 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 - 

Box 3–23 terčíků 

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 - 

Box 4–23 terčíků 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 - 

Úkolem pacienta je seřadit postupně všechny barevné boxy. První box obsahuje barvy 

od oranžové až po žlutozelenou, druhý zelená až modrá, třetí odstíny modré a čtvrtý odstíny purpurové. 

Lékař/sestra pacientovi předá jednotlivé boxy s terčíky, které však nejsou seřazeny správně. Pouze 

krajní terčíky, které vymezují jednotlivé škály, jsou fixní. Pacient má za úkol seřadit terčíky mezi 

krajními tak, aby rozdíl odstínů sousedící dvou byl vždy co nejmenší. 
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Obrázek 14 Farnsworth - Munsell 100 Hue Test 

Každý terčík na má spodní straně své číselné označení (Tabulka 1), které je důležité 

pro vyhodnocení testu. Po seřazení terčíků pacientem se box uzavře a otočí. Výsledná posloupnost se 

zapíše do skórové tabulky.  

 

Obrázek 15 Číselné označení terčíků na spodní straně 

Co se týče samotného vyhodnocení grafu, je to složitý proces, který je časově náročný. 

Ve skórové tabulce je napsána posloupnost čísel tak, jak by měly jít terčíky správně za sebou. Po otočení 

boxu vyšetřující opíše nad tato čísla hodnoty terčíků seřazených pacientem. Opíšou se tak postupně 

všechny čtyři boxy. Poté se od sebe odečte vzdálenost pozic dvou sousedících terčíků seřazených 

pacientem. Toto odečtení pozic se dále sčítá se sousedícím odečtením a získá se výsledná pozice. Vše 

je lépe vysvětleno na obrázku níže (Obrázek 16). Test by měl probíhat za denního osvětlení nebo při 

dostatečném umělém osvětlení (Illuminant C). 
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Obrázek 16 Princip vyhodnocení testu 

 

Obrázek 17 Originální skórový graf, do kterého jsou manuálně zaznamenány výsledky  
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Obrázek 18 Výsledný graf s projevy jednotlivých poruch [16] 

Protanopie se ve výsledném grafu projeví vybočením křivky od normálu v číslech 62–70. 

Deuteranopie v číslech 56–61 a tritanopie 46–52.   

2.3.4 Farnsworthův test D-15 

Farnsworthův D-15 test je zkrácenou verzí předchozího Farnsworth – Munsell 100 Hue Testu. 

D-15 test je vhodný spíše pro screeningové vyšetření než pro hlubší analýzu poruchy. Dokáže odhalit 

pouze těžší defekty barvocitu od normy. Jeho výhodou oproti předchozímu testu je však nižší časová 

náročnost a je tak vhodnější pro klinickou praxi.  

D-15 test obsahuje 16 barevných terčů Munsellova barevného systému. První je tzv. pilot, který 

je fixně umístěn v levé části zásobníku. Úkolem pacienta je seřadit zbylých 15 - ti terčů tak, aby 

vytvořily správnou odstínovou řadu. Na seřazení je vymezen limit 1-2 minuty. Po seřazení si pacient 

může vše zkontrolovat, popřípadě pořadí změnit [6].  

 

Obrázek 19 Farnsworthův D-15 test [15] 

Vyhodnocení testu poté provede lékař/sestra zavřením víka zásobníku a otočením vzhůru. 

Na spodní straně každého terčíku je určeno jeho pořadové číslo. Rozložení čísel si zaznamená 

do bodového hodnotícího listu.  
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Aby se zajistila korektnost vyšetření, mělo by probíhat za denního světla či při umělém 

osvětlení, které se blíží CIE standardnímu Illiminantu C nebo D65. Osvětlení by mělo odpovídat kolem 

50 lm na čtvereční plochu. Test lze provádět monokulárně či binokulárně, dle požadavků lékaře.  

K určení výsledné poruchy slouží promítnuté křivky ve vyhodnocovacím grafu. Deuteranop 

udává osu od zelené k fialové barvě, protanop osu mezi červenou a modrozelenou barvou. Tritanop 

udává osu mezi žlutou a modrou barvou. Tyto osy rozdělují pomyslnou kružnici na dvě poloviny [6].  

 

Obrázek 20 Výsledný graf při normálním barevném vidění a při poruchách [16] 

 

Obrázek 21 Skórový graf D-15 testu  
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3 C# v PC aplikacích 

V této kapitole je programovací jazyk C# představen z pohledu Windows Form aplikací. 

Kapitola se váže k následné implementaci modulu pro Oční kliniku FN Ostrava.  

3.1 .NET Framework 

Microsoft .NET Framework je nejrozšířenější platforma pro osobní počítače. Je operačním 

prostředím pro jazyk C#, která vývojářům zajišťuje vývoj jakékoliv aplikace pro operační systém 

Windows. V tomto jazyce lze vytvářet webové stránky, komponenty pro přístup k datům, a právě 

klasické aplikace pro systém Windows.  

Pro tvorbu desktopových aplikací pro Windows se z prostředí .NET využívá tzv. formulářů 

neboli Windows Forms. Tyto programy mají formu spustitelných souborů (.EXE), popřípadě jsou 

doplněny o soubory dynamických knihoven (.DLL).  

Prvky Windows Forms jsou implementovány v knihovnách DLL, které společně vytvářejí 

rámec .NET Framework. Je potřeba tento rámec nainstalovat jak do počítače, na kterém probíhá vývoj 

aplikace, tak poté také na zařízení, na kterém skutečně poběží [23][29].  

3.2 Programovací jazyk C# 

Jazyk C# byl vyvinut v rámci platformy Microsotf .NET. Jedná se o objektově orientovaný 

jazyk, který vychází z jazyka C++ a Java. Tento jazyk lze využívat pro tvorbu desktopových aplikací, 

webových aplikací a služeb, programu pro mobilní zařízení a databázových programů. 

3.3 Programování v jazyce C# 

Program v tomto jazyce tvoří třídy a jejich členy. Třídy a ostatní datové typy jsou sdružovány 

do tzv. jmenných prostorů (namespace). Ve jmenných prostorech dochází k sdružování souvisejících 

typů – používá se k seskupení a k rozlišení identifikátorů. V případě, kdy je potřeba daný jmenný prostor 

použít, zavolá se klíčové slovo using, za kterým následuje daný jmenný prostor (např. 

System.Windows.Forms, System.Drawing, System.Xml, a spousta dalších). 

Vstupním bodem programu je vždy metoda Main. Tato metoda je statická a jejím návratovým 

typem je void nebo int [23].  

3.3.1 Třídy 

Třídy jsou v podstatě šablonami charakterizující vlastnosti a chování objektů. Definuje se 

pomocí klíčového slova class. Každý objekt obsahuje data a metody, které slouží k manipulaci s nimi. 

Třídy definují, jaká data či funkce může daný objekt obsahovat.  

Třídy obvykle obsahují: 

 Konstanty 

 Datové položky (fields) 

 Metody 

 Události 

 Indexery 

 Operátory 
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Členy tříd lze rozdělit podle jejich dostupnosti zvenčí. Public označuje členy, které jsou 

viditelné (dostupné) i z jiných tříd, private označují členy, které jsou přístupné pouze uvnitř třídy, která 

je definuje [23][30]. 

3.3.2 Předdefinované datové typy 

Ve jmenném prostoru Systém se nachází sada předefinovaných datových typů. 

Tabulka 2 Předdefinované datový typy [23] 

Typ Popis Velikost Typový ekvivalent 

sbyte celočíselný typ 8 b System.SByte 

short celočíselný typ 16 b System.Int16 

int celočíselný typ 32 b System.Int32 

long celočíselný typ 64 b System.Int64 

byte celočíselný typ 8 b System.Byte 

ushort celočíselný typ 16 b System.UInt16 

uint celočíselný typ 32 b System.UInt32 

ulong celočíselný typ 64 b System.Int64 

float reálný typ 32 b System.Single 

double reálný typ 64 b  System.Double 

bool logický typ 8 b System.Boolean 

char znakový typ 16 b System.Char 

decimal peněžní hodnoty (28 platných číslic) 128 b  System.Decimal 

object kořen objektové hierarchie  System.Object 

string posloupnost znaků (řetězec) 16 b/znak  System.String 

 

3.3.3 Vlastnosti 

Představují rozšíření datových položek, neprezentují však paměťové místo pro uložení hodnoty. 

