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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je jednak prostudovat sociální sítě a její aspekty vzniku, ale dále 

také navrhnout inteligentní mapový podklad s moţností přidávání informací ke konkrétnímu místu 

na mapě. V oblasti sociálních sítích se zaměřím na jejich úspěšnost a neúspěšnost a také na důvody, 

proč se uţivatelé vracejí na úspěšné sociální sítě. Dále se podívám na současný stav propojení 

sociálních sítí a řešení krizových situací. V rámci implementační části budu pracovat 

s komponentou Bing Maps Silverlight Map Control, nad kterou budu vytvářet rozhranní pro 

zadávání informací do mapy pomocí technologie Silverlight. Tato aplikace by měla v budoucnu 

slouţit jako základ pro tvorbu sociální sítě zaměřenou na oblast krizového řízení. Aplikační logika 

bude programována v jazyku C# a propojení s databází bude provedeno pomocí technologie LINQ 

to SQL a WCF sluţby.  
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Abstract 

The aim of this work is study in detail the social network and aspects of its creation. Further 

design and realize intelligent map application with the possibility of addition of information to 

specific location on the map. In social network I'll focus to their successes and failures and the 

reasons why users return to a successful social network. Furthermore, I will look at the current state 

of linking social networks and crisis management. In the implementation part I'll work with the 

Bing Maps Silverlight Map Control, above which will be created interface to entering information 

into the map using Silverlight technology. This application should in future serve as a basis for 

social network aimed at crisis management. The application logic is programmed in C# and 

database connection will be done through technology LINQ to SQL and WCF services. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

FLOREON+ - nástroj pro řešení krizových situací 

FLOREON_SN  - sociální síť nad projektem FLOREON+ (FLOREON+ Social Network) 

.NET - Aplikační platforma společnosti Microsoft 

RIA - Rich Internet Application – webové aplikace blíţící se svými vlastnostmi 

desktopovým aplikacím 

Silverlight - Vývojová platforma pro interaktivní aplikace 

LINQ - Language Integrated Query - jazyk pro dotazování 

XAML - Extensible Application Markup Language - deklarativní jazyk zaloţený na 

XML 

WCF - Windows Communication Foundation - framework pro vývoj aplikací 

zaloţených na SOA (servisně orientovaná architektura) 

SOAP - protokol pro výměnu zpráv zaloţených na XML přes síť 

JSON - JavaScript Object Notation - formát pro výměnu dat 

GRAPH API - Nástroj pro čtění a zápis dat v aplikaci Facebook  

FQL - Facebook Query Language - jazyk pro dotazování v aplikaci Facebook 

FBML - Facebook Markup Language - jazyk pro jednoduchý vývoj Facebook aplikací 
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1 Úvod 

Jelikoţ se v budoucnu chystá vytvoření sociální sítě nad systémem Floreon+, budu se v této 

práci zabývat podrobnější studií sociálních sítí. Sociální síť je mnoţina lidí nebo skupin lidí s 

podobnými vzory kontaktů nebo interakcemi jakými jsou přátelství, spolupráce nebo výměna 

informací [75]. Internet, citační sítě, lidské aktivity na internetu (výměna emailů, nakupování, ...), 

fyzikální a biologické sítě můţou být příklady sociální sítě. V práci se zaměřím na sociální sítě na 

internetu, kde budou kromě přehledu různých typů sítí také podrobněji popsány ty nejúspěšnější. 

Dále budou popsány aspekty vzniku sociálních sítí, proč jsou některé úspěšné více a jiné méně a 

proč se lidé na úspěšné sociální sítě vracejí. Také se podívám na současný stav propojení sociálních 

sítí a řešení krizových situací. Tato studie nám pomůţe v budoucnu k vytvoření úspěšné sociální 

sítě zaměřenou na krizové situace.  

V rámci implementační části je mým úkolem vytvořit inteligentní mapový podklad, do kterého 

budou moci přihlášení uţivatelé přidávat informace ke konkrétnímu místu na mapě. Aplikace by 

také měla umoţňovat nahrávat fotky k určitým místům, filtrovat zadané informace a přihlašovat či 

registrovat uţivatele. K této aplikaci bude také ještě zapotřebí připravit větší mnoţství dat pro další 

práci a testování aplikace. 

 

1.1 Struktura práce 

Celá práce je rozdělena do několika kapitol. Ve 2. kapitole se bude pojednávat o podrobnější 

studii online sociálních sítí a jejich vyuţití a dále o současném stavu propojení sociálních sítí spolu 

s řešením krizových situací. Ve 3. kapitole se zabývám popisem Bing Maps Silverlight 

komponenty. Ve 4. kapitole jsou specifikovány základní poţadavky na systém a jeho funkčnost. 

