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Abstrakt 
Analýza medicínských vyšetření 

Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování aplikace, jejímž úkolem je zprvu střádat 
data všech sonografických vyšetření v „Centru péče o zažívací trakt“ Vítkovické nemocnice 
a.s. Po určité době, jakmile bude nashromážděno dostatečné množství dat, se zaměření 
aplikace změní ze spíše databázového systému na systém analytický. Aplikace je tedy 
navržena tak, aby kombinovala funkce analytického a informačního systému. Pro funkce 
analytické byly využity převážně metody statistické, aby výsledky uživatelských zkoumání 
získaných dat měly vypovídající charakter. 

Celá textová část práce je rozdělena do tří kapitol. První je věnována seznámení s potřebami 
zadavatele a se zamýšleným použitím systému. Rovněž krátce shrnuje části lidského těla, 
jichž se měření týká. Druhá část se zabývá oblastmi vybraných vhodných statistických 
prostředků, za účelem získání odpovídajících výsledků zkoumání. Třetí část svým 
způsobem spojuje dvě kapitoly dohromady a bude se zprvu věnovat návrhu celého systému 
a později samotné implementaci aplikace a možným problémům, s vývojem spojených. 
Závěr této části bude ještě zběžně věnován testování systému. 

Klíčová slova: statistika, analytická databázová aplikace, ultrazvuková medicínská 
vyšetření 

  



 
 
Abstract 
Medical Investigations Analysis 

This diploma thesis puts mind to creation of application whose goal at the beginning is to 
collect data from all ultrasound investigations at the “Alimentary Tract Care Centre” of 
Vítkovická nemocnice a.s. After some time when sufficiency of data is collected the 
application will turn from rather database system into analyzing tool. Whole software is 
designed to combine functions of analytic and information system. Mostly statistical 
methods were used for analytic functions so that results of user researches of gained data 
had predicative character.  

The whole text part of the diploma thesis is divided into three chapters. The first one puts 
mind to acknowledgement with submitter’s needs and with the intended system usage. 
Second part describes the chosen statistical characteristics to get satisfying research results. 
And the third chapter practically involves two in one and touches upon design of the entire 
system and implementation of application. It will also describe some testing methods of the 
system.  

Keywords: statistics, analytic database application, ultrasound medical investigations  
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1 Úvod 

Již od dob, kdy lidé začali alespoň na základní úrovni uvažovat, se začala objevovat věda, 
která pomohla zachránit nejvíce životů. Medicína je vědou velice moderní a přesto neustále 
rychlým tempem se vyvíjející. V posledním, minimálně půlstoletí, jde tento vývoj ruku 
v ruce s vývojem informačních technologií. Bez počítačů by medicína byla dnes na, zcela 
jistě, mnohem nižší úrovni, než se momentálně nachází. Člověk si již na toto spojení dvou 
zdánlivě nesouvisejících věd zvyká, aniž mu to dochází. I proto mě téma diplomové práce 
„Analýza medicínských vyšetření“ zaujalo. Možnost alespoň málo přispět k dalšímu rozvoji 
takového fenoménu, jakým jistě v dnešní době medicína je.  

Na počátku, dlouho před započetím programování, je důležité analyzovat potřeby a 
možnosti zadavatele. Jedná se o relativně zdlouhavý proces, při němž je nejdůležitější 
pokusit se dobře porozumět požadavkům žadatele. Toto obnáší několik schůzek s tzv. 
konzultantem, osobou, kterou vybral zadavatel diplomové práce, aby komunikovala 
s autorem. Po těchto schůzkách bylo rozhodnuto, že patrně jednou z nejvhodnějších 
možností, jak systém sestavit bude webová aplikace. A to především z důvodu, že s aplikací 
se nebude pracovat pouze z jednoho místa a rovněž uživatelů bude více, nežli jediný. Ve 
všech lokalitách, kde se aplikace bude používat je navíc k dispozici počítač s připojením 
k internetu, což volbu ještě usnadnilo. V daném případě se patrně jedná o nejefektivnější a 
nejekonomičtější způsob, jak aplikaci „distribuovat“ a provozovat.  

Od aplikace se očekává nejen správa samotných pacientů a vyšetření, ale hlavně možnost 
analyzovat nastřádaná data. V tomto smyslu má být aplikace, pomocí použitých 
statistických charakteristik, opravdovým přínosem pro medicínu. Výsledky ze zkoumání 
dat, které totiž uživatel systému po analýze dostane, budou vzorem pro chystanou 
medicínskou studii, týkající se zkoumaných datových souborů. Aplikace bude mít 
schopnost usnadnit a hlavně umožnit lékařům určovat jisté normy zdravotních vyšetření. 
Každý sledovaný atribut by totiž měl mít nějaké meze, v nichž se u zdravého člověka 
pohybuje, aby lékař mohl okamžitě posoudit, zda je pacient v pořádku, nebo se již nějakým 
způsobem vymyká z normálu.  
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2 Potřeby zadavatele 

Před samotným zjišťováním, co všechno bude potřeba zahrnout do implementace aplikace, 
je vhodné se seznámit s metodou vyšetřování jako takovou. Kapitola tedy popíše nejen 
požadavky konzultanta, ale i přiblíží samotnou metodu vyšetřování. 

2.1 Ultrasonografické vyšetření 

Zjištění, jakým vyšetřením konkrétně se zabývá již zmiňované Centrum péče o zažívací 
trakt, bylo úplným počátkem této práce. Jak již název pracoviště napovídá, jedná se o 
vyšetřování orgánů zažívacího traktu.  

Centrum péče o zažívací trakt je specializované pracoviště zaměřené na diagnostiku a léčbu 
chorob zažívacího ústrojí. Je školícím akreditovaným pracovištěm. Jeho vizí je poskytovat 
péči v oboru gastroenterologie na špičkové evropské úrovni. Pracoviště úzce spolupracuje s 
jednotkou intenzivní metabolické péče, radiologickým a chirurgickým oddělením. Díky 
úzké spolupráci těchto pracovišť je dosahováno synergických efektů ku prospěchu 
pacientů.[1]  

Toto oddělení samozřejmě provádí několik různých druhů výkonů. Aplikace samotná je 
však zaměřena na sběr dat především jednoho z nich. Ultrasonografii břicha. Jedná se o 
neinvazivní, bezpečnou vyšetřovací metodu, při níž lékař, provádějící vyšetření 
shromažďuje relativně velké množství zjištěných dat. Tato jsou poté zaznamenána. Až do 
této doby bylo celé zaznamenávání pouze v podobě krátké zprávy, uložené do 
nemocničního IS. Naprostá většina informací byla nenávratně ztracena tím, že zkrátka 
univerzální systém nemocnice nenabízí možnost spravovat takovou škálu dat. Ve své 
podstatě se jedná pouze o jedno textové pole, do něhož se vepíše závěrečná zpráva, 
shrnující výsledky vyšetření a doporučenou léčbu pacienta. Další analytická vyhodnocování 
těchto informací jsou tak prakticky znemožněna již při sběru dat. 

2.2 Princip ultrazvuku 

Na jakém principu tedy sonografie neboli ultrazvuk pracuje? Je založena na různé 
odrazivosti různých tkání pro ultrazvukové vlnění (od toho synonymum ultrazvukové 
vyšetřování). Sonografický přístroj sestává ze dvou hlavních částí, a to piezoelektrického 
krystalu, tzv. měniče, který vydává ultrazvukové vlnění a který také toto vlnění, odražené 
od vyšetřovaného objektu také přijímá a převádí nazpět na elektrický signál, a počítače (obr. 
2.1), který zmiňovaný elektrický signál zpracovává a předkládá nám ho v různém 
obrazovém a případně i zvukovém provedení. V praxi se té součásti přístroje, v níž je 
umístěn měnič, říká sonda (obr. 2.2) a tuto sondu lékař přikládá na povrch těla pacienta. 
Výsledné zobrazení potom pozoruje na obrazovce, případně poslouchá upravený zvuk 
z reproduktoru.  
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Zpracování získaného signálu je tedy zásadní součástí ultrazvukové vyšetřovací techniky. 
Toto zpracování nám umožňuje na obrazovce přístroje vidět vnitřní orgány tak, jako 
bychom se dívali na jejich řezy, ale umožňuje nám i v tomto obraze vyjmout část 
odehrávající se v jedné přímce a tento děj rozvinout v průběhu probíhajícího času 
a provádět tak měření mezi jednotlivými částmi na této přímce v různé fázi činnosti 
zkoumaného orgánu. Tento typ zobrazení se hojně využívá ve vyšetřování srdce, kdy 
například s jeho pomocí posuzujeme funkci srdečních chlopní, práci srdeční svaloviny 
a podobně. Kvalitnější ultrazvukové přístroje jsou schopny měřit i směr a rychlost proudu 
tekutin, což využíváme zejména pro zhodnocení toku krve. Toto vyšetření je důležité nejen 
při vyšetření srdce a velkých cév, ale i parenchymatosních orgánů jako jsou například játra 
nebo ledviny, kde nás informuje o prokrvení těchto orgánů. Navíc lze signál z něj převést na 
zvuk a podle jeho kvality usuzovat na proudění krve vířivé či rovnoběžné, hladké, což má 
při vyšetřování srdce a cév velký diagnostický význam. 

Co na obrazovce přístroje při základním vyšetření, tzv. dvourozměrným obrazem, vidíme? 
Protože ultrazvuk se dobře šíří v tekutém prostředí (jako jsou např. náplně močového či 
žlučového měchýře, cysty nebo cévy) a velmi špatně ve vzdušném nebo pevném prostředí 
(plíce, plyn ve střevech, kosti), vyslaný paprsek tekutým prostředím projde, proto ho 
nevidíme a tato část se jeví na obrazovce jako černá, od plynu či tuhé látky se odrazí a na 
obrazovce ho vidíme jako bílý. To všechno vidíme jako dvourozměrný obraz všeho co se 
nachází v rovině ultrazvukového paprsku. Problém je v tom, že orgány které paprsek silně 
odrážejí, jako zmiňované kosti či plíce "neprosvítíme", vidíme jen jejich přivrácený povrch 
a nemůžeme je vyšetřovat. Pochopitelně většina orgánů v těle není kost nebo měchýř. 
U těchto orgánů o jejich vzhledu na obrazovce rozhoduje voda obsažená v jejich buňkách. 
A tak již zmiňované parenchymatosní orgány vidíme v různých odstínech šedi, vidíme je 
jako na anatomickém řezu, můžeme zhodnotit jejich strukturu, nepravidelnosti, nebo 
odhadnout jejich poškození [2]. 

Obrázek 2.1: Ultrazvuk – celek s počítačem 
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2.2.1 Fyzikální principy ultrazvuku 

Ultrazvukem rozumíme mechanické kmity o frekvenci vyšší, než je frekvenční mez 
slyšitelnosti lidského ucha., tj. vyšší než 20 kHz. Pro diagnostické účely se však používá 
vysokých frekvencí v megahertzové oblasti. Ultrazvukové kmity se pružným prostředím šíří 
formou vlnění, v měkkých tkáních a tekutinách lidského těla formou vlnění podélného. Jen 
v kostech se ultrazvuk šíří též formou vlnění příčného. Zdrojem ultrazvukových kmitů pro 
diagnostické účely jsou převážně elektricky buzené piezoelektrické měniče. Každé 
prostředí, ať živé či neživé, je z akustického hlediska charakterizováno několika parametry. 
Nejdůležitějšími z nich jsou rychlost šíření ultrazvuku daným prostředím (tzv. fázová 
rychlost), akustická impedance a útlum. Množství akustické energie odražené na 
akustickém rozhraní, je funkcí rozdílu akustických impedancí tkání, tvořících toto rozhraní. 
Diagnostická informace je získána zachycením, zpracováním a zobrazením ultrazvukových 
signálů, odražených od tkáňových rozhraní.  

2.2.2 Typy ultrazvukového zobrazení 

Nejjednodušším typem ultrazvukového obrazu je jednorozměrné „zobrazení A“, 
charakterizované sledem výchylek časové základny osciloskopu (obr. 2.3a). Poloha 
výchylky odpovídá místu odrazu, její amplituda množství odražené akustické energie 
(označení A je z anglického Amplitude: odrazy modulují amplitudu výchylek). Tento typ 
zobrazení je dosud používán v oftalmologii. Rozhodujícím mezníkem ve vývoji 
ultrazvukových diagnostických metod však bylo zavedení dvojrozměrného zobrazení, 
označovaného jako „zobrazení B“ (z anglického slova Brightness - jas: zachycené odrazy 
modulují jas stopy na obrazovce). U původního tzv. statického zobrazení B vznikal obraz 
velmi pomalu ručním posunem a nakláněním sondy, tvořené jediným měničem (obr. 2.3b). 
Tímto způsobem nebylo možno zachytit a posoudit obrazy pohyblivých struktur (srdeční 
stěny, chlopní apod.). 

V současné době se výhradně využívá zobrazení B dynamického typu s rychlým způsobem 
snímání a širokou stupnicí šedi (128 - 256 stupňů šedi). Jeho podstatou je vytvoření 
postupné série obrazů vyšetřované oblasti, umožňující její souvislé přehlédnutí včetně 
možnosti sledování pohybu. Někdy se dynamické systémy označují jako systémy pracující 
v reálném čase.  

Obrázek 2.2: Ultrazvuková sonda 
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Obecně lze říci, že dynamické B- zobrazení tvoří základ ultrazvukové diagnostiky tím, že 
poskytuje základní morfologické informace, tj. informace o odrazivosti jednotlivých 
tkáňových struktur vyšetřované oblasti [3]. 

 

2.3 Důvod vyšetřování touto metodou 

Ultrazvuk je relativně dobře dostupná a bezpečná neinvazivní vyšetřovací metoda, jež 
nezatěžuje zářením jako rentgenové paprsky, a lze ji v případě nutnosti opakovat, bez 
nebezpečí ohrožení pacienta a bez zvláštní přípravy. Pacienta nezatíží fyzicky ani časově. 
Navíc při vyšetření, kdy se časová náročnost úkonu pohybuje v rozmezí od pěti až po 
desítky minut, se jedná v podstatě o jedinou možnost. Při tak dlouhém ozáření například 
rentgenovými paprsky, by bylo velké nebezpečí jak na straně pacienta, tak hlavně na straně 
vyšetřovacího personálu, poněvadž tento by byl ozařován prakticky neustále.  