Přístupové metody se zapisují pomocí klíčových slov get a set. Get uvozuje přístupovou metodu 

pro čtení a set uvozuje přístupovou metodu pro zápis.  

Soukromé datové položky se píší s malým počátečním písmenem, veřejné vlastnosti s velkým 

počátečním písmenem [23][29].  
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3.3.4 Windows Forms 

Windows Forms slouží k programování grafických aplikací. Aplikace, které jsou psané pomocí 

Windows Forms jsou událostmi řízené. Sady tříd obsažené ve Windows Forms umožňují přístup 

k ovládacím prvkům operačního systému Microsoft Windows jako jsou tlačítka nebo okna [25][26]. 

 

Obrázek 22 Prostředí Microsoft Visual Studia 

Ideálním a v této diplomové práci využívaným prostředím pro aplikace Windows Forms je 

Microsoft Visual Studio. Při založení Windows Forms aplikace zvolíme v záložce File – New – Project 

– Windows Forms Application.  

V záložce Toolbox (Obrázek 22 vlevo) lze na připravený formulář přetáhnout libovolnou 

komponentu a vytvořit si tak vlastní vzhled formuláře. Přehled základních komponent a jejich funkcí je 

v tabulce níže (Tabulka 3 Základní grafické komponenty a jejich vlastnosti).  

V Properties (Obrázek 22 Prostředí Microsoft Visual Studia vpravo) lze měnit vlastnosti 

jednotlivých komponent (font, velikost písma, ukotvení, velikost, pozice, barvy, pozice formuláře při 

spuštění, …), ale také registrovat události vybraných objektů (Load, Paint, MouseDown, MouseUp, 

FormClosing, …). 

Dále obsahuje prostor pro editaci kódu a prostředí pro tvorbu grafických GUI. 

Tabulka 3 Základní grafické komponenty a jejich vlastnosti [25] 

Komponenta Vlastnost 

BackgroundWorker Slouží pro práci s vlákny 

BindingSource Datový zdroj komponent 

Button Tlačítko 

CheckBox Zaškrtávací komponenta 
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CheckedListBox Kombinace ListBoxu a CheckBoxu 

ColorDialog Volba barvy 

ComboBox Roletka 

ContextMenuStrip Kontextová nabídka, zobrazení po stisku pravého tlačítka myši 

DataGridView 
Tabulková komponenta, využívá se pro přístup k databázi, pro 

zobrazení tabulek v databázi 

DataSet Datový zdroj, používá se s databázemi, definice tabulek 

ErrorProvider Graficky označuje komponenty se špatnou hodnotou 

FlowLayoutPanel Kontejner 

FolderBrowseDialog Náhled adresářové struktury 

FontDialog Dialog pro volbu písma 

GroupBox Kontejner komponent 

HelpProvider Slouží k vytvoření nápověd 

HSCrollBar Horizontální ScrollBar 

ImageList Pro vkládání obrázků (ikon) ke komponentě 

Label Textový popisek 

LinkLabel Hypertextového odkazu 

ListBox Zobrazení kolekce hodnot 

ListView 
Výkonná komponenta pro zobrazování kolekcí – zobrazování 

detailů, listů, ikon, … 

MaskedTextBox Pro zadání parametru v definovaném tvaru 

MenuStrip Vytváření menu aplikace 

MonthCalendar Kalendář 

NotifyIcon Zobrazí ikonu v oznamovací oblasti 

NumericUpDown Komponenta pro zadávání celého čísla 

OpenFileDialog Zobrazení dialogů pro otevření souboru 

PageSetupDialog Dialog nastavení stránky pro tisk 

Panel Kontejner 

PictureBox Zobrazení obrázků 

PrintDialog Dialog pro tisk 
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ProgressBar Indikuje procentuální stav příslušné operace 

PropertyGrid Tabulka vlastností 

RadioButton Výběr právě jeden z několika 

RichTextBox Textové pole v RTF formátu, zobrazení formátovaného textu 

SaveFileDialog Dialog pro uložení souboru 

SerialPort Přístup pro sériovou linku 

SplitContainer Rozdělení plochy na dvě části o různých poměrech 

Splitter Poměr rozdělení ploch 

StatusStrip Stavová oblast aplikace 

TabControl Tvorba karet 

TableLayoutPanel Kontejner pro tabulkového rozložení 

TextBox Textové pole 

Timer Komponenta, jejíž událost periodicky volá přerušení (událost Tick 

ToolStrip Ikonkové menu aplikace 

ToolTip Umožňuje zobrazení bublinkové nápovědy 

TrackBar Posuvník 

TreeView Stromová struktura 

VScrollBar Vertikální scrollbar 

WebBrowser Zobrazování webových stránek v Internet Exploreru 

3.3.5 Dialogová okna 

Dialogová okna lze rozdělit do dvou typů – modální a nemodální. Při modálním nastavení 

dialogového okna dojde po spuštění takového okna k pozastavení operací programu a nelze pracovat 

s hlavním oknem aplikace, dokud není okno uzavřeno. Modální dialogová okna se využívá pro nastavení 

parametrů programu, k volbám barev, fontů, velikostí, nebo při práci se soubory (uložení, otevření, …). 

Modální dialogy jsou zobrazovány metodou ShowDialog a návratovou hodnotou je typ DialogResult, 

ve kterém lze určit jakým způsobem dojde k zavření okna (pomocí jakého tlačítka – OK, Storno, Cancel 

apod.). 

Nemodální dialogové okno umožňuje i pro svém vyvolání práci s hlavním oknem aplikace. 

Tento typ okna se v MS Windows vyskytuje méně často než modální okno. Nemodální okno je 

zobrazováno metodou Show a využívá se např. pro vyhledávání v textu, kontrolu pravopisu, …  

Standardní modální dialogová okna reprezentují třídy jako např. otevření souboru 

(OpenFileDialog), uložení souboru (SaveFileDialog), změna fontu (FontDialog), změna barvy 

(ColorDialog), pro tisk dokumentu (PrintDialog) [25].  
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3.3.6 Vyjímky 

Pro ošetření chybových stavů vniklých v průběhu je potřeba do programu přidat výjimky, které 

jsou instancí třídy Exception.  

Klíčová slova pro výjimky v jazyce C# jsou try a catch. V try je umístěn tzv. chráněný kód. 

Jestliže některá z operací v tomto bloku způsobí výjimku, přechází řízení do bloku, který je ošetřen 

v catch [23].  
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4 Databázové prostředky pro relační databáze 

4.1 Struktura relační databáze 

Databáze obecně označují místo, do kterého si lze ukládat data a následně je také číst. Relační 

databázový model data sdružuje do relací neboli tabulek, mezi kterými jsou definovány vzájemné vazby. 

Tabulka se skládá z řádků (tzv. záznamů) a sloupců (tzv. atributů), které při průniku tvoří pole 

obsahující již konkrétní data.  

Tabulka se dále skládá z primárního klíče a klíčů cizích/nevlastních. Primární klíč 

jednoznačně určuje jeden záznam v tabulce. Nesmí obsahovat duplicitní hodnoty a prázdná pole (nesmí 

být NULL). Na rozdíl od primárního klíče může být v tabulce cizích klíčů více, definují se tak vztahy 

k primárnímu klíči jiné tabulky [3][4][5].  

 

 

Obrázek 23 Příklad tabulky s primárním a cizím klíčem 

Vztah mezi daty obsaženými ve dvou tabulkách popisuje referenční integrita. Aby byla zajištěna 

platnost vazeb, musí být systém schopen zajistit, že do pole cizího klíče nelze vložit hodnotu neexistující 

v primárním klíči primární tabulky. Z té zároveň nelze odstranit záznamy, které odpovídají záznamům 

v sousedící tabulce. Hodnoty primárního klíče v primární tabulce nelze měnit, z důvodu vznikajících 

osamocených záznamů v související tabulce.   