V návrhu implementace v 5. kapitole je představena architektura systému a návrh vzhledu aplikace. 

V 6. kapitole jsou popsány etapy vývoje aplikace, dále jak byly implementovány některé její části a 

konečný vzhled aplikace. V 7. kapitole jsou představeny pouţité technologie a nástroje. Poslední 

kapitola 8. pojednává o nasazení aplikace. 
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2 Sociální sítě a řešení krizových situací 

Tato kapitola bude popisovat aspekty vzniku sociálních sítí, jak jsou vyuţívány při řešení 

krizových situací a také budou popsány nejznámější sociální sítě na webu. 

2.1 Úvod do sociálních sítí 

Jiţ od raného věku člověka je kladen důraz na socializaci. Jde o proces, kdy se jedinec začleňuje 

do společnosti a získává sociální identitu. Bez navazování kontaktů s lidmi by se nemohla lidská 

psychika vyvíjet. První kroky socializace nastávají v rodině, kde se jedinec učí různým 

dovednostem, návykům, základům chování, citovému projevu a komunikaci s lidmi. Vytvářením 

vztahů pak vznikají sociální sítě. Nejzákladnější sociální sítí je rodina a příbuzní. Další sociální sítě 

vznikají například ze spolků určitých zájmů, partnerství, společných názorů, pracovních vztahů a 

jiných [17], [18]. 

Sociální sítě se nejčastěji zachycují diagramem sloţeným z uzlů, které znázorňují buď jedince, 

nebo skupiny. Spoje mezi jednotlivými uzly tvoří vazby, které mohou být silné nebo slabé. Silné 

vazby vznikají mezi rodinou, blízkými přáteli či spolupracovníky. Slabé vazby pak vznikají mezi 

známými. Ze zkoumání šíření informací v sociálních sítích bylo zjištěno, ţe mezi uzly 

spojenými silnými vazbami kolují stále stejné informace, neboť se vazby vzájemně překrývají. Je 

to dáno tím, ţe jedinci propojení silnými vazbami sdílejí stejné okolí bydliště, případně mají stejné 

zájmy a stejné přátele. Pomocí slabých vazeb pak kolují nové informace, díky kterým můţe jedinec 

snadněji získat novou práci či nové kontakty. Ideální postavení jedince v sociální síti je tedy mezi 

několika různými skupinami, kdy jeho kontakty nevedou k podobným lidem a tedy ke stejným 

informacím. Obrázek 1 znázorňuje sociální síť, na které má optimální postavení Robert [19], [20]. 

 

Obrázek 1: Sociální síť [72] 
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2.2 Online sociální sítě 

Online sociální sítě? Fenomén 21. století v oblasti internetu. Velký boom, který jednak můţe 

přinést velké příleţitosti, ale také velké riziko, které si málokdo uvědomuje. 

Sociální sítě vznikající na webu odbourávají jeden důleţitý fakt, a sice vůbec nezáleţí na 

geografické poloze uţivatele. Jestliţe dřív byl problém najít si kamarády s odlišnou barvou pleti, či 

s odlišným jazykem, dnes jiţ tato bariéra byla překonána právě díky vzniku sociálních sítí na 

internetu.  

2.2.1 Historie a důvod vzniku 

Kdyţ se podíváme do historie sociálních sítí a internetu, tak pojem sociální síť vznikl v roce 

1954. První sociální sítě vznikaly mezi skupinami lidí, kteří komunikovali na bázi emailu. Ty 

slouţily především k řešení reálných problémů jako je šíření informací, diskuze či obchodní 

komunikace. S postupnou dostupností internetu široké veřejnosti začaly vznikat chatovací sítě pro 

komunikaci s lidmi. Na začátku internetového chatování stál Internet Relay Chat (IRC)
1
. Na 

chatovacích sítích uţivatel vstupoval do virtuálních místností a jeho identifikace byla přezdívka, 

pod kterou mnohdy ţeny vystupovaly jako muţi a muţi jako ţeny. Nedalo se nikomu moc věřit, a 

tak tato forma komunikace začala upadat. Vznikaly modernější programy pro zajišťování 

komunikace jako je AIM
2
, ICQ

3
 a další. Zde uţivatel vystupoval také pod přezdívkou, ale pod ní se 

skrývala skutečná osoba, kterou známe. Jako první sociální síť, která se blíţí k těm dnešním, byla 

Classmates
4
, která vznikla v roce 1995. Umoţňovala registrovaným uţivatelům hledat a udrţovat 

kontakt se svými spoluţáky a jinými známými [21], [23]. 