Ultrazvukem lze vyšetřovat většinu tělesných orgánů a tkání, které neobsahují vzduch. Toto 
omezení je dáno, jak již bylo zmíněno, fyzikální vlastností paprsků, které sonda vysílá. Od 
plynu se totiž ultrazvukové paprsky odrážejí a na výstupu se jeví jako bílé skvrny. Proto 
běžným ultrazvukovým přístrojem nelze vyšetřit například žaludek nebo střevo. 

Pro účely zadavatele tato omezení nejsou překážkou, poněvadž se zabývá výzkumem 
břišních orgánů, které jsou většinou tekutinou naplněny, nebo ji alespoň obsahují. Tím 
pádem ultrazvukové paprsky projdou těmito tkáněmi, tedy lze je použít pro vyšetřování 
tohoto typu. 

Obrázek 2.3: Princip zobrazování na ultrazvuku A(a) a B(b) 
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2.4 Sledované atributy 

Jak již bylo naznačeno, atributů, které jsou sledovány, není málo. Proto budou stručně 
přiblíženy alespoň jakési skupiny, do nichž je nakonec i evidence vyšetření v aplikaci 
rozdělena. Jedná se tedy o první z požadavků, které byly předloženy. V následujících 
odstavcích budou vesměs vyjmenovány orgány dutiny břišní, které jsou ultrazvukem 
vyšetřovány. Ke každému z orgánů lékař vyplňuje zhruba 8-10 formulářových polí. Aby se 
nejednalo o strohé vyjmenování, je ke každému z orgánů vybráno několik základních 
informací, jejichž zdrojem je literatura odkazovaná na konci práce [4].  

2.4.1 Játra 

Játra jsou největší a nejdůležitější žlázou lidského těla. Jsou umístěna těsně pod bránicí, z 
větší části pod pravou brániční klenbou. Přesahují až pod střed levé brániční klenby. 
Hmotnost jater se pohybuje v rozmezí 1 – 2,5 kg (extrémní rozmezí). Barva jater je 
hnědočervená, hmota je měkká na pohmat a poddajná, ale relativně křehká, takže při 
otřesech a nárazech dochází snadno k natržení tkáně, spojenému s masivním, život 
ohrožujícím krvácením. Spodní plocha jater nese charakteristické rýhy, které oddělují 4 
jaterní laloky. 

2.4.2 Žlučník 

Vak hruškovitého tvaru, délky 8 – 12cm. Uložený pod pravým jaterním lalokem. Žluč je 
plynule tvořena v játrech, v množství 0,5 – 0,7 litru za den a prochází do žlučníku. Ve 
žlučníku je ze žluče vstřebávána voda a chlorid sodný a žluč se zahušťuje. Uvolňování 
žluče ze žlučníku způsobuje hormon cholecystokinin, který se uvolňuje z dvanáctníku při 
přítomnosti potravy v žaludku. 

2.4.3 Ledviny 

Ledvina (ultrazvukový snímek na Obr. 2.4), má charakteristický tvar přirovnávaný k 
fazolovému bobu. Ledviny jsou párovým orgánem. Jsou uloženy v bederní oblasti podél 
páteře v prostoru, který se označuje jako „retroperitoneum“ (peritoneum = pobřišnice). 
Ledviny tedy nejsou, na rozdíl od jater, slinivky, střev a sleziny, umístěny v břišní dutině. 
Ledvina je dlouhá 10 – 12 cm, široká 5 – 6 cm, má tloušťku 3,5 – 4 cm. Hmotnost ledviny 
se pohybuje v rozmezí 120 – 170 g. Velikost a hmotnost ledvin je u žen zpravidla menší než 
u mužů. Velikost se za života mění. Po 65. roce věku se zpravidla zmenšuje, což také 
souvisí s cévními změnami.  
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2.4.4 Slinivka břišní (pankreas) 

Slinivka břišní zahrnuje v jednom útvaru dva orgány:  1) Pars exocrina pancreatis je 
exokrinní žláza, která svůj sekret s trávícími enzymy vysílá vývody do dvanáctníku.  
2) Pars endocrina pancreatis je endokrinní žláza, která tvoří asi 1 – 2 miliony drobných, asi 
půlmilimetrových buněčných okrsků, zvaných Langerhansovy ostrůvky. Pankreas má zevní 
vzhled šedě růžové velké slinné žlázy se zevně patrnou kresbou lalůčků. Je dlouhý 12 – 16 
cm, má hmotnost 60 – 90 g a táhne se za žaludkem napříč po zadní stěně břišní od 
dvanáctníku doleva až ke slezině. 

2.4.5 Slezina 

Slezina je orgán, který není k životu bezpodmínečně nutný a její odstranění (například při 
vnitřním krvácení) nemá ve většině případů pro člověka tragické následky. Její hmotnost 
kolísá v rozmezí 50 - 250g. Slezina má několik funkcí. Je článkem imunitní obrany 
organizmu. Dochází v ní k syntéze protilátek. Slouží také jako krevní filtr s velkým 
množstvím makrofágů, které pohlcují a likvidují poškozené nebo zanikající erytrocyty, 

Obrázek 2.4: Ultrazvukový snímek pravé ledviny (Centrum péče o zažívací trakt) 
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leukocyty, bakterie a další materiál. Podílí se na recyklaci železa. Funguje jako rezervoár 
krve. 

2.4.6 Močový měchýř 

Močový měchýř je dutý, roztažitelný orgán tvaru hruškovitého vaku, sloužící jako rezervoár 
moče před jejím vyloučením z těla. U člověka dokáže pojmout 500 až 600 mililitrů moči, 
ale například v narkóze až 1 litr. 

2.4.7 Ostatní atributy 

Výčtem orgánů, které jsou při jednotlivých vyšetřeních sledovány, nekončí výčet atributů, 
které jsou do systému ukládány. Díky novým možnostem, které vytvořená aplikace přináší, 
existuje množství dalších dat, které budou ukládány do databáze za účelem pozdějšího 
zpracování pomocí statistických a analytických funkcí systému. V následujících odstavcích 
budou zmiňované atributy stručně probrány. 

Prvním z nich je rovnou celý soubor – tzv. anamnéza.  Anamnéza je získávání informací od 
pacienta, případně jiné (obvykle jemu blízké) osoby. Součástí anamnézy je kromě 
identifikace pacienta popis jeho aktuálních obtíží a jejich vývoje, ale také předchozích 
onemocnění, dřívější léčby a jejích výsledků.  

Samostatnými kapitolami anamnézy je anamnéza rodinná, ve které zjišťujeme, jaké 
choroby se vyskytly v pacientově rodině, anamnéza pracovní, která popisuje pracovní 
prostředí pacienta a jeho možné vlivy na zdraví, anamnéza sociální – v jakém prostředí 
pacient žije, či anamnéza alergická – na co je pacient případně alergický. Dobře odebraná 
anamnéza je podstatným zdrojem informací a často je nejdůležitější pro rozhodnutí o léčbě i 
pro její výsledek. 

Součástí vyšetření pacienta, třebaže ne na stejném oddělení, je také laboratorní vyšetření 
krve. Jedná se o běžné vyšetření odebrané krve, jehož výsledky jsou mnohdy velice důležité 
pro určení způsobu léčby pacienta. Především je zjišťována přítomnost a množství různých 
enzymů, ovlivňujících aktuální zdravotní stav. 

Posledními daty, jež vyšetřující lékař do systému zadává, jsou pole „závěr“ a „resumé“. 
Prakticky se jedná o shrnutí všech naměřených hodnot a určení diagnózy pacienta. Do pole 
„resumé“ je následně vyplněn navrhovaný postup léčby a doporučení pro pacienta. Jedním 
z požadavků na funkčnost aplikace bylo, aby se zpráva do pole „závěr“ vygenerovala 
automaticky. Úkolem aplikace tedy je vyhodnotit nashromážděná data a vytvořit z nich 
přijatelnou zprávu. Samozřejmě je počítáno s tím, že počítač, na základě několika, třebaže 
nestandardních, čísel nemůže ve skutečnosti vědět to, co lékař. Je tedy potřeba zachovat 
možnost zprávu po vygenerování upravit a uložit v nové podobě. 
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2.5 Požadavky pro správu pacientů a vyšetření 

Kromě výše zmíněných atributů vyšetření, je důležité, aby aplikace měla jednoduchou, 
uživatelsky příjemnou a přehlednou správu nejen samotných vyšetření, ale také pacientů. Po 
relativně jednoduché úvaze, že lékař, obsluhující aplikaci, bude potřebovat hledat pacienta 
(alespoň zpočátku) převážně až v době, kdy ho nějaký navštíví za účelem provedení úkonu 
vyšetření, bylo rozhodnuto, jakým způsobem, lze co nejefektivněji vyhledat. Vzhledem 
k systému vedení občanů v ČR, stačí k tomu rodné číslo pacienta. Jedná se totiž o jedinečný 
identifikátor fyzického občana, který má každý okamžitě k dispozici. Přijde-li tedy pacient 
do ordinace, propůjčí kartu pojištěnce, nebo přímo nadiktuje své rodné číslo lékaři. Ten 
údaj zapíše do systému, který vyhledá příslušný záznam v databázi, případně nabídne 
možnost uložení nového pacienta.  

Ve spojení s vhodnou volbou grafického uživatelského prostředí se jedná o velice efektivní 
způsob evidence nových pacientů. Je to dáno také tím, že rodné číslo o jeho nositeli 
vypovídá relativně dostatek informací a také v sobě nese jednoduchý ochranný prvek. 
Z rodného čísla lze totiž vyčíst datum narození pacienta, pohlaví a dokonce i přibližné místo 
narození. Toho aplikace náležitě využívá a za lékaře automaticky do formuláře vyplní 
pohlaví a datum narození pacienta. V případě, že lékař zadá rodné číslo v nesprávném 
formátu (např. desetimístné nedělitelné 11 apod.), aplikace neumožní toto uložit.  

Po vyhledání, případně uložení pacienta, logicky většinou následuje editace nového 
vyšetření. Mělo  by se jednat o okamžitě dostupnou funkci jednoduchým stiskem tlačítka. 
Další možnost je také úprava osobních údajů, jako jsou změna zdravotní pojišťovny, či 
bydliště, která by rovněž měla být na dosah. 

Co se správy vyšetření týče, předpokládá se, že bude fungovat tak, že po vyhledání pacienta 
bude mít lékař možnost prohlédnout si již absolvovaná vyšetření tak, aby měl rychlý 
přehled, zda se zdravotní stav zlepšil, nebo naopak zhoršil.  

Dlouhodobou praxí lékařů v Centru péče o zažívací trakt bylo zjištěno, že výsledky 
jednotlivých vyšetření stejného pacienta se v čase mění jen v relativně malém množství 
atributů. Je vhodné tedy implementovat možnost výběru, před samotným počátkem editace 
vyšetření, zda má být formulář již vyplněn údaji z minulého vyšetření, či nikoliv. Tato 
možnost velmi urychlí a usnadní práci lékařům a celkově může zefektivnit práci na 
pracovišti. Dalo by se totiž říct, že kompletně celé vyšetření budou vyplňovat u každého 
pacienta jen jednou. Při dalších návštěvách budou evidovány pouze změny. 

V souvislosti s vyplňováním formuláře vyšetření bylo rovněž požadováno, aby existovala 
možnost uložení ultrazvukového snímku (Obr. 2.4) do systému, s možností případného 
zvýraznění libovolných částí. Tedy jakýsi filtr přes obrázek, aby bylo možné případné 
úpravy opět odstranit a aby nedošlo k fyzickým změnám souboru. 

V neposlední řadě byl ze strany zadavatele kladen důraz na to, aby data z aplikace bylo 
možné kdykoliv vyexportovat do nějakého rozumného formátu, za účelem dalšího 
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pozorování v aplikacích k tomu určených. Zde se nabízí možnost exportu dat do jednoho z 
formátů, podporovaného tabulkovými procesory. Například jedním z nejrozšířenějších 
tabulkových procesorů MS Excel a jemu podobných. 

Se všemi těmito požadavky jdou ruku v ruce automaticky další záležitosti, se kterými musí 
programátor víceméně počítat sám. Jedná se o možnosti úprav některých dat, tisku 
veškerých relevantních dat atp. Podrobněji se k některým z těchto součástí práce vrátím 
v realizaci projektu. 

2.6 Požadavky analytických schopností aplikace 

Celý systém má být navržen tak, aby měl schopnost různými metodami analyzovat 
nastřádaná data. Díky analytickým funkcím se má systém stát skutečným přínosem. S jeho 
pomocí bude možné zkoumat některá data z vyšetření na úrovni, na které ještě zkoumána 
nebyla. Počítá se, že po určité době, až bude nastřádáno dostatečné množství dat, budou 
výstupy této části programu sloužit k medicínské studii, týkající se sonografických 
vyšetření dutiny břišní.  

Přestože by se mohlo zdát, že za tímto účelem bude nutné již nyní určit, které konkrétní 
atributy budou zkoumány, není to tak docela pravda. Při dnešních programovacích 
metodách není v zásadě problém, nechat takový výběr pouze na uživateli. Vybírat narychlo 
nějaká data (sloupce tabulek databáze) by mohlo vést k opomenutí jiných a aplikace by 
částečně ztratila svou použitelnost.  

Nejdůležitějším výběrem tedy zůstává určení metody, jakou budou data zkoumána. 
K tomuto účelu je potřebné vědět, co bude nad daty sledováno.  

Z medicínského hlediska je velice důležité znát u každého sledovaného atributu nějaké 
přípustné meze, ve kterých se hodnota může pohybovat. U mnohých jsou takovéto intervaly 
již dávno známy. Jako příklad mohu uvést krevní tlak. Jehož intervaly, ve kterých mluvíme 
o normálním, nebo dokonce optimálním, krevním tlaku, jsou notoricky známé i většině 
laiků. Jen pro úplnost uvedu, že se jedná přibližně o 120 mm / Hg u tlaku systolického a 80 
mm / Hg u diastolického. Na tato čísla se přišlo cíleným statistickým zkoumáním vzorku 
lidí, u kterých nebyly pozorovány problémy spojené s vysokým, či naopak nízkým krevním 
tlakem. 

Stejná pozorování lze převést do praxe použitím požadované aplikace na atributy, kterým 
ještě nebyla věnována taková pozornost jako výše zmiňovanému tlaku krve. Takových 
měření existuje stále celá řada. Normální hodnoty jsou lékaři pouze odhadovány a není 
přesně známo, zda se již blíží k okraji intervalu normy, či nikoliv. Proto bylo požadováno 
zavedení do programu právě této schopnosti. Výběr vhodné metody je zatím úmyslně 
vynechán, bude mu věnována další část kapitoly. 