Typy vazeb mezi tabulkami (kardinalita): 

a) Bez kardinality 

b) 1:1 – jeden záznam v jedné tabulce odpovídá jednomu záznamu v druhé tabulce. Tzv. přímé 

propojení tabulek, které je však důkazem špatně navržené databáze. Nepoužívá se. 

ID_pacient Jméno 

1 Monika 

2 Tomáš 

3 Veronika 

 

ID_rodne_cislo Rodné číslo 

A 885523/…. 

B 901210/…. 

C 655705/…. 

Obrázek 24 Vazba 1:1 
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c) 1 : N – jeden záznam v jedné tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce.  

 

ID_Pacient Jméno 

1 Monika 

  

  

 

 

ID_test Druh 

testu 

ID_Pacient 

A Pseudo. 

tabulky 

1 

B 100 Hue 

Test 

1 

C D-15 Test 1 

 

Obrázek 25 Vazba 1 : N

 

d) M : N – Více záznamům v jedné tabulce odpovídá více záznamů v druhé tabulce. 

ID_Pacient Jméno 

1 Monika 

2 Tomáš 

3 Veronika 

 

ID_test Druh testu 

A Pseudo. 

tabulky 

B 100 Hue 

Test 

C D-15 Test 

Relační databázový systém by měl umožnit správu a analýzu uložených dat jako např. řazení 

dat, filtrování. Dále musí kontrolovat oprávnění k přístupu k datům a práci s nimi. V neposlední řadě 

musí umožnit definovat datový typ [3][4][5]. 

4.1.1 ACID 

ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Drability (Atomičnost, konzistence, izolace, 

trvanlivost). Každá databázová transakce musí splňovat ACID vlastnosti. Databázová transakce je 

posloupnost souvisejících instrukcí, se kterými je zacházeno jako s nedělitelným celkem.  

Atomičnost  

Transakce je považována za atomickou, nelze ji rozdělit do dílčích částí. V transakci musí být 

provedeny buď všechny změny nebo se neprovede nic. Při výskytu chyby dojde buď k dokončení 

transakce, nebo k jejímu zrušení.  

Konzistence  

Prováděním různých operací převádějí databázi z jednoho platného stavu do druhého, bez 

existence jakýchkoliv mezistavů, ve kterých by mohla být data nekonzistentní. Databáze by měla být 

schopna zcela zakázat operace, které by mohly vést k narušení konzistence. V praxi to znamená, že 

máme-li např. databázi provedených vyšetření, která jsou ve vazbě na určitého pacienta, nelze vytvořit 
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vyšetření pro neexistujícího pacienta nebo ho odstranit, dokud jsou ve vazby na něj zaznamenány v jiné 

tabulce, nějaká provedená vyšetření. 

Izolace 

Prováděné transakce se zároveň neovlivňují. Transakce by měla být schopna zobrazit entity tak, 

jako by s nimi mohla pracovat jedině ona. Znamená to, že v případě spuštění více transakcí, jsou od sebe 

navzájem izolovány a neovlivňují se. Na základě nastavení databáze a požadavků na ni mohou být 

definovány různé úrovně izolace.  

Trvanlivost 

Změny zaznamenané úspěšnou transakcí jsou v databázi uloženy natrvalo. V případě selhání 

databáze, by mělo dojít k obnovení současného stavu databáze. V případě výpadku (např. elektrický 

proud) může dojít k přerušení transakce. V tomto případě by mělo dojít pomocí zálohy a protokolu 

k přivedení databáze do stavu před tímto výpadkem [17]. 

4.2 Firebird 

Firebird je jedna z odnoží InterBase 6.0 od společnosti Borland, která vznikla poté, co se 

společnost rozhodla uvolnit zdrojové kódy svého systému. V současné době funguje Firebird 

pod vedením neziskové organizace Firebird Foundation.  

Firebird je provozovatelný na celé škále operačních systémů jako Windows, Linux nebo 

MacOS. Z hlediska funkčnosti poskytuje Firebird transakční zpracování dotazů a podporu cizích klíčů. 

Je plně ACID kompatibilní, díky čemuž zajišťuje konzistenci dat v databázi. Celá Firebird databáze, 

včetně tabulek a indexů, je uložena v jednom souboru, který má příponu .FDB [22][17]. 

4.3 Jazyk SQL 

Jazyk SQL je jazykem dotazovacím, jehož prvky a chování jsou definovány v rámci 

mezinárodních ANSI a ISO standardů. Není procedurálním jazykem, je orientován přímo na výsledky 

jednotlivých příkazů, ale ne na formalizaci postupů k jejich dosažení. Představuje universální prostředek 

pro manipulaci s relačními databázemi. Používá se v rámci interaktivních dotazovacích systémů nebo 

v aplikacích, které jsou programovány v jiných programovacích jazycích. Způsob zápisu jednotlivých 

požadavků je definován standardem, stejně jako konečná podoba výsledků, ale není nijak specifikován 

způsob jejich realizace relačním databázovým systémem. 

 Implementace SQL musí splňovat základní funkcionalitu, kterou popisuje tzv. vstupní úroveň 

(entry level). Další funkce, které podle standardu spadají do skupin vyšší úrovně může implementovat 

volitelně. 

Tvůrci relačních databázových systémů mají naprostou volnost v implementaci funkcí 

a vlastností, které nejsou nijak regulovány [3][17].  

4.3.1 SQL příkazy 

Dle standardu jsou definovány tři základní typy příkazů, které slouží k předání požadavků či dotazu 

databázi.  

1. Příkazy vybírají data na základě podmínek z určitých relačních tabulek. navrácený výsledek je 

v podobě relační tabulky – SELECT. 



33 

 

2. Příkazy pro manipulaci s daty v relačních tabulkách – INSERT, UPDATE, DELETE. Tyto 

příkazy tvoří společně s první skupinou tzv. DML (Data Manipulation Language). 

3. Příkazy pro manipulaci se schématem – CREATE, ALTER, DROP. Tato skupina bývá 

označována také jako DDL (Data Definition Language). 

SELECT 

Dotazuje se tak na datový obsah databáze. Má zásadní postavení mezi ostatními příkazy SQL, 

protože mnoho příkazů umožňuje specifikaci vstupních dat prostřednictvím příkazu SELECT. 

Výstupem tohoto příkazu je množina dat v podobě tabulky složené ze sloupců a řádků. 

Obecná struktura příkazu: 

 SELECT <seznam_sloupcu> 

 FROM název_relace 

 [JOIN <specifikace_spojeni_s_jinou_relací>] 

 [WHERE <podmínka>] 

 [GROUP BY<seznam_sloupů_pro_agregaci>] 

 [ORDER BY<seznam_sloupců_pro_třídění>] 

INSERT 

Tento příkaz slouží k vkládání řádků do jediné tabulky, protože v jazyce SQL není možné 

vkládat data do více tabulek zadáním pouze jednoho příkazu.  

Obecná struktura příkazu pro vložení jednoho řádku se specifickými hodnotami: 

 INSERT INTO název_tabulky (<seznam_sloupců>) 

 VALUES (seznam_hodnot_odpovídající_seznamu_sloupců) 

Obecná struktura příkazu pro vložení více řádků, kdy jejich počet a hodnoty jsou vybrány z obsahu 

databáze pomocí příkazu SELECT: 

INSERT INTO název_tabulky (<seznam_sloupců>) 

SELECT (seznam_hodnot_vybraných_z_databáze_odpovídající_seznamu_sloupců) 

UPDATE 

Tento příkaz slouží k aktualizaci hodnot v existujících řádcích tabulky. Opět není možné 

pomocí jednoho příkazu měnit data ve více tabulkách.  

Příkaz je možno použít ve dvou variantách. První, tzv. poziční aktualizace, je pevně spjatá 

s aktuální pozicí ve výstupní množině příkazu SELECT a mohou tak měnit data pouze v aktuálním 

řádku. Na rozdíl od prvního případu, lze v druhé variantě měnit data z více řádků a je nazývaná 

aktualizací s vyhledáváním. 

Obecná struktura příkazu: 

UPDATE název_tabulky 

SET název_sloupce = hodnota [, název_sloupce = hodnota …] 

[WHERE <vyhledávací_podmínka> | WHERE CURRENT OF jméno_kurzoru] 

DELETE 

  Příkaz sloužící k vymazání řádků z jediné tabulky. Opět je zde omezení jazyka SQL, který 

neumožňuje jedním příkazem vymazat řádky z více tabulek.  
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Příkaz se využívá se dvou variantách. První, tzv. poziční výmaz, je pevně spjatá s aktuální pozicí 

ve výstupní množině příkazu SELECT, a může tak smazat data pouze v aktuálním řádku. V druhé 

variantě může dojít ke smazání více řádků, a nazývá se výmaz s vyhledáváním. 

Obecná struktura příkazu [17]: 

DELETE FROM název_tabulky 

[WHERE <vyhledávací_podmínka> | WHERE CURRENT OF jméno_kurzoru] 
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5 Návrh modulu pro informační systém oční kliniky 

Pro návrh modulu byly nejdříve vytvořeny UML diagramy. Tyto diagramy se vytvářejí před 

samotným programováním, aby zefektivnil práci především v týmu. UML diagramy poskytují analýzu, 

návrh a popis celého systému.  

Před začátkem programování bylo potřeba si navrhnout databázi nezbytnou pro test barvocitu a 

uložení výsledků vyšetření. Samotné programování databáze není předmětem této práce. 

5.1 Use Case diagram 

Prvním UML diagramem je Use Case Diagram, který zobrazuje chování systému z pohledu 

uživatele. Definuje konkrétní úkony, které mohou jednotliví uživatelé provést. Ke spuštění modulu mají 

přístup pouze sestra nebo lékař, kteří po vyhledání pacienta v databázi vyberou, který test chtějí provést 

a spustí ho. Od této chvíle má přístup do aplikace i pacient, který si přečte pokyny, po jejich odsouhlasení 

se spustí samotný test. K jeho vyhodnocení má opět přístup jen sestra nebo lékař, kteří výsledky uloží 

do databáze. K výsledkům je možné se kdykoliv vrátit. 

 

Obrázek 26 Systém aplikace 100 Hue Testu 
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5.2 Activity diagram 

Activity diagram popisuje dynamické aspekty systému, pro popis procedurální logiky. 

Prezentuje tok aktivit. Jsou zde rozděleny aktivity, které probíhají činností uživatele a ty, které systém 

provádí tzv. na pozadí.  

 

Obrázek 27 Chování systému aplikace 100 Hue Test 
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5.3 Návrh databáze 

Pro návrh struktury databáze bylo potřeba znát systém fungování oční kliniky. Systém zadávání 

pacientů, množství informací o nich, co vše je potřeba si zpětně zobrazit a uložit o již provedených 

vyšetřeních.   

Na základě těchto údajů vznikly potřebné entity, které se skládají z jednotlivých atributů, 

primárních a cizích klíčů. Každá entita má svůj primární klíč (označení žlutým klíčem), který 

jednoznačně určuje jeden řádek tabulky. Nesmí být NULL a je v tabulce unikátní. Pro generování 

primárního klíče byl použit sekvencer.  

Dále tabulky obsahují cizí klíče (označení zeleným klíčem), které definují vztahy 

mezi jednotlivými tabulkami. Každému atributu je přiřazen také datový typ. Například v tabulce 

EXAMINATION jsou tři cizí klíče. PATIENT_ID odkazuje na tabulku PATIENT, 

EXAMINATION_TYPE odkazuje na tabulku EXAMINATION_TYPE a STAFF_ID na tabulku 

STAFF, která slouží pro přidávání uživatelů do databáze.  

 

Obrázek 28 Struktura databáze pro jednotlivé entity, které jsou provázány primárními a cizími klíči 
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6 Implementace modulu v jazyce C# 

Modul byl vyvíjen v prostředí Microsoft Visual Studia. Díky systému SVN, který slouží 

pro správu a verzování zdrojových kódů, byla práce vždy v aktuální verzi dostupná na lokálním serveru 

a bylo možné se k ní kdykoliv připojit.  

Pro práci na modulu pro testování barevného vidění byla dodána databáze, na jejímž návrhu 

bylo spolupracováno (viz. předchozí kapitola). Spolu s databázi oční kliniky byl dodán pacientský 

modul, který do této databáze umožňuje pracovníkům oční kliniky přidání pacientů a jejich případnou 

editaci. U pacienta musí být vždy zadáno jméno a datum narození. Rodné číslo, adresu, pojišťovnu, 

telefon a email lze zadat dle potřeby. Dále byl dodán administrátorský modul, přes který lze přidat 

do databáze uživatele a nastavit příslušná požadovaná práva (např. sestra si nemůže zobrazit výsledky 

vyšetření, ale lékař ano).  

Úkolem modulu, který je předmětem této diplomové práce je vyhledat pacienta v databázi, 

do které byl přidán v pacientském módu, provést příslušné vyšetření, vyhodnotit jej a následně všechny 

získané výsledky uložit do databáze tak, aby mohly v případě potřeby být opakovaně zobrazeny.  

Modul je vyvinut pro platformu Microsoft .NET Framework, verze 4.5. Tato verze je součástí 

systému Windows 7, 8 a 10 a Windows Vista.  

Na obrázku níže (Obrázek 29) je zobrazena ikonu aplikace pro testování barevného vidění. 

Každý formulář v aplikaci má pak svou vlastní ikonu.  

 

Obrázek 29 Ikona aplikace zobrazující se na pracovní ploše počítače 

6.1 Přihlášení a výběr pacienta z databáze 

Po spuštění aplikace se objeví formulář pro přihlášení. Do tohoto formuláře byly z Toolboxu 

přidány komponenty Label a TextBox. V uživatelském módu jsou všem oprávněným osobám přidělena 

uživatelská jména a hesla. Každému lékaři/sestře/správci byly spolu s heslem přiděleny role, tedy jisté 

omezení práv pro přístup. Přihlášení proběhne stisknutím tlačítka „Přihlásit se“ po zadání správné 

kombinace uživatelského jména a hesla do prostoru TextBoxu. Vše je ošetřeno v události „Click“, která 

prostřednictví databázových dotazů SELECT kontroluje správnost uživatelského jména a hesla.  
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Obrázek 30 Dialog, který se zobrazí po spuštění aplikace 

V případě zadání špatného hesla nebo uživatelského jména, se pod TextBoxem pro přihlášení 

objeví chybová hláška (Obrázek 31) a uživatel musí přihlášení opakovat.  

 

Obrázek 31 Chybová hláška při špatném zadání hesla/uživ. jména 

Další chybovou hláškou je upozornění na neúspěšné připojení k databázi. V takovém případě, 

je nutné kontaktovat správce.  

 

Obrázek 32 Chybová hláška v případě špatného připojení k databázi 

V případě přihlašovacího formuláře není primárně viditelné tlačítko „Nastavení databáze“. 

Tlačítko se objeví až při správě oprávněnou osobou, která zadá do TextBoxu pro heslo „showsettings“. 

 

Obrázek 33 Formulář s tlačítkem pro přístup do databáze 

Po stisknutí tlačítka „Nastavení databáze“ dojde k zavolání události „Click“, která vyvolá 

následující formulář (Obrázek 34). Do tohoto formuláře byl z Toolboxu přidán PropertyGrid, 
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komponenta pro zobrazení nastavení. Lze nastavit název příslušné databáze, heslo pro přístup, server, 

na kterém je databáze uložena a jméno uživatele.  