Dalším, medicínsky relevantním, pozorováním chování různých „proměnných“ je jejich 
případná závislost. Opět velice jednoduchým zamyšlením zjistíme, že existuje mnoho na 
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sobě závislých medicínských atributů. Jako příklad uvedu závislost hmotnosti člověka na 
jeho výšce. Je zcela jistě patrné, že obyčejně lidé, měřící 200cm váží více, než lidé měřící 
150cm. Slovo „obyčejně“ bylo použito úmyslně, neboť i zde platí ono známé rčení o tom, 
že výjimka potvrzuje pravidlo. S čímž ovšem musí být počítáno. 

Tímto je výčet všech základních požadovaných schopností systému u konce. Nutno 
podotknout, že se jedná o výčet těch nejméně běžných požadavků. Ty ostatní, které buď 
vyplývají z hlavních, či k dané problematice tak nějak víceméně patří, zde uvedeny nejsou, 
neboť by se jednalo o hodně dlouhý a pravděpodobně vesměs i zbytečný seznam pojmů. 
Ostatní záležitosti, které se ještě požadavků mohou týkat, budou v práci následovat až 
v části, která se věnuje samotné realizaci systému. 
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3 Výběr a teorie vhodných statistických metod 

Již po přečtení zadání bylo jasné, že se diplomová práce neobejde bez statistických výpočtů. 
Analýza, dat tedy rozklad, nebo rozbor, je s touto částí matematiky vždy velice úzce spjata. 
Proto bylo potřeba již od samotného počátku uvažovat, jaké statistické metody by se mohly 
k tomuto účelu hodit. Více světla do problematiky, jak již bylo zmíněno, vneslo vědění, 
jaké operace se s daty budou provádět a co nad nimi bude sledováno. Po bližším 
prostudování problematiky byly nakonec zvoleny dvě velké skupiny metod statistiky. 
V následujících odstavcích a částech kapitoly bude tato problematika probrána. Nejdříve 
však stručné sblížení se statistikou jako takovou. 

3.1 Statistika 

Statistika je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Je založena 
na matematické statistice, která je větví aplikované matematiky. V teorii statistiky jsou 
náhodnost a neurčitost modelovány pomocí teorie pravděpodobnosti. Do praxe statistiky 
patří plánování, sumarizace a analýza nepřesných pozorování. Cílem statistiky je najít 
„nejlepší“ informace z dostupných dat, proto ji někteří autoři označují jako součást teorie 
rozhodování. 

Matematická statistika tvoří teoretickou část statistiky. Na rozdíl od popisné statistiky či 
státní (též oficiální) statistiky, se jedná o matematickou vědu aplikovanou přímo na 
problémy spojené se sběrem a pozorováním náhodných dat. 

Statistika využívá metody, které jsou založeny na předpokladu, že zjišťované údaje jsou 
realizací náhodných veličin. Účelem shromažďování těchto dat je určení nějakého 
neznámého parametru jejich rozdělovacího zákona. 

Statistika je úzce propojena s teorií pravděpodobnosti, která je dnes základním teoretickým 
oborem pro matematickou statistiku. V teorii pravděpodobnosti však na základě znalosti 
chování určité náhodné veličiny (tedy na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti) 
určujeme pravděpodobnost určitého chování systému v dané situaci (tzn., určujeme 
výsledek náhodného pokusu). V matematické statistice je tomu naopak, tedy na základě 
určitých dat (tzv. náhodného výběru) hledáme obecný model chování náhodné veličiny 
[10].  

3.2 Statistický popis variability výběrového souboru 

Vzhledem k dříve zmíněnému, že z medicínského hlediska, je velmi důležité znát u každého 
sledovaného atributu přípustné intervaly, v nichž by se měl pohybovat, a přestože u 
mnohých jsou takovéto intervaly již dávno známy, je pro tuto aplikaci velice důležité, aby 
měla schopnost tyto intervaly určovat. Jako příklad byl uveden krevní tlak, který sice 
v tomto případě nepatří mezi atributy, u nichž je potřeba intervaly sledovat, a to hlavně 
z důvodu, že jednak u daného typu vyšetření nehraje až tak podstatnou roli, ale hlavně 
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proto, že optimální hodnoty jsou již dávno známy. Důležitou roli však hrál pro autora práce, 
poněvadž díky danému příkladu a také díky dobrým radám konzultanta, bylo relativně 
jednoduché přijít na to, jak se zmíněné intervaly počítají.  

Nejprve, a to platí téměř vždy při určování nějakých intervalů, je dobré vědět, že se určují 
vždy kolem nějakého středu. Určování takového středu není nijak převratně složité. 
V našem případě se dá určit pomocí obyčejného, všem jistě známého, aritmetického 
průměru (Definice 3.1). Z toho poté vycházejí všechny další výpočty nad hodnotami dat. 

Všechny vzorce a definice v této kapitole vychází z literárních zdrojů označených [5,6,7]. 

Definice 3.1: Aritmetický průměr je statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje 
typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí 
vodorovným pruhem nad názvem proměnné, popř. řeckým písmenem μ. Určujeme jej podle 
vztahu: 

  (3.1)  

Aritmetický průměr je tedy součet všech hodnot souboru, vydělený jejich počtem. 

 
Dále je potřeba si uvědomit, že v daném případě se nejedná o náhodný výběr dat. Právě 
naopak, výběr dat pro výpočet takových intervalů je cílený. Dá se tedy s klidem říci, že 
počítat budeme nad vybranými daty. Toto, ač se možná nezdá, je důležité vědět, a to 
z důvodu, že definice pro výpočty výběrových hodnot a hodnot celkových (např. populace) 
jsou sice na první pohled jen mírně odlišné, ale výsledky se v tomto případě liší zásadně. 
Není v nich totiž započtena možnost chyby při takovém výpočtu.  

Pro určení předpokládaných intervalů tedy musíme znát „chování“ hodnot jako celku. 
Jelikož již známe jejich pomyslný střed (aritmetický průměr), můžeme začít uvažovat o 
tom, jakým způsobem je možné toto chování vyčíslit a později i předpovídat. V každém 
souboru hodnot, až na zvláštní případy, kdy všechny hodnoty v souboru jsou shodné, se 
měření více či méně vzdalují od svého pomyslného středu, tedy v tomto případě 
aritmetického průměru. Některé jsou menší, jiné zase větší. Jakým způsobem z nich tedy 
vypočíst „společnou vzdálenost“ od středu? 

Aritmetický průměr samotný není statistická charakteristika, která je schopná nám 
vypovědět o rozložení jednotlivých hodnot kolem jejich pomyslného středu, tj. o variabilitě 
proměnné. Je však zřejmé, že čím větší je rozptýlenost hodnot proměnné kolem jejího 
pomyslného středu, tím menší je schopnost tohoto středu reprezentovat celou proměnnou.  

Následující statistické charakteristiky umožňují popis variability (rozptýlenosti) výběrového 
souboru, neboli popis rozptylu jednotlivých hodnot kolem středu proměnné – nazývány jsou 
mírami variability. Jedná se v prvé řadě o výběrový rozptyl. Z jakého důvodu se jedná právě 
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o rozptyl výběru, bylo popsáno již dříve. Tedy proto, že soubor hodnot je vybírán 
z nějakého celku.  

Definice 3.2: Rozptyl je definován jako střední hodnota kvadrátů odchylek od střední 
hodnoty. Odchylku od střední hodnoty, která má rozměr stejný jako náhodná veličina, 
zachycuje směrodatná odchylka. Výběrový rozptyl s2 je nejrozšířenější mírou variability 
výběrového souboru. Určujeme jej podle vztahu: 

  (3.2)  

Ze vzorce vyplývá, že výběrový rozptyl je dán podílem součtu kvadrátu odchylek 
jednotlivých hodnot od průměru a rozsahu souboru sníženého o jedničku. 

Mezi základní vlastnosti výběrového rozptylu patří:  

• Výběrový rozptyl konstanty je roven nule. Jinak řečeno, jsou-li všechny hodnoty 
proměnné stejné, má soubor nulovou rozptýlenost 

• Přičteme-li ke všem hodnotám proměnné libovolnou konstantu, rozptyl proměnné 
se nezmění 

• Vynásobíme-li všechny hodnoty proměnné libovolnou konstantou (k), výběrový 
rozptyl proměnné se zvětší kvadrátem této konstanty (k2 krát) 

Nevýhodou použití výběrového rozptylu jakožto míry variability je to, že rozměr této 
charakteristiky je druhou mocninou rozměru proměnné. (Např. je-li proměnnou denní tržba 
uvedena v Kč, bude výběrový rozptyl této proměnné vyjádřen v Kč2.) Tento nedostatek 
odstraňuje další míra variability, a tou je: 

Definice 3.3: Výběrová směrodatná odchylka s, je definována jako kladná druhá 
odmocnina výběrového rozptylu. Určujeme ji tedy podle vztahu: 

  (3.3)  

 
Pro praktické účely se pak častěji používá ekvivalentní vzorec: 

  (3.4)  
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Tento vzorec (3.4) nevyžaduje předběžný výpočet průměru. Druhý sčítanec pod odmocninou 
totiž lze počítat průběžně zároveň s výpočtem sumy čtverců xi během jediného 
programového cyklu procházejícího vstupní data. Pokud je N velké, redukuje se tím doba 
výpočtu zhruba na polovinu. Za určitých okolností však tato metoda zároveň může zvýšit 
vliv zaokrouhlovacích chyb na přesnost výsledku. 

Výběrová směrodatná odchylka má velký přínos do probírané problematiky také díky 
následujícímu pravidlu: 

Definice 3.4: Jde-li o soubor hodnot, pak se většina hodnot neodlišuje od průměru o více 
než jednu směrodatnou odchylku a skoro všechny hodnoty jsou v pásmu do dvou 
směrodatných odchylek od průměru. 

Máme-li tedy například soubor hodnot, jehož výběrová směrodatná odchylka  a 
aritmetický průměr , pak většina (tj. více než 50%) hodnot se nachází v rozmezí od 
4,41 do 9,07 a téměř všechny hodnoty (přes 95%) budou v intervalu od 2,08 do 11,4. 

Jedná se však o tzv. pravidlo empirické, jehož platnost závisí na konkrétním případu, proto 
je formulováno obecně. Lze je však velmi dobře použít pro základní orientaci v rozložení 
hodnot. Díky tomuto pravidlu lze tedy určit normální intervaly hodnot, které lékař vyhledá. 

Nevýhodou výběrového rozptylu i výběrové směrodatné odchylky je ta skutečnost, že 
neumožňují porovnávat variabilitu proměnných vyjádřených v různých jednotkách. Která 
proměnná má větší variabilitu – výška nebo hmotnost dospělého jedince? Na tuto otázku 
dává odpověď, tzv. variační koeficient. 

Definice 3.5: Variační koeficient Vx vyjadřuje relativní míru variability proměnné x. Podle 
níže uvedeného vztahu jej lze stanovit pouze pro proměnné, které nabývají výhradně 
kladných hodnot. Variační koeficient je bezrozměrný, uvádíme-li jej v [%], hodnotu 
získanou ze vzorce vynásobíme číslem 100. Výpočet variačního koeficientu: 

  (3.5)  

 
Jedná se tedy o podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru sledovaných hodnot. 
Čím vyšší hodnoty tento koeficient nabývá, tím větší variabilitu dané hodnoty mají. 

Tímto považuji za probranou první část statistických charakteristik. Díky těmto výpočtům 
získá analytická část aplikace schopnost spočítat tzv. popis variability (rozptýlenosti) 
výběrových souborů. Z popisu lze při dostatečné velikosti výběrových souborů relativně 
jednoduše a přesně určit intervaly normálních hodnot sledovaných atributů vyšetření. 
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3.3 Druhy závislostí mezi proměnnými 

Medicínsky relevantní je rovněž hledání různých závislostí mezi jednotlivými soubory 
hodnot proměnných. Jak již bylo zmíněno, pro medicínu je každý nový poznatek přínosem. 
A nejinak je tomu i v případě, že na základě výběru dvou souborů hodnot jistých atributů je 
lékař schopen s velkou přesností určit, zda jsou vybrané soubory na sobě závislé. 
Respektive, zda je jeden soubor dat závislý na druhém. V systému bude tato funkce 
umožňovat výběr dvou souborů libovolných proměnných. Pro správný výběr metody na 
zjišťování vzájemných závislostí dvou proměnných je potřeba se zamyslet jaké typy 
závislostí vlastně mezi dvěma proměnnými mohou existovat. 

V zásadě může být závislost mezi dvěma proměnnými trojího druhu. První je funkční 
závislost, platí pro ni vztah , přičemž jedné hodnotě xi odpovídá jedna hodnota yi. 
Ovšem tato závislost se vyskytuje pouze v matematice. V reálném světě závislosti funkční 
prakticky neexistují. 

Dalším druhem závislosti je tzv. regresní závislost, u níž jedné určité hodnotě xi odpovídá 
určité pravděpodobnostní rozdělení hodnot yi, přičemž toto rozdělení má určitou 
nejpravděpodobnější (očekávanou) hodnotu (střední hodnotu) E(yi), která je funkcí xi, 
přičemž vhodnou střední hodnotou nemusí zdaleka vždy být aritmetický průměr. Hodnota yi 
je tedy v regresní závislosti jakoby „rozmazána“ v důsledku jisté neurčitosti typicky měření, 
pomocí něhož byla získána, zatímco hodnotu xi známe „přesně“ (i zde se nepřesnostem 
měření nevyhneme, proto uvozovky). 

Poslední závislostí je tzv. korelační závislost. U korelační závislosti jsou rozmazány obě 
hodnoty xi i yi, Mezi proměnnými y a x je vzájemný vztah v praxi nejčastěji 
charakterizovaný párovým korelačním koeficientem r, který může nabývat hodnot od -1.0 
do +1.0. V případech r = +1 nebo r = -1 (nejtěsnější možná závislost) přechází korelace na 
funkční závislost. V případě, že r = 0.0 není mezi y a x žádná závislost, proměnné vzájemně 
nekorelují, nemá smysl hledat ani regresní závislost. Je však třeba podotknout, že 
v absolutní hodnotě malý párový korelační koeficient neznamená automaticky, že jde o 
málo těsnou závislost. Dokonce i při nulovém korelačním koeficientu na sobě veličiny 
mohou záviset, pouze tento vztah nelze vyjádřit lineární funkcí. Korelační koeficient bývá 
uváděn v procentech. 

Pro účely analytického systému byly tedy zvoleny druhé dvě jmenované závislosti. Jak 
z textu vyplývá, první, tedy funkční závislost se ve světě mimo matematiku objevuje jen 
velmi zřídka, nebo spíše vůbec. Proto nemá smysl ji do aplikace zahrnovat, navíc díky 
korelačnímu koeficientu jsme schopni případnou funkční závislost velice jednoduše 
rozpoznat. Čímž se, prakticky bez práce, nakonec do systému řadí i závislost funkční. 
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3.4 Regresní a korelační závislosti 

Vracet se podrobným popisem k těmto závislostem již nebudu. V této části budou pouze 
definovány a bude vysvětleno, jaký mají vypovídající charakter. První jmenovanou je 
regresní závislost, která bude rovněž jako první definována. 

Ještě než budou závislosti definovány, je potřeba vysvětlit několik základních pojmů, které 
se v souvislosti s touto problematikou vyskytují. Především se jedná o typy proměnných, 
které v regresi vystupují. 

 

Terminologie regresní závislosti: 

• Vysvětlovaná (závislá) proměnná – proměnná v regresním modelu, jejíž chování se 
snažíme vysvětlit, popsat matematickou křivkou. V modelu vystupuje jako výsledek 
působení tzv. vysvětlujících (nezávislých) proměnných. Označujeme ji y a značíme 
logicky na ypsilonovou osu v grafu. 
 

• Vysvětlující (nezávislá) proměnná – proměnná v regresním modelu, jejíž chování 
vysvětluje chování závislé proměnné y. V modelu vystupuje jako tzv. příčinná 
proměnná, tedy v důsledku její změny se mění vysvětlovaná proměnná. Označuje se 
zpravidla x a v grafu reprezentuje osu x. 
 

• Regresní přímka – přímka, která každému xi v regresním modelu přiřazuje 
odhadované yi. Čím blíže jsou v grafu jednotlivé body této přímce, tím je závislost 
yi na xi pevnější (větší). 

Před samotnou definicí je dobré si také uvědomit, že práce se věnuje pouze jednomu typu 
regresní analýzy. Regresi lineární, která je aproximována přímkou. V zásadě se jedná o 
graf, do něhož jsou zaneseny jednotlivé odpovídající si body (xi a yi), a ty jsou poté 
proloženy regresní přímkou. Nyní jsou snad známy všechny potřebné pojmy, proto můžeme 
závislosti definovat. 

Definice 3.6: Lineární regrese představuje aproximaci daných hodnot polynomem prvního 
řádu (přímkou) metodou nejmenších čtverců. Jinak řečeno, jedná se o proložení několika 
bodů v grafu takovou přímkou, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od 
přímky byl minimální. 

Metoda nejmenších čtverců slouží k tomu, aby bylo možné rovnici přímky, která splňuje 
definovanou podmínku vypočítat. Jen pro úplnost uvedu směrnicovou rovnici přímky: 

Definice 3.7: Směrnicová rovnice přímky: 

  (3.6)  
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Metodou nejmenších čtverců (Obr 3.1) hledáme parametry a a b. Přičemž a značí tzv. úsek 
přímky (vyťatý přímkou) na ose y, což je druhá souřadnice průsečíku přímky s osou y. 
Parametr b je tzv. směrnice přímky, tedy tangens úhlu, který svírá daná přímka 
(nerovnoběžná s osou y) s kladným směrem osy x pravoúhlých souřadnic. 

Nyní lze přejít k výpočtům potřebných parametrů přímky pomocí zmiňované metody 
nejmenších čtverců.  

Definice 3.8: Metoda nejmenších čtverců je matematická metoda, určená ke statistickému 
zpracování dat. Umožňuje nalézt vhodnou aproximační funkci pro dané, empiricky zjištěné 
hodnoty. Hledaná funkce musí být lineární kombinací předem známých funkcí, metoda 
umožní vypočíst jejich koeficienty. Metoda nejmenších čtverců slouží k nalezení takového 
řešení, aby součet druhých mocnin chyb nalezeného řešení byl minimální. (Zjednodušeně: 
Aby součet čtverců odchylek byl nejmenší.) 

 
Definice 3.8 relativně pochopitelně vysvětluje metodu nejmenších čtverců, nepopisuje 
ovšem, jak se touto metodou dají spočítat potřebné parametry směrnicového vyjádření 
přímky. Proto budou uvedeny rovnice, podle kterých výpočet musí postupovat. 

Logicky musíme vypočítat povrchy všech čtverců, nad (pod) aproximovanými body. 

  

Obrázek 3.1: Proložení regresní přímky metodou nejmenších čtverců 
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Definice 3.9: Postupný výpočet parametrů přímky a a b metodou nejmenších čtverců 

  (3.7)  

kde (xi, yi) jsou souřadnice aproximovaných bodů 

 
Aby bylo možné najít minimum součtu (koeficienty a, b tak, aby nalezená závislost vhodně 
aproximovala daná data), položí se obě parciální derivace součtu čtverců rovny nule: 

 

 

 

(3.8)  

 

Pomocí ekvivalentních úprav dostaneme následující soustavu: 

 

 

 

(3.9)  

 
 
Řešením uvedené soustavy pro konkrétní hodnoty xi a yi dostaneme hledané hodnoty 
parametrů a, b. 

 

 

 

 

(3.10)  
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Nyní konečně máme spočítané parametry směrnicové rovnice přímky. Pro zakreslení 
přímky do grafu zbývá vybrat vhodné xi, a xj, tedy dva zástupce souboru hodnot nezávislých 
proměnných. Optimální, pro výpočet grafu a proložení přímkou celým grafem je vybrat za 
xi, hodnotu nejnižší z celého souboru, za xj naopak hodnotu nejvyšší. Vypočtenými 
hodnotami yi, respektive yj, dostaneme souřadnice krajních bodů přímky1

 

, jež poté 
jednoduše spojíme. Na obrázku 3.2 je pouze z ilustračních důvodů vyobrazena regresní 
přímka, prokládající body grafu lineární regrese. Hodnoty bodů, které jsou zakresleny, 
záměrně nejsou uvedeny, byly v tuto chvíli bezpředmětné. Přesto se pokusím výsledek 
analýzy nějakým způsobem vyhodnotit. 

Z grafu je zřejmé, že většina bodů se pohybuje v relativně blízkém okolí regresní přímky, 
což dává tušit, že vybraný soubor hodnot závislé proměnné y by mohl být v docela těsné 
(silné) závislosti na souboru hodnot nezávislé proměnné x.  

Můžeme dokonce zkusit výsledek interpretovat. Vyobrazené regresní přímka má rovnici 
. Tato přímka predikuje (předpovídá), nebo také aproximuje 

(přibližně nahrazuje) závislost y na x. Je jakýmsi proložením naměřenými body. Optimální 
výsledek by byl, kdyby a bylo nula nebo se od ní lišilo jen málo a současně b kdyby bylo 
jedna nebo se od jedničky lišilo jen málo. Toto je možno posoudit na základě zkušenosti 
(kvalifikovaného odhadu) nebo pomocí testování statistické hypotézy, zda  se 
                                                   
1 Pro účely programování a rýsování grafu se prakticky jedná o úsečku, poněvadž má oba krajní body, 
přesto zde hovoříme o přímce, protože tak je definována. 

Obrázek 3.2: Příklad grafu lineární regrese, body jsou proloženy přímkou. (rovnice přímky: y = 1.955+0.855⋅ x) 
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statisticky významně liší od nuly, a hypotézy, zda se  statisticky významně liší 
od jedničky. Je totiž třeba mít na paměti, že oba vypočtené koeficienty jsou stochastickými 
veličinami, tedy mají svou neurčitost.  

Přesto, že se povedlo docela rozumným způsobem výsledek interpretovat, je relativně 
zřejmé, že pouze samotný graf nemusí mít až tak vypovídající hodnotu a to především ve 
chvílích, kdy ještě pozorovatel nenabyl dostatek onoho kvalifikovaného odhadu. I proto je 
vhodné výsledek lineární regrese ještě „doplnit“ o jednu statistickou metodu, která ještě 
více usnadní pochopit, zda je pozorovatelná v grafu těsná, volnější, nebo vůbec žádná 
lineární závislost.  

Jde o již zmiňovanou korelaci, tedy o lineární závislost, při níž je vzájemný vztah mezi 
soubory hodnot proměnných vyjádřen tzv. párovým korelačním koeficientem, jehož 
hodnota, uvedena v procentech dává představu o síle závislosti mezi těmito proměnnými. 

V této práci se již jednou objevil stručný popis této statistické charakteristiky, přesto je 
vhodné v tuto chvíli uvést definici a vysvětlení párového korelačního koeficientu, aby bylo 
možné s tímto pojmem dále pracovat. 

Definice 3.10: Párový korelační koeficient (r) je statistická charakteristika určující těsnost 
vztahu mezi dvěma párovými proměnnými x a y. Nabývá hodnot -1 až +1. Při hodnotě r = 0 
vztah mezi proměnnými neexistuje, při hodnotě r = +1 je lineární přímá úměra mezi daty 
(např. vztah mezi rychlostí bicyklu a frekvencí otáček kola bicyklu), při hodnotě r = – 1 je 
lineární nepřímá úměra mezi daty (např. vztah mezi uplynulým a zbývajícím časem). 

Poznámka: Je dobré si uvědomit, že i při nulovém korelačním koeficientu na sobě veličiny 
mohou záviset, pouze tento vztah nelze vyjádřit lineární funkcí, a to ani přibližně. 

Nyní, když je zřejmé co párový koeficient značí, je nejlepší ukázat si, jak se dá vypočítat.  

Definice 3.11: Vztah pro výpočet párového korelačního koeficientu: 

  (3.11)  

 
Díky vzorci pro výpočet párového korelačního koeficientu, je nyní možné v našem 
vzorovém grafu určit jeho hodnotu. Samozřejmě, jedná se pouze o ilustrační příklad, data 
tedy nejsou uvedena2

                                                   
2 V poslední části práce, která se týká testování aplikace, se k příkladu vrátím a uvedu i vzorová data pro 
graf na obrázku 3.2. 

. V tuto chvíli berme hodnotu korelačního koeficientu jako danou, bez 
dalšího ověřování.  
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Nechť párový korelační koeficient r = +0,7198, případně r = +71,98%. Díky vyčíslení 
párového korelačního koeficientu již s jistotou můžeme tvrdit, že se výsledek dá opět 
rozumně interpretovat. Způsobů, jakými je možné hodnotu interpretovat, existuje celá řada. 
V tuto chvíli však zcela jistě postačí uvést, že mezi vysvětlovanou proměnnou y a 
vysvětlující proměnnou x existuje středně těsná až těsná přímá lineární závislost.  

Obecně totiž platí, že čím bližší nule vyjde korelační koeficient, tím volnější je závislost a 
naopak, čím dále od nuly je korelační koeficient, tím těsnější je závislost. Žádné přesné 
intervaly hodnot korelačního koeficientu však odvodit nelze, to záleží na individuálním 
posouzení té které situace. [5,6,7] 
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4 Návrh a realizace systému 

Vzhledem k zaměření systému, lze návrh aplikace rozdělit minimálně na pět samostatných 
částí. Tou první je samotná volba prostředků, které bude programátor využívat. Slovem 
prostředky jsou myšleny především: programovací jazyk, systém ukládání dat, volba 
vzhledu a způsob jeho tvorby, a další.  

Další částí návrhu je způsob distribuce aplikace a s ním spojené problémy. Částečně se o 
tomto rozhoduje již v první části při volbě prostředků, protože ty, v některých případech, 
v podstatě vyloučí, nebo minimálně znesnadní relativně velké množství možností 
distribuce. Problémy, související jak s distribucí, tak s volbou prostředků jsou pak ještě se 
zabezpečováním integrity dat, celkovým zabezpečením aplikace a další. 

Dále je potřeba si uvědomit, že samotný systém bude zastávat v podstatě několik rolí. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že se jedná o dva druhy aplikací integrované do jedné. 
Tím prvním je klasický informační systém, který má za úkol spravovat data jednotlivých 
vyšetření a umožňovat uživateli co nejsnadnější a nejrychlejší orientaci v těchto datech. 
Tedy je potřeba navrhnout, pokud možno, co nejrychlejší a uživatelsky nejpříjemnější 
aplikaci, která usnadní svým uživatelům práci. Vzhledem k faktu, že podstatná část 
jmenovaného spadá prakticky do vzhledu, je možné toto považovat za vyřešené volbou 
vhodného grafického uživatelského prostředí. Co však není vyřešené, je poznání aktérů v 
systému a také veškerá evidovaná data.  

Prakticky již v návrhu je totiž potřeba sestavit určitou strukturu databáze, o kterou se při 
realizaci opíráme. Později je samozřejmě, podle potřeby, možné navrhovanou databázi 
mírně upravovat, ale základ je bezpodmínečně nutný již v této, čtvrté fázi návrhu. 

Do poslední, páté, náleží vymyslet způsob, jak bude, co nejsnadnějším způsobem pro 
uživatele, možné nalézt kterýkoliv hledaný výsledek v nejkratším čase a bez zbytečných 
nejasností s ovládáním aplikace. Při navrhování je třeba brát v potaz také to, že analýzy nad 
větším množstvím dat nejsou již úplně triviální výpočty, na druhou stranu nejsou ani nijak 
závratně složité na to, aby bylo při nich potřeba hledat nějaký kompromisní algoritmus na 
úkor přesnosti výpočtů. Tuto část však lze velice úzce spojit se samotnou realizací projektu, 
poněvadž se v zásadě opírá o schopnost grafického uživatelského prostředí oddělit od sebe 
(z hlediska uživatele) informační a analytickou část systému. Proto nebude v návrhu 
probírána. 

4.1 Volba prostředků 

Již v úvodu bylo zmíněno, jakým způsobem má být aplikace využívána. Po několika 
schůzkách se zadavatelem bylo rozhodnuto, že patrně jednou z nejvhodnějších možností, 
jak systém sestavit bude webová aplikace. A to především z důvodu, že s aplikací se nebude 
pracovat pouze z jednoho místa a rovněž uživatelů bude více, nežli jediný. Ve všech 
lokalitách, kde se aplikace bude používat je navíc k dispozici počítač s připojením 
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k internetu, což volbu ještě usnadnilo. Systém bude tedy naprogramován jako webová 
aplikace. Podoba webové aplikace je dnes hojně využívaný způsob provozování programů 
s požadavkem na aktuální data. V dnešní době si běžný člověk ani neuvědomí, že naprostá 
většina webových služeb jsou vlastně aplikace. Neboli programy, které uživatel z dřívější 
doby zná hlavně jako tzv. offline3

4.1.1 Výběr programovacího jazyka 

 aplikace. Jako příklad lze uvést třeba různé slovníky, 
nebo překladače. Také mnohé hry „povýšily“ z běžných windowsových Srdcí na online hry, 
kde si uživatelé mohou zahrát proti jiným hráčům z celého světa. 