 

Obrázek 34 Formulář pro nastavení přístupu k databázi včetně testu spojení 

Po úspěšném připojení k databázi a správně zadané kombinaci uživatelského jména a hesla je 

uživatel přihlášen a může pokračovat v následujícím formuláři (Obrázek 35).  

Tento formulář obsahuje komponenty jako Label, TextBox, Button a DataGridView. 

DataGridView je pomocí SQL dotazu SELECT_ALL_PATIENTS naplněn veškerými údaji 

o pacientovi, které byly vyplněny při zadávání do databáze – jméno, rodné číslo, datum narození, občan 

ČR, číslo OP, telefon, email, zdravotní pojišťovna, adresa. Při zadávání pacienta do databáze musí být 

vždy zadáno alespoň jméno a datum narození.  

TextBox v tomto formuláři umožňuje vyhledávat pacienta v DataGridView, který je naplněn 

daty z databáze. Vyhledávání je možné buď pomocí rodného čísla nebo jména pacienta.  
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Obrázek 35 Formulář pro výběr pacienta z databáze s ukázkovými daty 

Při vybrání konkrétního pacienta z databáze dojde k předání informací do formuláře, který si 

událostí „Click“ můžeme vyvolat pomocí tlačítka „Informace o pacientovi“. Tento formulář obsahuje 

prvky TextBox, do kterých se z předchozího formuláře převezmou jméno a příjmení pacienta, jeho rodné 

číslo a adresa. Dále obsahuje komponentu DataGridView, do které se prostřednictvím SQL dotazu 

SELECT_ALL_EXAMINATION vyplní údaje o vyšetření, která již pacient absolvoval. Vygeneruje se 

automaticky lokální čas a datum vyšetření spolu s výsledky všech již absolvovaných vyšetření.  

 

Obrázek 36 Formulář zobrazující informace o konkrétním pacientovi 
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K uzavření formuláře slouží tlačítko „Storno“, které vrátí uživatele zpět do předchozího 

formuláře (Obrázek 35). V tomto formuláři je ještě další tlačítko „O aplikaci“, které uživateli poskytuje 

informaci o verzi, autorech a místu kde aplikace vznikla. Tlačítkem „Pokračovat“ se pouze v případě, 

že je vybrán nějaký pacient v DataGridView, vyvolá formulář pro výběr požadovaného testu. 

6.2 Testování 

Požadavky na testovací část vycházejí z požadavků Oční kliniky FN Ostrava. Požadavkem bylo 

provádět jak klasické testování Farnsworth – Munsell 100 Hue Testu a Farnsworthův D-15 Testu, tak 

mít možnost provést manuální zadání pro případ, kdy pacient vykoná klasickou formu testu, tzv. 

krabicovou, a je potřeba pouze vykreslit příslušný graf.  

Následující formulář (Obrázek 37) obsahuje komponenty Button a CheckBox. V případě 

přímého stisknutí jednoho z tlačítek se vyvolá příslušný test, ale pokud chce uživatel provést manuální 

zadání testu, je potřeba zaškrtnout CheckBox „Ruční zadání testu“ a poté příslušné tlačítko s vybraným 

testem.  

 

Obrázek 37 Formulář pro výběr požadovaného testu 

Jako první formulář po výběru standardní formy testu (bez manuálního zadání) se objeví pokyny 

k vyplnění testu. Je důležité, aby byl pacient s těmito pokyny obeznámen a poté zaškrtl CheckBox 

„Rozumím“. Bez jeho zaškrtnutí není možné, díky metodě Do_Checked(), pokračovat na provedení 

testu, neboť tlačítko „Spustit test“ zůstává neaktivní (Obrázek 38). Po zaškrtnutí CheckBoxu (Obrázek 

39) je možné pokračovat na následující formulář s první barevnou škálou. 
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Obrázek 38 Instrukce pro pacienta, které je potřeba odsouhlasit před provedením testu 

 

Obrázek 39 Zaškrtnutí CheckBoxu a uvolnění tlačítka 

6.2.1 Farnsworth-Munsell 100 Hue Test 

První z možností testování je 100 Hue Test. Tento test čítá celkem 93 terčíků, z čehož je šest 

umístěných fixně a zbylých 85 slouží k seřazování.  

Formulář pro vykreslení barevné škáry obsahuje UserControl, který se pomocí příkazu switch 

přepíná mezi jednotlivými barevnými škálami po stisku tlačítka „Pokračovat“. Tento UserControl 

vykresluje terčíky a jejich přesné pozice. Každý terčík má svou specifickou barvu, která je zadána 

v RGB modelu. 

Např. 
new Rect() 

                        { 
                            Color = Color.FromArgb(171, 117, 109), 
                            Position = new PointF(115,10), 
                            Number = 2, 

                 } 

Pro tento UserControl je vyvoláno několik událostí. Paint, která vytvoří tzv. kreslící plochu. 

V tomto případě se jedná o barvu středně šedou, která se jeví jako nejméně rušivá ve vztahu k barvám 
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terčíků. MouseMove – tato událost se vyvolá v případě přesunutí ukazatele myši nad příslušný prvek. 

MouseDown - událost, která se vyvolá, když je ukazatel myši nad příslušným prvkem a současně dojde 

ke stisku myši. MouseUp – ukazatel myši je nad příslušným prvkem a dojde k uvolnění stisku myši. 

Pomocí výše zmíněných událostí obsahuje TestControl algoritmus pro pohyb terčíků. Princip je 

následovný – Uživatel vybere pomocí kurzoru myši terčík, který chce přesunout. Stiskem pravého 

tlačítka daný terčík uchopí a posune na vybranou pozici. Dojde k překreslení ostatních terčíků, které se 

posunou vpravo od nové pozice vybraného terčíku. Tyto operace je možné provést se všemi terčíky, 

kromě krajních, které jsou v každé barevné škále fixně umístěny. 

Pomocí metody Shuffle() jsou v rámci jedné barevné škály terčíky, až na fixní, při každém 

spuštění automaticky náhodně zpřeházeny. To poskytuje výhodu oproti klasicky prováděnému testy, 

při kterém se barevné terčíky musí vždy v krabici ručně přeházet. 

Formulář, ve kterém je TestControl obsažen obsahuje událost FormClosing, která zajistí, aby 

k zavření formuláře s TestControlem po dobu řazení terčíků nedošlo. Je to především proto, aby nemohl 

pacient samovolně aplikaci vypnout.  

 

Obrázek 40 První barevná škála. Po stisknutí „Pokračovat“ se ve stejném dialogu zobrazí postupně 

všechny čtyři barevné škály 

Po seřazení poslední barevné škály a stisknutí tlačítka „Pokračovat“ se objeví přehled seřazení 

pacientem. Je zde opět stejný TestControl čtyřikrát. Do každého jsou pomocí metody get a set předány 

pozice jednotlivých terčíků tak, jak byly seřazeny pacientem. Pacient má možnost terčíky dle potřeby 

znovu editovat.  
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Obrázek 41 Přehled výsledného seřazení pacientem 

6.2.2 Farsworthův D15 test 

Po zvolení Farnsworthova D-15 testu ve formuláři pro výběr testu (Obrázek 37) se na obrazovce 

objeví stejné pokyny jako u 100 Hue Testu. Opět je nutné zaškrtnout ChechBox, aby bylo možné 

pokračovat na samotný test.  

Po odsouhlasení pokynů se objeví formulář s UserControl pro D15 Test. Jedná se, stejně jako 

u standardizované metody, o zkrácenou verzi 100 Hue Testu.  

V UserControlu je celkem 16 terčíků, fixně umístěn je v tomto testu pouze levý krajní terčík. 

Ostatní slouží k seřazování. Terčíky jsou opět barevně definovány pomocí RGB modelu.  

UserControl vyvolává naprosto shodné události jako UserControl pro 100 Hue Test. Paint, 

která vytvoří kreslící plochu, MouseMove pro přesunutí ukazatele myši nad příslušný prvek, 

MouseDown pro ukazatel myši nad příslušným prvkem se současným stisknutí tlačítka a MouseUp 

pro ukazatel myši nad prvkem a současným uvolněním tlačítka. 