Základními předpoklady pro využití možností webových aplikací a zároveň jejich 
základními vlastnostmi jsou především jejich okamžitá dostupnost, požadavek na možnost 
použití více uživateli najednou při dodržení aktuality dat, dostupnost nezávislá na lokalitě 
uživatele. Zadavatel práce většinu těchto vlastností požaduje, proto byla volba relativně 
jednoduchá. 

Nyní, když známe základní vlastnost aplikace, tedy že se bude jednat o webovou aplikaci, 
přístupnou odkudkoliv z internetu, je možné, zajímat se o podrobnější otázky návrhu. 
Rozhodně první z nich je otázka programovacího jazyka, v němž bude aplikace 
programována.  

Následující odstavce se zabývají nejběžnějšími možnostmi programovacích jazyků pro 
online prostředí. Všechna svým způsobem připadala v úvahu. Klasické programování 
v Jave bylo jedno z nich. Pro běžné uživatele, stránky s „příponou“ JSP. Jedná se o 
překládaný objektově orientovaný programovací jazyk, který uvedla firma Sun 
Microsystems v roce 1995. S tímto systémem jsem se však blíže neseznámil, a přestože 
v bakalářském studiu bylo v jednom z projektů úkolem naprogramovat v JSP jednoduché 
přihlašování na zkoušky, programovací jazyk mi nebyl z nějakých důvodů příliš 
sympatický. Dalším problémem s tímto jazykem spojeným je relativně drahý provoz na 
hostujícím serveru. Hostování JSP stránek zdarma stále není běžné a placený webhosting4

Další eventualitou se jeví prostředí ASP .NET. ASP .NET je odvozen od starší technologie 
pro vývoj webů ASP, obě technologie jsou velmi odlišné. ASP .NET je založen na CLR 
(Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET 
Framework

 
tedy není nejlevnější. 

5

                                                   
3 Aplikace, která běží na lokálním počítači a ke svému běhu nevyžaduje připojení k internetu. 
4 Pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. 
5 Zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu, která 
je dostupná nejen pro Web, Windows i Pocket PC. 

. Programátoři tak mohou realizovat své projekty v jakémkoliv jazyce 
podporujícím CLR, např. Visual Basic.NET, JScript.NET, C#, Managed C++, ale i mutace 
Perlu, Pythonu a další. ASP je technologie vyvinutá společností Microsoft, nezávislá na 
programovacím jazyce, která umožňuje vykonávání kódu na straně serveru a následné 
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odeslání výsledku uživateli. To znamená, že webová stránka s příponou „.asp“ obsahuje 
kód, který se vykoná na IIS6

• PHP je specializované na webové stránky 

 serveru a prohlížeči odešle pouze výsledek ve značkovacím 
jazyce HTML. Programovací jazyky, které se nejčastěji používají, jsou VBScript a JScript. 
Tento způsob programování webových stránek se mi, oproti programování v Jave, velice 
zalíbil. Především díky předmětu VWA, kde jsem měl možnost se s ním blíže setkat. 
Způsob oddělení aplikační logiky od samotného vzhledu stránek mi přijde velice elegantní a 
jednoduchý. Bohužel v ČR stále neexistuje žádná firma, která by hosting stránek 
v ASP.NET poskytovala zdarma, což byl jeden z požadavků zadavatele. Přesto si myslím, 
že ceny od 86Kč vč. DPH / měsíc (duben 2009) jsou více, než přijatelné a i díky nim je jen 
otázkou času, kdy tato technologie začne serverům Apache konkurovat ještě silněji [8]. 

Pro implementaci projektu byl tedy nakonec zvolen skriptovací programovací jazyk PHP 
(Hypertextový preprocesor, původně Personal Home Page). Také v PHP je k uživateli 
přenášen až výsledek činností skriptů, které vykoná vzdálený server. Ovšem jedná se o tzv. 
interpretovaný, není tedy překládán, nýbrž pouze interpretován. Samotný běh by tedy 
teoreticky měl být pomalejší, než běh výše uvedených jazyků. Praxe je však většinou jiná. 
Syntaxe jazyka kombinuje několik programovacích jazyků, jako jsou Perl, C, Pascal, ale i 
Java. Pro svou volnost syntaxe se PHP stal velmi oblíbeným jazykem. Je nezávislý na 
platformě, skripty v tomto jazyce fungují bez úprav na většině operačních systémů. 
Obsahuje také rozsáhlé knihovny například pro přístup k většině databázových systémů. Pro 
účely diplomové práce byl tedy skriptovací jazyk PHP ve verzi 5.2.6 zvolen jako nejvíce 
vyhovující. 

Pro zajímavost uvedu největší výhody a nevýhody zvoleného programovacího jazyka. 

Výhody PHP 

• rozsáhlý soubor funkcí v základní knihovně PHP 
• nativní podpora mnoha databázových systémů 
• multiplatformní (zejména Linux, Windows) 
• možnost využití nativních funkcí operačního systému 
• strmá křivka učení 
• podpora na hostingových službách – PHP je fakticky všudypřítomným standardem 
• obrovské množství projektů a kódů, které lze zdarma používat 
• poměrně slušná dokumentace 
• vynikající, velmi „svobodná“ licence 

  

                                                   
6 Server poskytující webhosting pro stránky programované v ASP.NET. 
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Nevýhody PHP 

• všechny skripty jsou interpretovány výhradně na straně serveru 
• jazyk PHP není nikde definován, je popsán pouze jeho implementací 
• mírně nekonzistentní vývoj v minulosti 
• nekonzistentní pojmenování funkcí a nejednotné pořadí parametrů 
• ač jazyk výborně podporuje výjimky, jeho knihovna je používá jen zřídka 
• slabší podpora Unicode, pouze přes PHP knihovnu 
• neumožňuje překlad do byte kódu, při každém požadavku překládán znovu 
• ve standardní distribuci chybí ladící (debugovací) nástroj 
• po zpracování požadavku neudržuje kontext aplikace, vytváří jej vždy znovu  
• nepodporuje jmenné prostory  

 [9] 

První nevýhoda PHP, uvedena ve výpisu, je, vzhledem k typu aplikace, docela závažný 
problém. Především pro formuláře pro vyplnění vyšetření. Aby uživatel nebyl zavalen 
mnoha zbytečnými formuláři, které jsou potřebné jen v některých případech, je potřeba ty 
zbytečné „schovávat“. Při načítání samotné stránky to není až takový problém, protože 
server stejně data zpracovává, tak není problém dát mu jeden úkol navíc. Ovšem v případě, 
kdy je stránka již načtena a je nutné, aby se požadovaný formulář uživateli odkryl, je 
naprosto zbytečné zatěžovat server a zároveň uživatele dalším požadavkem. 

Z tohoto důvodu byl jazyk PHP pro účely daného projektu podpořen navíc ještě 
JavaScriptem7

4.1.2 Volba úložiště dat 

. Jak se v průběhu tvorby aplikace ukázalo, zdaleka to nebyl jediný důvod. 
JavaScript, umožňující dynamické změny stránek pouze na straně uživatele, byl použit při 
implementaci nesčetněkrát. Aplikace JavaScript ke svému běhu dokonce vyžaduje. 

S tímto výběrem bylo automaticky nutné stáhnout a nainstalovat aplikaci Apache. Jedná se 
o softwarový webový server. Díky němu je možné vyvíjet webovou aplikaci i na lokálním 
počítači. Jinak se tato aplikace, jejíž počátky se datují do roku 1993, běžně používá na 
internetových serverech. 

Pro ukládání dat do databáze, které je svým způsobem částečně závislé na výběru 
programovacího jazyka, je také z čeho vybírat. Nabízejí se následující možnosti: ODBC 

                                                   
7 JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z 
tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro 
WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé 
interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. 
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(Open Database Connectivity), Oracle, MSSQL, PostageSQL či MySQL. Ve všech 
případech se jedná o systémy řízení báze dat, potřebné pro tvorbu dynamických HTML 
stránek. Výběrem jsem zůstal u prakticky bezplatně8

4.1.3 Grafické uživatelské prostředí (vzhled) 

 dostupného MySQL systému, jež mi 
byl pro kombinaci s PHP nejčastěji doporučován, navíc se jedná o jediný databázový 
systém, s nímž jsem se blíže setkal a znám tedy jeho dialekt jazyka SQL. Na druhou stranu, 
rozdílů v syntaxích dalších SŘBD založených na SQL je velmi málo. Při vývoji byl 
používán systém MySQL ve verzi 5.0.67. 

MySQL je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB. Jeho hlavními 
autory jsou Michael Widenius a David Axmark. Je považován za úspěšného průkopníka 
dvojího licencování – je k dispozici jak pod bezplatnou licencí, tak pod komerční placenou 
licencí. MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název 
napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt 
tohoto jazyka s některými rozšířeními. Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej 
instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky 
tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době 
používaných databázích. 

Pro účely aplikace připadaly v úvahu dva různé typy databázových tabulek. Především 
z důvodu jejich největší podpory na hostujících serverech. MyISAM, který je jedním 
z nejrychlejších typů úložišť, ale nepodporuje transakce. Na druhou stranu je k dispozici 
prakticky na všech serverech. Druhým typem je úložiště InnoDB, které není až tak závratně 
rychlé a zdaleka ne u všech serverů je podporované. To je docela problém, ale transakce 
podporuje. Transakce jsou velice důležité pro ukládání a úpravu dat v databázích. Jedná se 
o zabezpečení integrity dat, tedy o zajištění nahrání kompletního datového souboru od 
uživatele. 

Nakonec byla zvolena cesta jakéhosi kompromisu, a to implicitní volba MySQL, ovšem 
skripty obsahují i příkazy pro provádění transakcí pro případ, že by úložiště bylo typu 
InnoDB. Příkazy pro transakce totiž při používání v nepodporovaném typu úložiště, 
nezpůsobí žádnou chybovou odpověď databázového systému. Jinak řečeno, nevadí tam. 

Jako poslední se ještě hodí uvést, že pro vzhled aplikace bylo využito tzv. kaskádových 
stylů (CSS), jež se dnes při návrhu vzhledu webů využívají téměř výhradně. S tímto 
systémem bylo také spojeno nemálo problémů, především z hlediska nekompatibility 
různých internetových prohlížečů. Každý totiž interpretuje stylové kódy jinak, je proto třeba 
udržovat stylový kód co nejpřehlednější, aby byla orientace v částech, které na každém 
prohlížeči mohou fungovat jinak, co nejjednodušší. V tomto kontextu je velice náročné 
hledat způsoby jak obejít nefunkčnost dané položky v jednom prohlížeči a zároveň stále 
hlídat, jestli se touto změnou nepokazil vzhled v prohlížeči druhém. Naštěstí v poslední 
                                                   
8 Pro nekomerční použití je MySQL zdarma, pro komerční užití je cena licence na server 479€ / rok. 
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době, zdá se, již situace není tak kritická jak bývala. Vývojáři webových prohlížečů se snaží 
dodržovat koncept CSS stylování na co nejvyšší a nejpohodlnější úrovni, z hlediska 
programátora stránek. Vzhled, ačkoliv může vypadat relativně jednoduše, byl volen co 
nejvíce ergonomicky. Nejedná se totiž o klasický web, jenž si žádá použití nejnovějších 
funkcí, vylepšujících grafiku. Muselo být proto použito co nejvíce místa na obrazovce pro 
smysluplnou náplň. 

4.2 Distribuce aplikace 

Distribuce webových aplikací není zdánlivě nijak složitá. Je postavena na výběru vhodného 
serveru, na němž aplikace poběží (optimálně) po celou dobu svého životního cyklu. 
Výběrem serveru mám na mysli určení poskytovatele hostingových služeb, který splňuje, 
pokud možno, co nejvíce kladených požadavků. Jedním z nich, na straně zadavatele, bylo i 
co nejnižší finanční zatížení. Toto zní v dnešní době již prakticky běžně, navíc se jedná o 
diplomovou práci, takže je potřeba toho náležitě využít. Na druhou stranu je relativní, co je 
ještě levné a co už ne. Pokud by se jednalo o offline aplikaci, byla by nulová cena po 
uvedení do provozu téměř jistá. Taková aplikace by ale nesplňovala spoustu jiných 
požadavků. Webová aplikace s sebou bohužel nese, kromě svých nesporných výhod, také 
jednu zásadní nevýhodu. Konkrétně již zmíněnou nutnost uchování dat aplikace na 
vzdáleném serveru. Naštěstí v dnešní době již není problém sehnat relativně spolehlivého 
hostitele PHP systému i zdarma. Spolehlivost a výkonnost však nemusí být na takové 
úrovni, jako u placených služeb. Přesto si myslím, že lze nalézt dobrý kompromis, mezi 
cenou a spolehlivostí. Podobné kompromisy dnes začínají na cenách okolo 30,- Kč / měsíc. 

V daném případě existuje ještě možnost výběru, zda přístup k aplikaci bude řízen pomocí 
domény, tedy adresou typu www.domena.cz , nebo se bude přistupovat bez domény přímo 
na IP adresu serveru hostitele (hostitel musí poskytovat tuto možnost), případně na 
subdoménu poskytovatele hostingových služeb. Z hlediska zabezpečení je tato varianta, 
přestože je levnější, dost možná také bezpečnější. Protože čím méně bude možností, jak se 
k aplikaci dostat, tím lépe. Co se týče pohodlí uživatele, nemyslím, že by bylo nějak 
kriticky narušeno. Jde jen o to, zapamatovat si 4 čísla, případně doménu hostitele stránek. 

4.2.1 Návrh zabezpečení aplikace 

Způsoby zabezpečení webových aplikací jsou v zásadě na dvou úrovních. Jinak řečeno, 
napadnout webovou aplikaci lze dvěma základními způsoby. Ostatní jsou vesměs od nich 
odvozeny, případně programátor nemá možnost je ovlivnit (přístup ke skriptům aplikace 
atp.). 

Prvním z nich je neautorizovaný přístup do aplikace. Tedy přístup na stránku, kde by se 
běžný uživatel neměl vůbec dostat. Proti tomuto nepovolenému přístupu existuje 
„jednoduchá“ ochrana - zadání uživatelského jména a hesla. Jinak řečeno, obyčejná 
implementace přihlášení. Ovšem je potřeba předpokládat také případný útok na aplikaci 
potenciálním útočníkem. Tomu je nutné nějakým způsobem zamezit. Nejběžnějším 
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způsobem nabourání se do aplikace je dnes tzv. „SQL injection“. V SQL injection útočník 
zneužije některých vlastností SQL dotazů a jejich interpretace v SŘBD a donutí aplikaci 
vyhodnotit přihlášení jako správné a uživatele autorizovat. Útočníkovi se dá v tomto typu 
útoku zabránit, nebo alespoň jej znesnadnit, více v části věnované realizaci. 

Druhou úrovní, na níž je důležité aplikaci chránit, je zabezpečení komunikace mezi 
terminálem uživatele a webovým serverem. Nezabezpečená data totiž vůbec není problém 
na internetu „zachytit“. Aplikací, které zvládají zachytit provoz na síti, je dost a k sehnání 
jsou většinou bezplatně. Jako příklad mohu uvést dobře známý Ethereal. Proto je nutné 
provoz zašifrovat. V tomto případě se nabízí, pro programátora jednoduchá, přesto jedna 
z nejúčinnějších a nejběžnějších metod. Používat vždy zabezpečené spojení technologií 
SSL. SSL, neboli Secure Sockets Layer, je protokol poskytující zabezpečení komunikace 
šifrováním a autentizací komunikujících stran. Nejčastěji se tento protokol používá právě 
s internetovými servery pomocí HTTPS, což je zabezpečená verze protokolu HTTP. Po 
vytvoření SSL spojení je komunikace mezi serverem a klientem šifrovaná a tedy relativně 
bezpečná. Zabezpečení protokolem SSL se nějakým zvláštním způsobem neimplementuje, 
jedná se o součást služeb poskytovaných některými poskytovateli hostingových služeb. 
Z hlediska programátora webové aplikace stačí pouze hlídat, zda je šifrované spojení 
používáno. Způsob kontroly bude opět uveden později. 

Jako dodatek k zabezpečení aplikace bych ještě dodal, že v tomto případě platí notoricky 
známé pořekadlo, že méně je někdy více. Tím myslím „viditelnost“ aplikace na internetu. 
Čím méně totiž bude viditelná, tím lépe pro její bezpečnost. Proto je vhodné do hlavičky, 
nechráněné, přihlašovací stránky umístit speciální značku (příkaz) pro případné různé 
spidery a crawlery9

4.3 Aktéři systému 

, která jim zakazuje stránku indexovat. Případně je můžeme zmást 
nesouvisejícími, nebo naprosto minimálními informacemi na této stránce tak, abychom je 
donutili „odejít“ bez indexování obsahu. Toto je dobrá prevence především proti různým 
virům, kterých po internetu koluje mnoho. Zmiňovaná značka se umisťuje do hlavičky 
HTML stránky, tedy mezi značky <head> </head> a vypadá takto:  

<meta name="robots" content="noindex, nofollow"> 
 

Dalším aspektem, podstatným pro vývoj webové aplikace zaměřené (momentálně) na 
evidenci pacientů a vyšetření, je zjištění kdo všechno bude systém využívat a co je třeba 
evidovat. Je třeba určit tzv. aktéry. 

                                                   
9 Tzv. roboti fulltextových vyhledávačů internetových stránek, jehož úkolem je hledat nové stránky na 
internetu a zpřístupnit je ostatním uživatelům tím, že je zařadí do databáze stránek, které lze 
vyhledavačem najít. 
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V tomto specifickém případě je snadné si domyslet, že systém nebude mít příliš mnoho 
různých „druhů“ uživatelů. Vždy se bude jednat o nějakého lékaře, případně o sestru, jež 
bude zadávat informace o pacientech a jejich vyšetřeních. Prozatím ale výčet rolí neskončil. 

V tomto výčtu druhou, ale rozhodně neméně důležitou roli zastává samotný pacient, jenž se 
na vyšetření dostaví. Bez nich by nemělo smysl informační systém navrhovat a 
implementovat. Jedná se ale o docela specifické aktéry, poněvadž oni samotní do 
informačního systému nemají právo zasahovat. Budou pouze tou skupinou, která se stará o 
soubory dat pro databázi a hlavně pro pozdější analýzy. Pacient je v podstatě zákazník, jen 
s tím rozdílem že ne v obchodě, ale v nemocnici a jeho obsluha není prodavač s asistentkou, 
ale lékař se sestrou. Jediným přístupem k datům má pacient prostřednictvím vytištěného 
zápisu o vyšetření, jež bylo na něm vykonáno. 

Další a poslední roli v systému bude zastávat tzv. lékař s vyššími administračními právy. 
Chtělo by se říci správce, ale nebylo by to úplně přesné. V aplikaci totiž nebude tento 
způsob přihlašování (jako správce) možný. Z programátorského hlediska není nejmenší 
problém implementovat takové rozšíření, ale počet přihlášení správců by byl tak nízký, že 
se vyplatí spíše umožnit některým uživatelům provádět potřebné operace, rozšířením 
nabídky pro nastavení aplikace. Jedná se o uživatele, který bude mít za úkol dbát na správu 
dalších uživatelů, a dalších dat nezbytně nutných pro potřeby kliniky. Tato budou postupně 
upřesňována dále v textu. Je tedy patrné, že zde vystupují dvě „úrovně“ uživatelů lékařů. 
Přesto je to daleko bezpečnější metoda z hlediska ochrany důležitých databázových dat. 
Umožnit totiž všem, aby mohli měnit hesla a přidávat nové uživatele by bylo potenciálně 
velmi nebezpečné a mohlo by mít i fatální následky, co se bezpečnosti citlivých dat týče. 

Poté, co je jasné, kdo bude systém využívat, následují výčty atributů, které je třeba u 
kterého aktéra evidovat. Již v úvodu je zmínka, že především u pacienta bude atributů 
relativně velké množství, není to ale jediný aktér a tudíž jsou atributy probrány všechny 
postupně.  

Obrázek 4.1: Aktéři aplikace 
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4.3.1 Data evidovaná u aktérů 

Když jsou aktéři známí, je možné lehce nastínit data, která budou u nich vedena. Jedná se 
pouze o jakýsi návrh dat, potřebných ze strany zadavatele. Další položky, nutné k provozu 
databáze budou upřesněny v návrhu databáze. Z toho důvodu zde nebude vůbec uveden 
aktér „lékař s vyššími administračními právy“, poněvadž data nutná pro rozlišení od 
obyčejných uživatelů nejsou nedílnou součástí dat potřebných pro evidenci pacientů. 

 

U lékařů, jako uživatelů systému bude mít smysl vést následující data: 

• Jméno a příjmení 
• Kontakt – telefon, nebo email a adresa pracoviště 

 

Role pacienta vyžaduje tato data: 

• Rodné číslo 
• Jméno a příjmení 
• Zdravotní pojišťovna, u níž je pacient pojištěn 
• Bydliště – město pobytu 
• Indikace – důvod proč byl na vyšetření pacient vyslán 
• Pohlaví 
• Datum narození 
• Veškerá data o všech vyšetřeních pacienta 

4.4 Návrh databáze 

Jak již bylo řečeno, jako implementační prostředí bylo zvoleno dynamické webové 
prostředí, naprogramováno ve skriptovacím programovacím jazyce PHP, podpořeným 
databázovým systémem MySQL. 

Jaká data je potřeba evidovat již známe z kapitoly 4.3.1. Nyní je vhodné doplnit data 
nezbytná pro provoz databáze a vůbec celé aplikace a také upřesnit, co všechno se skrývá 
pod pojmy jako „veškerá data o vyšetření“. Rozvážit rozdělení tabulek v databázi a splnit 
všechny s tím spojené úkoly následuje bezprostředně. 

Aktérem, jenž je označován jako běžný uživatel systému je „Lékař“, proto provedu analýzu 
struktury této tabulky jako první. 
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U lékařů a lékařů s vyššími administračními právy je vedeno: 

• id10

• jméno a příjmení (2 sloupce) 
 jedinečné, čistě z hlediska logického 

• přihlašovací jméno (login)  
• heslo kódované MD511

• telefonní číslo  
  

• příznak platnosti záznamu12

• příznak vyšších administračních práv, který je u běžných lékařů nastaven na 
logickou hodnotu „0“ a u „lékařů s vyššími administračními právy“ na logickou 
hodnotu „1“ 

,  

• email 
• titul před jménem 
• titul za jménem 

Posledním aktérem je samotný pacient, který jako takový do systému vůbec nezasahuje, což 
ovšem nemění nic na faktu, že prakticky právě kvůli pacientům byl systém vytvořen. Navíc 
přece jen se nějakým způsobem k datům dostanou – formou vytištěného zápisu o vyšetření. 
Pro tyto aktéry se vede zdaleka největší množství dat, mezi nimiž je, co do počtu atributů 
nejbohatší, vyšetření.  

Tabulka Pacient obsahuje následující atributy:  

• rodné číslo pacienta, sloužící zároveň jako jedinečný identifikační znak 
• jméno a příjmení (2 sloupce) 
• číslo zdravotní pojišťovny, v níž je pacient veden 
• město bydliště 
• pohlaví – především z důvodů vyhledávání nad datovými tabulkami 
• příznak platnosti záznamu 
• datum narození – datum narození je možné spočítat také z rodného čísla, ale bylo 

zvoleno ukládat je do databáze s rodným číslem, aby se zefektivnilo listování 
pacientů a vyhledávání v databázi (výpočet z rodného číslo při každém hledání by 
byl neúnosně časově a paměťově náročný) 

                                                   
10 Jedinečný může být i login uživatele, ale bylo zvoleno id, které se automaticky v databázi navyšuje, 
jedná se o bezpečnější a rychlejší metodu. Rychlejší je míněno při porovnávání. 
11 Jednosměrný šifrovací algoritmus, používaný pro zakódování hesel a jiných dat. (velikost otisku 
128bit)  
12 Příznak platnosti záznamu se objevuje ve více tabulkách, jedná se pouze o booleovskou hodnotu, tedy 0 
nebo 1. Při smazání uživatele administrátorem se nastaví platnost na 0. Toto opatření je zavedeno 
z bezpečnostních důvodů, aby se omylem smazaný uživatel dal bez problémů obnovit a také aby byly 
zachovány další relace v databázi. 
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Tabulka „Vyšetření“ byla z důvodu přílišného množství atributů logicky rozdělena do 
několika menších tabulek, přičemž v každé z nich je jedna část vyšetření. Toto opatření 
bylo zavedeno hlavně pro případnou úsporu místa v databázi. Databáze je totiž 
strukturována tak, že každé vyšetření má v tabulce „Vyšetření“ své identifikační číslo, které 
je při ukládání záznamu uloženo jako cizí klíč i do všech tabulek podřazených. Pokud 
ovšem lékař z jakéhokoliv důvodu nevyplní například údaje formulářů „Pravá, Levá 
ledvina“, není do příslušné tabulky uložen žádný záznam. Ušetří se tím místo a databáze 
nebude zbytečně zvětšována. Pokud by totiž byly všechny atributy v jediné tabulce, muselo 
by se ukládat, v extrémních případech, až 90% prázdných atributů (NULL). 

Základní data v tabulce Vyšetření: 

• jedinečné identifikační číslo vyšetření (s každým novým vyšetřením je toto 
automaticky navyšováno přímo v SŘBD)  

• datum vyšetření 
• rodné číslo pacienta jako cizí klíč z tabulky Pacient 
• identifikační číslo vyšetřujícího lékaře jako cizí klíč z tabulky Lékař 
• indikace – důvod proč byl na vyšetření pacient vyslán 
• závěr – doporučení lékaře, postup léčby 
• zpráva – automaticky generovaná, mírně upravená vyšetřujícím lékařem 
• další sloupce, jejichž atributy jsou nezařaditelné do jiných tabulek a zde logicky 

patří 
• příznak platnosti záznamu – (bude vysvětleno v realizaci) 

 

Další tabulky, budou popsány již jen ve stručnosti, poněvadž jejich podrobnější popis se 
nalézá v příloze diplomové práce, případně v kapitole 2.4. Tento výpis je rozdělen na 
tabulky spadající pod tabulku vyšetření a tabulky, které jí podřízené nejsou. Všechny mají 
společný cizí klíč „id vyšetření“, z tabulky vyšetření. Probrány jsou podle abecedního 
pořádku a pojmenovány již přesně tak jako v databázi (proto tedy zkratkami a bez 
diakritiky).  

• anamneza – anamnéza pacienta 
• jatra – játra 
• labvys – laboratorní vyšetření 
• lledvina – levá ledvina 
• pledvina – pravá ledvina 
• pankreas – slinivka břišní 
• zlucnik – žlučník 
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V následující tabulce jsou uložena data, nezbytně nutná k provozu systému, avšak jako 
taková nejsou často měněna, a pokud ano, tak změnu může provést pouze lékař 
s vyššími administračními právy.  

• pojistovna – Všechny zdravotní pojišťovny vedené v ČR a jejich skutečný číselný 
kód sloužící jako identifikační znak v databázi (primární klíč) 

 

Pro shrnutí uvádím zjednodušené lineární schéma celé databáze, seřazené abecedně: 

Anamneza (id_vys, 14 dalších atributů) 

Jatra (id_vys, 14 dalších atributů) 

Labvys (id_vys, 11 dalších atributů) 

Lekar (id_lek, jmeno_lek, prijmeni_lek, login_lek, pass_lek, telefon_lek, 

email_lek, titulp_lek, titulz_lek, priv_lek, valid_lek) 

Lledvina (id_vys, 11 dalších atributů) 

Pacient (rc_pac, narozeni, jmeno_pac, prijmeni_pac, id_zp, mesto_pac, pohlavi, 

valid_pac) 

Pankreas (id_vys, 13 dalších atributů) 

Pledvina (id_vys, 11 dalších atributů) 

Pojistovna (id_zp, nazev_zp, zkratka_zp, valid_zp) 

Vysetreni (id_vys, datum_vys, rc_pac, id_lek, 18 dalších atributů) 

Zlucnik (id_vys, 16 dalších atributů) 

 

Vysvětlivky: Název tabulky, primární klíč, cizí klíč. 

Všechny další informace jsou k nalezení v programátorské příručce (příloha č. 1) a ve 
funkční analýze (příloha č. 3). 
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4.4.1 Diagram datových struktur (datový model) 

Diagram, který znázorňuje vazby mezi tabulkami a obsahuje kompletní výpis atributů a 
datových typů pro každou tabulku. Diagram byl vytvořen v aplikaci phpMyAdmin. 