Opět je použita metoda Shuffle(), která při každém spuštění testu provede náhodné seřazení 

terčíků. Nezměněn zůstane pouze levý fixní terčík.  

Událost FormClosing v tomto formuláři zajistí, že formulář nelze zavřít, dokud není test 

vyhodnocen. Zabrání tak pacientovi k nechtěnému vypnutí aplikace během testování.  
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Obrázek 42 Formulář pro D15 test 

6.2.3 Manuální zadání testu 

Při manuálním zadání testu je potřeba při výběru zaškrtnout CheckBox „Ruční zadání testu“ a 

poté stisknout tlačítko „Farnsworth – Munsell 100 Hue Test“ nebo „Farnswothův D15-test“. 

 

Obrázek 43 Výběr manuálního testu 

V obou formulářích pro manuální zadání testu jsou komponenty jako Label, Button a TextBox. 

Label slouží k zobrazení pokynů pro zadání testu. Napsaný řetězec musí obsahovat 85 hodnot 

(pro případ 100 Hue Testu) a 15 hodnot (pro případ D15 Testu). Uživatel zadá čísla přesně v pořadí, 

v jakém byly seřazeny pacientem. Hodnoty se oddělují čárkou. O správném zadání informuje uživatele 

příslušný Label s pokyny. Tyto hodnoty jsou následně převedeny na pole a pozice jsou předány 



47 

 

k vyhodnocení do stejného formuláře jako při výběru testu bez manuálního zadání (Obrázek 47, Obrázek 

51). Uložení vyšetření do databáze proběhne stejným způsobem jako u klasické formy testování.   

 

Obrázek 44 Formulář pro manuální zadání Farnsworth – Munsel 100 Hue Testu 

 

Obrázek 45 Formulář pro manuální zadání Farnsworthova D15 Testu 

6.3 Vyhodnocení  

Při implementaci vyhodnocování výsledků bylo v obou testech vycházeno 

ze standardizovaných metod. 

V obou testech, v případě, že je uživatel s testováním u konce, stiskne tlačítko „Vyhodnotit“. 

Objeví se MessageBox, který uživatele upozorní, že dojde k vyhodnocení testu a nebude možné test dále 

upravovat. Pokud se chce pacient k seřazení ještě vrátit a vše zkontrolovat, stiskne „Ne“ a vrátí se zpět 

na formulář s přehledem svých seřazení. Po odsouhlasení MessageBoxu dojde k vyvolání následujícího 

formuláře s výsledným grafem. 
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Obrázek 46 MessageBox s upozorněním na konec testování 

6.3.1 Farnsworth-Munsell 100 Hue test 

V následujícím formuláři je zobrazen graf, který je výsledkem vyšetření 100 Hue testu 

a pro lékaře je klíčovým prvkem v určení diagnózy.  

Tento formulář obsahuje komponentu UserControl, která poskytuje v podstatě kreslící plochu. 

Pro využití kreslící komponenty je do jmenného prostoru přidána knihovna System.Drawing. V této 

komponentě jsou postupně kresleny kružnice, přímky, textové popisky, … Předlohou pro vytvoření 

tohoto grafu byl originální skórový graf používaný při vyšetření klasickou metodou. V ideálním případě, 

kdy se pacientovi podaří seřadit všechny terčíky správně, se objeví graf, na kterém výsledná křivka 

opisuje vnitřní kružnici (Obrázek 47). Ve většině případů tomu tak ale není a pacient chybuje (Obrázek 

48).  

 Z předchozího formuláře dojde k předání pozic terčíků, tak jak je seřadil pacient, 

do následujícího UserControlu. Prvním krokem algoritmu pro vyhodnocení testu je, stejně jako 

u klasického testu, výpočet rozdílů mezi jednotlivými sousedícími terčíky. Cyklus se provede pro všech 

85 terčíků. V dalším kroku se rozdíly pozic sousedících terčíků sčítají. Výsledný součet je poté 

zaznamenán do grafu na příslušnou hodnotu.    

 

Obrázek 47 Výsledný graf po provedení bezchybného testu 
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Obrázek 48 Výsledný graf s drobnými chybami 

Ve formuláři jsou dále prvky Button, které slouží pro uložení výsledků a ukončení testu. 

Při stisknutí tlačítka „Uložit“ se vyvolá událost „Click“ a dojde k uložení do databáze. Uložení probíhá 

pomocí SQL dotazů. INSERT_TYPETEST vyplní tabulku Examination – vyplní se aktuální datum a čas 

provedení testu, ID Pacienta, typ testu a údaj o uživateli, který vyšetření s pacientem provedl (lékař, 

sestra). INSERT_HUEPARAMS vyplní tabulku Hue_params – typ testu (100 Hue/D15) a zda se jedná 

o manuální zadání testu. INSERT_RESULTS vyplní tabulku Hue_examination_results – poskytuje 

informace o pozici terčíků tak, jak se pacient seřadil. O uložení do databáze informuje MessageBox 

(Obrázek 49). 

 

Obrázek 49 MessageBox informující o uložení do databáze 

Aby nedošlo ke ztrátě informací o provedeném vyšetření, obsahuje formulář další MessageBox 

pro případ, že uživatel zapomene stisknout „Uložit“ a stiskne tlačítko „Konec“. Pokud v tomto 

MessageBoxu stiskne „Ne“ dojde k návratu na formulář s grafem a je možné provést uložení.  
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Obrázek 50 MessageBox s upozorněním na neuložené výsledky 

6.3.2 D15 test 

Po stisknutí tlačítka „Vyhodnotit“ se objeví opět MessageBox, který upozorňuje na ukončení 

testu a následné vyhodnocení (Obrázek 46). 

Pomocí metody get a set jsou z UserControlu předány pozice terčíků, v jakém je seřadil pacient, 

do následujícího formuláře, který obsahuje vyhodnocující graf.  

Tento formulář obsahuje UserControl, který poskytuje kreslící plochu pro vykreslení grafu. 

Postupně jsou kresleny jednotlivé body, do kterých jsou předány jednotlivé pozice. Textové popisky 

k těmto bodům a přímky, které definují jednotlivé poruchy (deuteranopia, protanopia, tritanopia).  

Výsledné křivce je předána posloupnost bodů, tak jak je seřadil pacient. Křivka pak spojí body 

podle dané posloupnosti. V ideálním případě pacient všechny terčíky seřadí správně (Obrázek 51), 

mohou však nastat případy, kdy pacient trpí poruchou barvocitu a graf bude mít jiný průběh (Obrázek 

52).  

 

Obrázek 51 Výsledný graf pro bezchybný test  
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Obrázek 52 Výsledný graf s chybným provedením 

Před zavřením je opět potřeby výsledky uložit do databáze. Vše probíhá stejně jako u 100 Hue 

Testu. Při ukončení bez uložení se objeví MessageBox, který na tuto skutečnost upozorňuje (Obrázek 

50). V případě správného uložení opět upozorní příslušný MessageBox (Obrázek 49).  

6.4 Komunikace s databází 

K vývoji databáze byl použit IBExpert. Pro komunikaci s databází bylo potřeba nainstalovat 

knihovnu FirebirdSql.Data.FirebirdClient.  

 Pro připojení k databázi byl vytvořen tzv. Alias, aby nebylo nutné zadávat celou cestu 

k databázi. V instalační složce Firebirdu je do konfiguračního souboru aliases.conf přidán řádek, který 

alias vytváří. Díky tomu se lze ve Visual Studiu připojovat k databázi přímo.  

 

Obrázek 53 Tabulky vytvořené v datasetu pro Hue Test 

 



52 

 

Na základě tabulek vytvořených v DataSetu (Obrázek 53) lze plnit jednotlivá data s využitím 

SQL dotazů (Popsáno v kapitole 3).  

Např.: 
// Ulozeni Examination 

string sql = string.Format(Queries.INSERT_TYPETEST, DateTime.Now.ToUniversalTime(), 
PatientID,Program.EXAMINATION_TYPE_ID, User.Staff_ID); 

DbTools.ExecuteQuery(Program.DatabaseConnection, sql, trans); 

Tabulka 4 Použité SQL dotazy 

Název Hodnota 

INSERT_EXAMTYPE Insert into Examination_type(Department_ID, 

Name) VALUES ({0}, {1}) 

INSERT_HUEPARAMS Insert into Hue_params(Examination_ID, 

Test_type, Manual) VALUES ({0}, {1}, {2}); 

INSERT_RESULTS Insert into 

Hue_examination_results(Examination_ID, 

Color_index, Color_Order) VALUES ({0}, {1}, 

{2}) 

INSERT_TYPETEST Insert into Examination(Date_time, Patient_ID, 

Examination_type, Staff_ID) VALUES ('{0}', 

'{1}', '{2}', '{3}') 

SELECT_EXAM_ID Select * from Examination where 

Patient_ID='{0}'; 

SELECT_EXAMINATION_RESULTS_BY_ID Select * from Hue_examination_results where 

Examination_ID={0} ORDER BY 

COLOR_ORDER ASC; 

SELECT_MAX_RESULT_ID Select max(EXAMINATION_ID) from 

EXAMINATION as MaxID; 

STAFF_CHECK_CREDENTIALS Select * from Staff where User_name='{0}' and 

Password='{1}' 

SELECT_ALL_EXAMINATION select * from examination where Patient_ID = 

'{0}'; 

SELECT_ALL_EXAMINATION_BY_TYPE select * from examination where Patient_ID = 

'{0}' and ({1}) 

SELECT_ALL_PATIENTS select * from patient; 
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7 Testování modulu v praxi a statistické zpracování 

V této kapitole je popsán průběh testování na oční klinice, díky kterému bylo získáno množství 

dat potřebných k následnému statistickému zpracování.  

7.1  Testování na oční klinice FN Ostrava 

Testování modulu probíhalo na jedné z vyšetřoven Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. 

Na počítač ve vyšetřovně byl naistalován jak pacientský modul, tak modul pro testování barevného 

vidění. Přes pacientský modul byl vždy přidán pacient do databáze oční kliniky a následně byl otestován 

na barvocitovém testu. Pro testování byl zvolen plný Farnsworth-Munsell 100 Hue Test, který je 

klinicky významnější a poskytuje hlubší analýzu poruch barvocitu. 

Pacient vždy vykonal nejdříve standardní formu testu, tzv. krabicovou. Poté byly výsledky 

zapsány přes ruční zadání testu do modulu pro testování barevného vidění a uloženy do databáze. Mezi 

jednotlivými testy byla vždy udělána pauza cca 10 minut, aby si pacient odpočinul a testy proběhly 

nezávisle na předchozím seřazení.  

Testování bylo provedeno na souboru 30 - ti pacientů, kteří trpěli různými poruchami zraku. 

V souboru se objevují pacienti s poruchami barevného vidění, pacienti s poruchou ostrosti – krátkozrací 

nebo dalekozrací, pacienti s šedým zákalem (kataraktou) nebo tumorem utlačujícím zrakový nerv. 

Všechna uvedená onemocnění mohou u pacienta zapříčinit poruchu barevného vidění. V souboru se 

nacházejí také pacienti zdraví, bez brýlového korekce, nebo jim doposud nebyla porucha zraku 

diagnostikována.  

Rozmanité bylo i věkové zastoupení pacientů, kdy nejmladšímu testovanému bylo dvanáct let 

a nejstaršímu sedmdesát šest. Nejpočetnější skupinou byli lidé mezi jednadvaceti a třiceti lety.  

 

Graf 1 Věkové zastoupení testovaných pacientů
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Obrázek 54 Pacienti při testování na oční 

klinice 

 

 

Obrázek 55 Pacienti při testování na oční 

klinice 

 

7.2 Statistické zpracování 

Pro statistické zpracování výsledků byl použit program RKWard. Z databáze byly použity data, 

která vypovídají o pořadí terčíků, seřazených pacientem. Pro každý provedený test byl stanoven index 

chybovosti, který je v ideálním případě, kdy pacient seřadil vše správně, 0. Index chybovosti byl 

stanoven výpočtem rozdílů číselného označení sousedících terčíků a následného sečtení všech těchto 

rozdílů pro jednotlivý test. U každého pacienta tak vznikly dva indexy chybovosti – jeden pro manuální 

test a druhý pro test provedený pomocí aplikace. Tyto indexy byly rozděleny do dvou statistických 

skupin.  

Cílem statistického zpracování je srovnání spolehlivosti a shody výsledků při provádění testu 

jak na PC, tak při klasické formě.  

Z datového souboru byla před statistickým zpracováním odstraněna odlehlá pozorování, která 

byla identifikována na základě rozložení hodnot v krabicovém grafu a ověřena pomocí interkvartilového 

rozpětí metodou vnitřních hradeb (Tabulka 5). Z krabicového grafu lze standardně vyčíst maximum, 

minimum, horní a dolní kvartil, medián a odlehlá pozorování. Červeným křížkem je v krabicovém grafu 

znázorněn průměr.  

Tabulka 5 Vnitřní hradby statistického souboru 

Vnitřní hradby   

dolní mez -56,50 -24,00 

horní mez 107,50 56,00 
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Graf 2 Vícenásobný krabicový graf indexů chybovosti, včetně odlehlých pozorování 

 

Graf 3 Vícenásobný krabicový graf indexů chybovosti, po odstranění odlehlých pozorování 
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Tabulka 6 Tabulka číselných charakteristik 

 Manuál Aplikace 

Amplitudy   

původní počet měření 30 30 

odlehlá pozorování 5 5 

počet měření bez odlehlých pozorování 25 25 

Míry polohy   

minimum 2,00 0,00 

dolní kvartil 4,00 6,00 

průměr 16,00 11,00 

medián 6,00 8,00 

horní kvartil 18,00 12,00 

maximum 70,00 46,00 

směrodatná odchylka 19,00 10,00 

Míry šikmosti a špičatosti   

šikmost 2,00 2,00 

špičatost 3,00 5,00 

V obou datových souborech byl identifikováno 5 odlehlých pozorování, která byla odstraněna. 

V manuálním provedení testu se indexy chybovosti pohybovaly v rozmezí od 2 do 70. Při testování 

pomocí aplikace od 0 do 46. Směrodatné odchylky nabývaly hodnot 19 pro manuální test a 10 

pro testování pomocí aplikace. Průměrné hodnoty chybového indexu byly pro manuální test 16 

a pro druhý test 11. Medián byl 6 a 8.  

Protože se jedná o data párová bylo možné provést buď párový studentův t-test, který testuje 

shodu středních hodnot, párový znaménkový test nebo Wilcoxnův test. Párový znaménkový test 

a Wilcoxnův test jsou založeny na testování shody mediánů. 

7.1.1 Ověření normality 

Předpokladem studentova t-testu je normalita. K jejímu ověření byl proveden Shapiro-Wilkův 

test.  

Nulová hypotéza:   H0: data pocházejí z normálního rozdělení 

Alternativní hypotéza:  HA: H0 
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Tabulka 7 Tabulka p-hodnot pro ověření normality 

 Délka souboru Odlehlá pozorování p-hodnota 

Manuální test 30 4 2,71610-6 

Aplikace 30 4 8,99010-6 

Na základě ověření normality pomocí Shapiro-Wilkova testu (p-hodnota <<0,001) zamítáme 

nulovou hypotézu. Na hladině významnosti 5 % lze tvrdit, že data nepochází z normálního rozdělení. 

Z tohoto důvodu nelze použít studentův t-test, ale musí být proveden párový znaménkový test.  

O normalitě dat vypovídá také výpočet hodnot strmosti a špičatosti, které by se v případě 

normality pohybovaly v intervalu <-2,2>. Hodnoty v datovém souboru v tomto intervalu neleží, a tak 

nelze předpokládat normální rozložení dat. 