  

Obrázek 4.2: Datový model 
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4.5 Realizace projektu 

V následujících kapitolách je popsán průběh realizace samotného projektu. Ten samozřejmě 
probíhá v několika různých cyklech. Mnohokrát je potřeba určité nepřesnosti opravit, 
případně dořešit některé nejasnosti ohledně požadovaných funkcí. 

V této části je však přiblížen především samotný proces implementační, nikoliv problémy 
s nepřesnostmi a různými úpravami spojené. Hlavně důvodu, že takových problémů při 
tvorbě aplikace bylo opravdu mnoho a popisovat, co všechno se nepovedlo, by bylo 
bezpředmětné a nepřínosné. 

4.5.1 Použité vývojové nástroje 

Před implementační fází cyklu vývoje systému, si každý programátor, pokud mu to 
podmínky umožňují, volí nástroje, s jejichž pomocí pracuje. Výběr je docela důležitý, 
neboť zvykat si po dvou měsících na nové prostředí, protože v tom původním např. scházejí 
některé důležité pomůcky, je velice nepohodlné. 

 
Vývojovým prostředím pro psaní skriptů mi byl výborný český program autora Jana Fialy, 
PSPad (Obr 4.3), a to i přesto, že existuje celá škála jiných a jistě lepších vývojových 
prostředí. S tímto softwarem je velice snadné se rychle sžít, pro jeho jednoduchost, 
přehlednost a hlavně univerzálnost. Pomocí záložek umožňuje otevřít více skriptů najednou. 
Rozlišení syntaxe PHP od syntaxe HTML je velice přehledně vyřešeno pomocí barevných 

Obrázek 4.3: PSPad v 4.5.3 
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variací. Správný typ kódu dokonce program automaticky zvolí, aniž by musel uživatel 
jakýmkoliv způsobem zasahovat do nastavení. Velkou výhodou je, že aplikaci autor 
poskytuje k neomezenému využití zcela zdarma. Naopak velkou nevýhodou je nemožnost 
do aplikace nahrát tzv. podpůrné pluginy13

Další, velice užitečnou, pomůckou bylo pro komunikaci s MySQL databází využití webové 
aplikace phpMyAdmin (Obr. 4.4), která je považována za jednu z nejlepších ve své třídě. 
Nejedná se totiž o klasickou aplikaci, běžící na lokálním počítači, jako je třeba MySQL 
Query browser, nýbrž o webovou aplikaci naprogramovanou v PHP. Za největší výhodu 
považuji zobrazování provedených dotazů nad databází. Tyto se poté dají velice jednoduše 
upravit do kódů skriptů a mohou sloužit i jako učební pomůcka. Systém phpMyAdmin má 
ve většině případů velice intuitivní ovládání a to i přes svou rozsáhlost. Je navíc lokalizován 
do češtiny, stejně jako do dalších mnoha světových jazyků. Také v tomto případě se jedná o 
software poskytovaný zcela bezplatně. 

, které v jiných aplikacích práci programátora 
usnadňují (zvýraznění chyb syntaxe apod.).  

 
Program phpMyAdmin je distribuován v balíčku aplikací nazvaném „XAMPP“, od tvůrců 
PHP Friends, jež, kromě něj, do jediného balíčku vměstnali instalaci PHP, softwarového 
serveru Apache, systému MySQL, SSL zabezpečovací protokol a další pomůcky potřebné 
pro tvorbu webových aplikací. Pro vývoj byla používána verze 1.6.8. Jedná se o velice 
praktickou pomůcku. Instalace celého balíčku je velice jednoduchá. Po ní může 
programátor okamžitě zahájit práci na projektu. Odpadává tedy nutnost zdlouhavého a 
mnohdy složitého nastavování každé části zvlášť. V operačním systému lze všechny tyto 

                                                   
13 Zásuvný modul neboli plugin, také plug-in (neologismus vytvořený z anglického slovesa to plug in – 
zasunout) je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak 
její funkčnost. 

Obrázek 4.4: phpMyAdmin 
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aplikace mít stále spuštěné jako služby, což je ovšem docela nepraktické pro systém, jež je 
určen pouze pro vývoj, nebo jednotlivé části spouštět jednoduše v ovládacím panelu 
Xamppu před každým použitím. 

 

4.5.2 Základ struktury aplikace 

Základem té části aplikace, která komunikuje s uživatelem je grafické uživatelské prostředí. 
Proto jsem zvolil začít právě jím. Poněvadž i pro sebelepší aplikaci platí, že pokud má 
nevhodným způsobem navržené GUI14

GUI je navrženo tak, aby se nemuselo každým skriptem znovu vypisovat. To znamená, že 
obsah výstupu je vyžadován v jediném skriptu vždy po zadání požadavku uživatele. Řešení 
s sebou nese jisté výhody, ale také nevýhody. Mezi největší výhody patří to, že se grafická 
část aplikace nemísí s aplikační logikou. Naopak jako jistou nevýhodu vidím v tom, že 
skripty, které „vyplňují“ GUI jsou volány až poté, kdy byla k uživateli zaslána tzv. hlavička 
stránky. Stránku tedy nelze například přesměrovat obvyklým způsobem.  

, uživatel z ní nic nemá. Základem GUI, pro webové 
aplikace, jsou již zmiňované kaskádové styly (CSS), pomocí nichž je možné stránku 
nastylovat do potřebné podoby a zároveň se tím vyhnout opakovanému psaní stejných stylů. 
Stylovat lze totiž pomocí tzv. tříd, tedy pokaždé když je potřeba již použitého stylu stačí se 
odkázat v kódu na jeho třídu a prohlížeč již ví, jaký nastavení stylu použít. 

                                                   
14 Grafické uživatelské prostředí 

Obrázek 4.5: Ovládací panel aplikace XAMPP 
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V následující krátké ukázce zdrojového kódu je naznačeno, jakým způsobem se do GUI 
vkládá obsah stránky. 

<div>   <!-- začátek oddílu HTML kódu (předchází jej hlavička atp. --> 
 
    <?php 
      if ($_GET['show'])  
      /** 
        * Volani skriptu podle promenne $_GET['show'] 
        */              
      require (''.$_GET['show'].'.php'); 
       
      else  
      /** 
        * Pokud promenna $_GET['show'] neni nastavena, presmeruje 
        * na domovskou stranku 
        */              
      require ('home.php');     
    ?> 
 
</div>   <!-- konec oddílu HTML kódu --> 

4.5.3 Struktura skriptů 

Celá webová aplikace je koncipována do jednotlivých PHP skriptů, a to tak, že tyto jsou na 
sobě do jisté míry nezávislé. Pro jednu funkci, z hlediska uživatele, je totiž napsán jeden 
skript. Myslí se tím, že pokud uživatel například vybere v menu položku „Další pacient“, 
aktivuje tím zároveň skript obsluhující zobrazení formuláře pro zadání rodného čísla. 

Tato funkce ale odesláním rodného čísla nekončí, právě naopak. Po stisknutí tlačítka 
„Najít“ dochází ke komplexnímu ověření správnosti zadaného čísla. Jestliže toto je bez 
chyb, následuje další krok, kterým je porovnání zadání s databází. Ve své podstatě mohou 
nyní nastat pouze dva případy. Buď již číslo v databázi existuje, nebo ne.  

V prvním případě ještě stejný skript načte z databáze o pacientovi všechny informace a 
zobrazí je na obrazovku. Až v tuto chvíli by se dalo říct, že skript skončil. Ovšem je to 
relativní, poněvadž pokud uživatel zadal číslo, jež nechtěl, může se stiskem tlačítka zpět 
vrátit na „začátek“ stejného skriptu. Je ovšem pouze na lékaři, obsluhujícím aplikaci, jak 
bude pokračovat dále. Ve většině případů však z tohoto místa budou volány další skripty. 

V situaci, kdy je zadáno dosud neexistující rodné číslo, skript vyhodnotí, podle zadání, 
datum narození, pohlaví a vyplní je do následujícího formuláře. Je to formulář umožňující 
zadat veškeré informace o novém pacientu. Po jeho vyplnění a odeslání informací je opět 
ověřena důvěryhodnost dat a v případě že je vše v pořádku, jsou uloženy informace do 
databáze a proběhne zobrazení informací o, v tuto chvíli, již existujícím pacientu. Dostali 
jsme se na stejné místo „konce“ skriptu jako v prvním případě. 

Výpis 4.1: Volání obsahových skriptů do GUI 
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V tuto chvíli již bude volán jiný skript. Samozřejmě to opět závisí na uživateli, zda nechce 
zadané údaje ještě upravit apod. Může se jednat o skript zobrazující seznam všech vyšetření 
pacienta, nebo funkce umožňující vyplnění zápisu o novém vyšetření a další. 

Tímto způsobem je koncipována celá aplikace. Každý skript má právě jeden úkol, který je 
považován za splněný v době, kdy uživatel dosáhl výsledku, jenž v danou chvíli požadoval. 
Pokud je potřeba nějakým způsobem předat jinému skriptu data, potřebná k jeho spuštění, 
provádí se tak buď přes pole adresy v prohlížeči, tedy v PHP proměnnými typu $_GET, 
eventuelně posláním informací z formulářů „neviditelným“ způsobem proměnnými typu 
$_POST. Systém používá také proměnné typu $_SESSION, tedy proměnné, udržující 
informace po celou dobu kdy uživatel používá aplikaci. V tomto typu proměnných jsou 
udržována data, jako jsou informace o přihlášení uživatele, verze jeho prohlížeče apod. 

Výjimku tvoří skript, starající se o obsluhu formulářů nového vyšetření. Vzhledem k tomu, 
že je tento formulář rozdělen na několik částí, jsou hodnoty vyplněných polí udržovány 
v proměnných $_SESSION všechny.  

4.5.4 Zabezpečení skriptů 

Zabezpečení spočívá v kontrole přihlášení uživatele. Jedinou stránkou, na kterou mohou 
přistupovat všichni uživatelé bez rozdílu je přihlášení do systému.  

Ve všech ostatních PHP skriptech je na začátku požadavek na ověření uživatele (Výpis 4.2). 
Ověření funguje tak, že je zavolán skript, který zjistí, zda v sekci existuje proměnná 
($_SESSION[‘user_logged‘]) obsahující uživatelské jméno. Tyto údaje jsou do proměnné 
uloženy po úspěšném přihlášení uživatele a jsou v ní udržovány až do odhlášení, případně 
do zavření okna prohlížeče. Stejně tak jsou zabezpečeny všechny skripty, určeny pro lékaře 
s vyššími administrátorskými právy. V případě, že se kdokoliv pokusí zobrazit stránku, na 
níž nemá právo, je po vyhodnocení neautorizovaného přístupu přesměrován na přihlašovací 
stránku, případně na stránku, ze které se pokusil proniknout.  

Jedná se o jeden z nejběžnějších a relativně bezpečných způsobů zamezení zobrazení 
obsahu stránek uživatelům, jež na ně nemají právo. 

session_name("USGAPPLV10"); 
session_start();   //pokračování session s názvem “USGAPPLV10“ 
if ( ( isset( $_SESSION['user_logged']) && 
      $_SESSION['user_logged'] != "" ) && 
    ( isset( $_SESSION['user_pass']) && 
      $_SESSION['user_pass'] != "" ) ) {}  // pokud je nastaveno 
                                                      // heslo a login,pokračuj  
 
else { 
  $redirect = $_SERVER['PHP_SELF']; 
  header( "Refresh: 0; URL=$redirect" ); 
  die(); 
}                     // jinak přesměruj na původní stránku 

Výpis 4.2: Zabezpečení proti neoprávněnému vstupu uživatele do aplikace 
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Výše uvedený kód je požadován ve všech skriptech aplikace. Podobným způsobem je 
zabezpečena komunikace mezi serverem a počítačem uživatele. Vzhledem k citlivosti dat, 
které aplikace musí spravovat, jako jsou jména, rodná čísla atp., je nutné zabezpečit 
komunikaci po celou dobu používání aplikace. Proto již od přihlašovací stránky je na 
počátcích skriptů vyžadován rovněž ten, který se stará o zabezpečení komunikace 
šifrováním SSL. Přesněji, skript pouze kontroluje, zda je zabezpečení používáno. O 
samotné zabezpečení se starají jiné technologie. 

// pokud nepoužíváš https přesměruj na stejnou adresu, která začíná "https://" 
if ($_SERVER['HTTPS'] != "on") {   
    $url="https://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];  
    header("Location: $url");      
    exit;                             
} 

 
 

4.5.5 JavaScript 

Vzhledem k tomu, že při editaci nového vyšetření je potřeba velkého množství 
formulářových polí, bylo na žádost zadavatele zajištěno schovávání formulářů, dokud 
nejsou uživatelem vyžadovány. Aby nedocházelo ke zbytečnému zatěžování serveru a také 
uživatele, rozhodnul jsem se použít JavaScript, který podobné (a mnohé další) pomůcky 
umožňuje. 

Závislost aplikace na JavaScriptu nakonec dosáhla takové úrovně, že je pro běh systému 
dokonce vyžadován. Proto je již na přihlašovací stránce testováno, zda prohlížeč v počítači 

Výpis 4.3: Zabezpečení spojení mezi serverem a počítačem uživatele 

Obrázek 4.6: Dynamické formuláře pomocí javascriptu 
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lékaře tzv. skriptování na straně uživatele podporuje. V případě, že program zjistí, že 
skriptování není povoleno, uživatel nemá, z bezpečnostních důvodů možnost se ani 
přihlásit. 

Jazyk byl uplatněn rovněž pro nepovinné kontroly zadaných dat. Jedná se tedy o data, která 
mohou být do databáze bez problému uložena, avšak lékař by měl při jejich zadání být 
alespoň upozorněn. Téměř výhradně se jedná o zadávání atributů při vyšetřování pacienta. 
Pokud se daný atribut nepohybuje v jistých normách, změní skript barvu obsahu formuláře 
z černé na červenou (Obr. 4.7). 

 

 

Implementace v jazyce JavaScript není zpočátku zrovna jednoduchá, hlavně pro nepříliš 
vhodné dokumentace a návody. Přesto, až si na něj programátor zvykne, dá se s ním 
dosáhnout relativně pěkných výsledků a rozhodně zpříjemnění práce uživatele. 

4.5.6 Nahrání a dodatečné označení obrázků 

Dalším z implementačních problémů bylo nahrávání obrázků na server a pozdější kreslení 
do samotných obrázků. Zde byl v aplikaci, poprvé a zároveň naposledy, použit převzatý 
skript. Samotné nahrávání a ukládání obrázků na server není problém. Nepříjemný však byl 
požadavek na možnou úpravu obrázků pouhým kreslením, ale bez fyzického poškození dat. 
Tedy lékař potřebuje mít možnost obrázek vidět v původním stavu. V zásadě existují dvě 
možnosti, jak tento problém řešit.  