7.1.2 Párový znaménkový test 

Nulová hypotéza:  H0: xdif = 0 

Alternativní hypotéza:  HA: xdif ≠ 0 

Tabulka 8 Tabulka p-hodnot pro testování shody mediánů 

 Medián p-hodnota 

Manuální test 6 
0,6636 

Aplikace 8 

Na základě znaménkového testu (p-hodnota >0,05) nezamítáme nulovou hypotézu. Na hladině 

významnosti 5 % (s pravděpodobností 95%) lze říci, že mezi výběry není statisticky významný rozdíl 

mediánů.  

7.1.3 F-test 

F-test se využívá pro ověření shody rozptylů – homoskedasticity.  

Nulová hypotéza:  H0: σ1
2/ σ2

2 = 1 

Alternativní hypotéza:  H0: σ1
2/ σ2

2 ≠ 1 

Tabulka 9 Tabulka p-hodnot pro ověření homoskedasticity 

 Rozptyl 
Směrodatná 

odchylka 
p-hodnota 

Manuální test 368,56 19,198 
0,0033 

Aplikace 105,707 10,281 

Na základě F-testu (p-hodnota <0,05) zamítáme nulovou hypotézu. Na hladině významnosti 

5 % lze říci, že se rozptyly statistických souborů neshodují.  
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7.1.4 Srovnání jednotlivých barevných škál 

Pro srovnání výsledků z jednotlivých škál bylo vykresleno srovnání výsledků z manuálního 

testu a z aplikace do krabicových grafů. 

Z krabicových grafů je patrný menší chybový index pro testování prováděné pomocí aplikace, 

a to ve všech barevných škálách.  

 

Obrázek 56 Vícenásobný krabicový graf pro jednotlivé škály barev 

7.2 Zhodnocení statistického zpracování 

Z hlediska statistického zpracování bylo dosaženou lepších výsledků pro testování pomocí 

aplikace. Výsledky jsou patrné jak na vykreslených krabicových grafech, tak početně ověřeny pomocí 

testů pro shody mediánů a rozptylů. Tvrzení potvrzuje také tabulka číselných charakteristik, ze které lze 

vyčíst hodnoty průměrů indexů chybovosti pro jednotlivé testy, mediány, hodnoty horních a dolních 

kvartilů, které se v případě aplikace pohybují v nižších hodnotách. Lze tedy aplikaci považovat za 

spolehlivou ve vztahu ke standardizované metodě. 

V případě testování standardní metodou jsou výsledky značně ovlivněny kvalitou osvětlení, 

které mohlo být pro některé pacienty nedostatečné. Testování barvocitu ovlivňuje dále celkový stav 

pacienta, např. zda se necítí unaven. Testování jednoho pacienta trvalo cca 45 minut, což mohlo 

zapříčinit určité zkreslení výsledků vzhledem k faktu, že pacienti museli vykonat v podstatě testy dva. 

Všichni pacienti byli testováni za konstantních podmínek.  
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8 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce je vývoj softwaru pro vyšetření barevného vidění, který je 

napojen na informační systém oční kliniky. Tento software vychází z požadavků kliniky a jejím 

zaměstnancům usnadní práci při vyšetřování poruch barvocitu.  

V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé poruchy barevného vidění – vrozené i získané, 

nejběžnější metody vyšetření, jejíž průběh je v kapitole také popsán. Mezi nejčastější vyšetřovací 

metody patří Farnsworthův D-15 test, Farnsworth-Munsell 100 Hue Test a vyšetření pomocí 

anomaloskopu. V kapitole zabývající se popisem jednotlivých poruch jsou pomocí dostupného softwaru 

demonstrovány zrakové vjemy pro pacienty s jednotlivými poruchami barevného vidění.  

Popis jazyka C#, kterým se zabývá třetí kapitola je vhodný především pro lepší orientaci 

v praktické části práce, stejně tak jako popis jednotlivých databázových prostředků pro relační databáze. 

Teorie z těchto kapitol byla využita při implementaci modulu.  

Při vytváření diplomové práce byl nejdříve vytvořen návrh jednotlivých tabulek, které slouží 

pro orientaci v databázi Firebird. Je důležité databázi správně navrhnout, aby docházelo k ukládání 

a načítání všech potřebných informací. U pacienta si tak lze kdykoliv zobrazit veškeré informace o něm 

(jméno, rodné číslo, datum narození, adresu), jeho již provedená vyšetření spolu s daty posledních 

návštěv a výsledky, které se ukládají vždy po provedení jednotlivých testů.  

Po návrhu byl modul implementován v jazyce C#. Pro návrh modulu byly vytvořeny UML 

diagramy, které popisují chování z pohledu uživatele a systému. Modul byl vyvinut pro platformu 

Microsoft .NET Framework, verze 4.5. Má podobu klasické Windows Forms aplikace, které jsou 

založeny na práci s formuláři. Jednotlivé formuláře jsou navrženy tak, aby byla zajištěna co nejlepší 

funkčnost a zároveň aby byly pro uživatelé jednoznačné. Formuláře tak často obsahují popisky či 

instrukce k vyplnění jednotlivých částí nebo provedení testu.  

Modul umožňuje vyšetření pomocí Farnsworth-Munsellova 100 Hue Testu, Farnsworthova D15 

Testu a číslicové zadání v případě, že byl pacient vyšetřen standardní metodou a je potřeba provést 

pouze vykreslení výsledků a jejich uložení do databáze.  

Spolehlivost a funkčnost aplikace byla po implementaci ověřena na Oční klinice FN Ostrava. 

Na souboru 30 - ti pacientů bylo provedeno testování pomocí standardizované metody Farnsworth-

Munsell 100 Hue Testu a také pomocí jeho počítačové formy. Mezi jednotlivými vyšetřeními byla vždy 

udělána pauza cca 10 minut, aby nedošlo ke zkreslení výsledků druhého testu. V testovacím souboru se 

nachází pacienti různých věkových skupin a s širokou škálou onemocnění.  

Pro statistické zpracování byl u každého pacienta určen index chybovosti pro provedení 

jednotlivých testů. Vznikly tak dva statistické soubory, jeden pro indexy chybovosti manuálního testu 

a jeden pro indexy chybovosti aplikace. Data byla pro srovnání vykreslena do krabicových grafů. Dále 

byl proveden párový znaménkový t-test, který ověřil, že mezi mediány souborů není statisticky 

významný rozdíl. F-test pro shodu rozptylu ověřil odlišnost rozptylu pro jednotlivé testovací soubory. 

Krabicové grafy byly pro ukázku vykresleny také pro jednotlivé barevné škály. 

Na základě statistického zpracování vyplývá nižší index chybovosti pro testování pomocí 

aplikace, který vypovídá o její spolehlivosti. Toto tvrzení potvrzují také doložené tabulky číselných 

charakteristik, kde se průměry, hodnoty rozptylů, jednotlivých kvartilů pohybují v nižších hodnotách 

ve srovnání se standardizovanou formou. Vyšší chybovost u standardizované metody lze připisovat 

nedostatečnému osvětlení na vyšetřovně, které mohlo částečně zkreslovat jednotlivé barvy. Nicméně 

všichni pacienti byli testováni za konstantních podmínek. 
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Co se týče zhodnocení výsledků práce, jednoznačně bych software ohodnotila kladně. Dle 

statistického zpracování nejen, že je srovnatelný se standardizovanou metodou, ale také v mnoha 

případech prokazuje lepší výsledky. Za hlavní přínos lze označit především nezávislost softwaru 

na okolním osvětlení. Další výhodou je zjednodušení práce vyšetřujících osob, které nemusejí 

před každým vyšetřením dlouze připravovat náhodné seřazení barevných škál.  

Věřím, že software bude velkým přínosem především pro pracovníky oční kliniky, kteří 

po otestování pacienta ihned obdrží přesné výsledky testování, které jsou demonstrovány příslušnými 

grafy, stejně jako u standardizovaných metod. Pro pacienta to tak mnohdy může znamenat přesné, 

a především včasné určení diagnózy.  
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