První je duplikace obrázků na serveru, tedy vytvořit po nahrání obrázku jeho kopii. Ovšem 
to má za následek minimálně dvojnásobek souborů na serveru a jeho zbytečné přetěžování a 
snížení potřebného volného diskového místa. Proto jsem zvolil druhou variantu. Je jí použití 
jakéhosi filtru před obrázkem, kterým se dá kreslit libovolnou křivku přes obrázek, 
s možností editace. Tedy při pozdější úpravě obrázku, např. po týdnu, je stále možnost vrátit 
poslední krok úpravy zpět, eventuelně všechny křivky úplně odstranit. Samotné křivky jsou 
ukládány do databáze jejich vektorovým zápisem pomoci popisného jazyka SVG15

Jak se nakonec ukázalo, volba druhé varianty nebyla, z implementačního hlediska, úplně 
šťastná, neboť přinutit skript, aby fungoval, bylo relativně časově i psychicky náročné. 
Nakonec, po několika kompromisech, se to naštěstí povedlo, takže zadavatel dostane, co 
potřeboval. Po době, která byla při implementaci věnována této problematice, by se již 

, což 
umožňuje pozdější použití i v řadě jiných aplikací. Obrázek samotný, je tedy ukládán na 
server, zatímco kreslení „na“ obrázek do databáze přes skryté formuláře. 

                                                   
15 SVG (Scalable Vector Graphics-škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, 
který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát 
základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu. 

Obrázek 4.7: Kontrola skriptem. Vlevo zadání v pořádku, vpravo mimo normu. 
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nevyplatilo začít znovu první variantou. Navíc kreslení na plátno pomocí např. JavaScriptu, 
je použitelné dnes prakticky pouze v prohlížeči Firefox, jednalo by se tudíž o relativně 
velký problém, řešitelný snad pouze java appletem16

 

. Doplněk, který jsem za tímto účelem 
použil je nazván „InputDraw“ a vytvořila jej portugalská firma inEvo. Pro nekomerční užití 
je poskytován zcela zdarma. Pro svůj běh vyžaduje přehrávač Macromedia (Adobe) flash. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5.7 Implementace statistických metod 

Jedním z nejpodstatnějších důvodů implementace celého projektu byly již zmiňované 
statistické charakteristiky, díky kterým může být aplikace přínosem pro medicínu. 
Statistické výpočty jsou, jak je zřejmé z jejich matematické podstaty, založeny na číslech. 
Čísla, která vstupují do jednotlivých statistických výpočtů, si určí sám uživatel pomocí 
vyhledávacích formulářů. Více k těmto, se dá dočíst v uživatelské příručce aplikace. 

V této části bych se jen krátce věnoval základním algoritmům pro výpočty jednotlivých 
statistických charakteristik. Bude se tedy jednat o ty nejpodstatnější algoritmy. Více 
k dočtení o této problematice je ve třetí kapitole diplomové práce. 

Pro výpočet statistických charakteristik jako aritmetický průměr, výběrová směrodatná 
odchylka, variační koeficient a výběrový rozptyl bylo použito algoritmu, skládajícího se ze 
dvou částí. V první je počítán počet prvků, hledaná minimální a maximální hodnota výběru 
a vypočítán aritmetický průměr.  Zároveň je kontrolováno, zda všechna vstupní data jsou 
čísla. V případě, že nikoliv, je daná hodnota přeskočena – jedná se o prázdný, při vyšetření 

                                                   
16 Applet je softwarová komponenta, která běží v kontextu jiného programu (webového prohlížeče). Bývá 
většinou orientován na plnění konkrétní funkce v daném kontextu a nepředpokládá se, že bude používán 
jako samostatná aplikace. 

Obrázek 4.8: Doplněk InputDraw slouží k poznačení obrázků  
(na snímku zvýraznění ledviny) 
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nevyplněný atribut, který nesmí být do výsledku započítán. Pro sestavení algoritmů byly 
použity vzorce 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. 

  // dokud nejsi na konci pole, posunuj se o jeden řádek 
  while ($val = mysql_fetch_array($vysledek)){ 
    // pokud není aktuální hodnota číslo, přeskoč ji 
    if(!is_numeric($val[$i])){}   
    // jinak dělej násleující 
    else { 
        //navyš počet prvků o 1 
      $n++;   
        //navyš součet hodnot o aktuální číslo 
      $mean += $val[$i];   
      //ověř, zda není minimem, případně nastav nové minimum na aktuální hodnotu 
      if ($val[$i]<$min) $min = $val[$i];  
        //ověř zda není maximem, případně nastav nové maximum na aktuální hodnotu 
      if ($val[$i]>$max) $max = $val[$i];  
    } 
  } 
  $mean = $mean/$n;  // spočítej aritmetický průměr (součet/počet) 
  mysql_data_seek($vysledek, 0); // nastav ukazatel pole na začátek 

 
 
Metod, jak spočítat v PHP průměr je mnoho, ovšem pro potřeby statistických výpočtů je 
nutná kontrola prázdných řádků v tabulce, kterou PHP neprovádí. Proto je potřeba „ručně“ 
počítat přesně to, co je nutné.  

Máme-li průměr, počet prvků a ostatní hodnoty, můžeme počítat další charakteristiky: 

  // dokud nejsi na konci pole, posunuj se o jeden řádek 
  while ($val = mysql_fetch_array($vysledek)){ 
    // pokud není aktuální hodnota číslo, přeskoč ji 
    if(!is_numeric($val[$i])){} 
    // jinak dělej násleující 
    else { 
      // pomocná proměnná – vzdálenost aktuální hodnoty od průměru 
      $delta = $val[$i] - $mean; 
      // aktualizace čitatele vzroce pro výpočet výběrového rozptylu +($delta^2) 
      $m2 = $m2 + $delta*($val[$i] - $mean); 
    } 
  } 
  // výpočet hodnoty rozptylu: čitatel vzorce (suma vzdáleností hodnot od průměru) 
  // vydělen počtem prvků sníženým o 1. Zároveň zaokrouhlení na 3 desetinná místa. 
  $rozptyl = round(($m2/($n-1)),3); 
  // výpočet odchylky – druhá odmocnina z hodnoty rozptylu+ zaokrouhlení na 3 des. místa 
  $odchylka = round(sqrt($rozptyl),3); 
  // zaokrouhlení průměru na 3 desetinná místa 
  $prumer = round($mean,3); 
  // variační koeficient je definován výhradně pro kladná čísla, proto je počítán, jen 
  // je-li minimální hodnota větší, než 0. (odchylka vydělena průměrem) 
  if ($min > 0) $varkoef = round(($odchylka/$prumer*100),2); 
  else $varkoef = "Pouze pro kladná čísla."; 

 

Výpis 4.4: První část statistického výpočetního algoritmu pro určení míry variability 

Výpis 4.5: Druhá část statistického výpočetního algoritmu pro určení míry variability 
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Pro výpočet dalších statistických charakteristik bylo potřeba naprogramovat mj. i 
algoritmus, který vytvoří obrázek grafu. V tomto bodě však není relevantní jej uvádět, jedná 
se totiž o množství funkcí implementovaných přímo v PHP. Obrázky jsou tvořeny ve 
formátu PNG a ukládány na server podle id přihlášeného uživatele. Je tedy zajištěno, že 
nikdy nebude na serveru více grafů, než je počet uživatelů aplikace. 

Pro výpočet charakteristik lineárních závislostí bylo využito vzorců 3.6, 3.10, 3.11. 
Algoritmus pro výpočet metod:  

  $x_sum = array_sum($x);  //součet hodnot proměnných na ose x 
  $y_sum = array_sum($y);  //součet hodnot proměnných na ose y 
  $meanx = $x_sum / $n;  //aritmetický průměr hodnot x 
  $meany = $y_sum / $n;  //aritmetický průměr hodnot y 
 
// udělej tolikrát, kolik je prvků v souboru hodnot 
for($i = 0; $i < $n; $i++) { 
    $xy_sum+=($x[$i]*$y[$i]);  //suma xi * yi 
    $xx_sum+=($x[$i]*$x[$i]);  //suma xi^2 
    $xr_sum+=($x[$i]-$meanx)*($y[$i]-$meany); //suma rozdílů od průměru 
    $xir_sum+=($x[$i]-$meanx)*($x[$i]-$meanx); //suma rozdílů od průměru 
    $yir_sum+=($y[$i]-$meany)*($y[$i]-$meany); //suma rozdílů od průměru 
  } 
 
  //výpočet korelačního koeficientu (pokud je jeden ze součtů 0->chyba) 
  if(($xir_sum == 0)||($yir_sum == 0)) { 
    return 0; 
  } 
  //pokud je vše v pořádku výpočet 
  else { 
    $r = ($xr_sum)/(sqrt(($xir_sum)*($yir_sum))); 
  } 
 
  // výpočet směrnice regresní přímky 
  $m = (($n*$xy_sum)-($x_sum*$y_sum))/(($n*$xx_sum)-($x_sum*$x_sum)); 
  // výpočet regresní konstanty (úsek přímky) 
  $b = ($y_sum - ($m * $x_sum)) / $n; 

 

V implementaci byl také zahrnut export dat do aplikací typu MS Excel. Tento export 
probíhá tzv. zjednodušeným formátováním. Při tomto způsobu formátování je výstupní 
soubor v podobě HTML tabulek, s kterými si Excel a jemu podobné tabulkové procesory 
poradí bez problému. Soubor je otevřen v tabulkovém procesoru, následně jej uživatel může 
uložit do libovolného formátu, eventuelně zanechat formát původní. 

  

Výpis 4.6: Výpočet parametrů regresní přímky a korelačního koeficientu 
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4.6 Testování systému 

Systém, jako takový, již částečně prošel testovací fází. Jednalo se však pouze o odlaďování 
chyb a veškerých nedostatků. Přestože by systém nyní neměl obsahovat žádné závažné 
chyby, je potřeba zajistit spuštění aplikace na webovém serveru a postarat se o testování za 
provozu.  

Pro základní otestování správných výpočtů implementovaných statistických charakteristik 
byl použit příklad nalezený na internetu, z něhož už byl dříve zobrazen graf (Obr. 3.2) [7]. 
Řešení příkladu bylo prověřeno navíc ještě aplikací Microsoft Office Excel 2007.  

Zadání 
Tabulka 4.1: Hodnoty xi, yi a schéma pro řešení lineární regrese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pro řešení příkladu bylo jak v aplikaci, tak v příkladu z citované internetové stránky použito 
vzorců 3.6, 3.10, 3.11. 

Po výpočtu parametrů přímky bylo dosaženo těchto výsledků: 
„V našem případě vychází A = 1.955 a B = 0.855.“ 

čís. xi(AST) yi(ALP) 

1 7.1 7.7 

2 5.7 7.7 

3 6.3 10.4 

4 4.5 4.9 

5 11.0 13.2 

6 9.2 10.8 

7 9.4 10.0 

8 7.5 6.0 

9 3.3 5.0 

10 7.7 10.0 

11 7.4 3.7 

12 3.3 5.0 

13 6.8 8.4 

14 9.0 7.9 

15 7.7 8.6 

16 2.6 3.1 

17 4.3 7.8 

18 8.4 12.2 

19 9.5 7.8 

20 6.1 5.8 
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Směrnicová rovnice přímky tedy vyšla y = 1.955 + 0.855 ⋅ x 
„V našem případě párový korelační koeficient r = 0.7198.“  

Výstup implementovaného systému 

Data, která byla za účelem tohoto testování zadána, jsou totožná s daty v tabulce 4.1, včetně 
jejich pořadí. Výstup programu, prezentován mj. v podobě grafu (Obr. 4.9) s vepsanými 
hodnotami parametrů přímky a vypočteným korelačním koeficientem je následující 
(obrázek je zmenšen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf na obrázku 4.9 rovněž odpovídá grafu na obrázku 3.2. Ovšem každý z grafů má jiný 
poměr stran, proto se může zdát, že grafy jsou odlišné, opak je ale pravdou. 

  

Obrázek 4.9: Výstup aplikace v podobě grafu, podle koeficientů v pravém dolním rohu obrázku je, po zaokrouhlení na 
3 desetinná místa, patrné, že aplikace počítá směrnicovou rovnici regresní přímky i korelační koeficient správně.  

Čísla u jednotlivých bodů značí jejich řádek v tabulce zadání. 
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Pro kontrolu správnosti výpočtů variability proměnné, byla data přímo z aplikace 
exportována do formátu aplikace MS Excel a shodovala se s následujícími výsledky 
systému: 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 4.10: Výpočet variability proměnných 
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5 Závěr 

Při tvorbě této diplomové práce jsem detailněji poznal technologie PHP, MySQL, SSL a 
jejich použití při vývoji softwarového produktu, informačně-analytického systému. Blíže 
jsem se seznámil rovněž s jazykem JavaScript, který slouží jako rozšíření standardní 
dynamické webové aplikace a napomáhá jejímu urychlení a snížení zátěže webového 
serveru. Všechny tyto nabyté poznatky jsem využil k tvorbě webové aplikace postavené na 
standardech technologie PHP a jí příbuzným. 

V praktické části byl tedy vytvořen analytický a informační systém, určený Centru péče o 
zažívací trakt, náležícímu Vítkovické nemocnici a.s. Ještě v letošním roce by se měl systém 
stát plnohodnotnou podporou vědeckého výzkumu a později součástí medicínské studie. 
Kromě nezbytné administrační části a evidence dat, systém obsahuje několik modulů pro 
výpočty statisticky relevantních charakteristik nad sledovanými soubory dat. Výsledky je 
následně možno vytisknout, případně exportovat do formátu tabulkových procesorů, kde se 
dají ještě dále zkoumat.  

Věřím, že se naplní mé cíle a očekávání, že analytický systém poskytne lékařům dostatečné 
podklady k tomu, aby mohli vytvořit novou medicínskou studii a také, aby mohli efektivněji 
zpracovávat informace o pacientech, získané při vyšetřeních.   
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7 Seznam příloh 

 

1) Uživatelská příručka 

2) Programátorská příručka 

3) Funkční analýza, návrh implementace 

4) Aplikace 

5) Volně šiřitelný soubor aplikací umožňujících spuštění webové aplikace v PHP 

na lokálním počítači (XAMPP v1.6.8, 1.7.1) 

Všechny přílohy se nacházejí na CD, přiloženém k diplomové práci. 
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