Nástup rozmanitějších sociálních sítí nastal po roku 2005, kdy vznikl WEB 2.0 [22]. Jedná se o 

etapu vývoje webu, kdy byly nahrazeny statické webové stránky platformou pro sdílení dat. Jelikoţ 

vznikla moţnost interakce s uţivatelem formou diskuze, chatu a sociálních profilů, můţe se dříve 

pouhý čtenář podílet na tvorbě obsahu. Tím byly poloţeny základy sociálního webu, s jehoţ 

příchodem byl nejvíce ovlivněn marketing. Firma, která chtěla být úspěšná, musela změnit vnímání 

základů marketingu. 

Zjednodušený obraz skutečného sociálního webu je zobrazen na obrázku 2. Má znázorňovat 

spektrum rozhovorů, které se v sociálním webu vyskytují a tím pomoci lidem, kteří se snaţí 

proniknout do světa komunit. Tento koncept zaujímá opačný přístup metod a praktik podnikatelů 

neţ je zvykem. Nejprve se zabývají sociálním výzkumem a poté teprve vytvářejí plány sociálních 

médií, které přilákají lidi, prezentují jejich výrobky či značku. Jelikoţ se sociální sítě neustále 

                                                   

 
1 Internet Relay Chat (IRC) je víceuţivatelský, mnohokanálový systém pro komunikaci na celosvětové síti 

Internet. Více viz http://irc.diary.cz/ircchat.html. 
2 AIM je Instant Messenger od firmy Mirabilis (AOL) pro online komunikaci s přáteli v reálném čase. Více 

viz http://webzurnal.cz/pro-zacatecniky/srovnani-instant-messengeru-dil-1-pohled-uzivatele/  
3 ICQ je flexibilní nástroj pro práci v síti internet. Vyuţívá se především ke komunikaci s přáteli v reálném 

čase. Více viz http://www.path.cz/icq/clanek1.asp?Id=4. 
4 http://www.classmates.com/  

http://irc.diary.cz/ircchat.html
http://webzurnal.cz/pro-zacatecniky/srovnani-instant-messengeru-dil-1-pohled-uzivatele/
http://www.path.cz/icq/clanek1.asp?Id=4
http://www.classmates.com/
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vyvíjejí, byly rozděleny do mnoha kategorií. Soustředné kruhy pak mají vyjadřovat střídání 

pracovních postupů. Střed kruhů znázorňuje osobu nebo manaţera firmy, který zajišťuje 

komunikaci, pozorování, naslouchání a přispívání v sociálních sítích. V prvním kruhu osoba 

poznává komunity, naslouchá lidem a jejím názorům, snaţí se identifikovat zákazníky či moţné 

spolupracovníky a vyhodnocuje jednotlivé rozhovory. V druhém kruhu se firma zaměřuje na 

přispívání směrem ven do komunit. Jednotlivé konverzace obsluhují odborníci, kteří jsou rozděleni 

do následujících skupin: podpora zákazníků a produktů, produkty a prodej, marketing a PR, 

komunita, firemní komunikace a krize. Třetí kruh dokončuje předcházející pracovní postupy 

především vytvořením odezvy z komunit a tím získání jejich důvěry a úcty. Neméně důleţité je 

také vstupování do vztahů s lidmi na online sociálních sítích, čímţ se zvyšuje viditelnost značky či 

produktu [24]. 

 

Obrázek 2: The Conversation Prism v2.0 [24] 
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2.2.2 Přehled používaných sociálních sítí 

Od doby web 2.0 vznikají na internetu sociální sítě nejrůznějších druhů. Společnými znaky 

většiny sociálních sítí jsou uţivatelské profily, na kterých má vlastník svou fotku a osobní údaje. 

Dalším společným znakem je pak moţnost přátelství a odesílání jak veřejných, tak i neveřejných 

zpráv. 

Prvním typem sociálních sítí jsou profesní, které slouţí zejména k hledání práce, navazování 

obchodních kontaktů a jejich správě. Takovými sociálními sítěmi jsou například LinkedIn
5
 se 70 

miliony uţivateli, Naymz
6
 a Xing

7
 [25], [26]. 

Další skupinou jsou sociální sítě vznikající na školách, které slouţí především k udrţování 

kontaktu se svými spoluţáky. Takovými sítěmi jsou například Classmates, která je oblíbená nejen 

v Americe, ale i v Evropě, kde vznikly její mutace. Českou verzí je pak síť Spoluţáci.cz
8
 [25]. 

Třetí skupinu sítí tvoří oblíbené blogy, které vytvářejí komunity lidí okolo autora, který se na 

webu prezentuje. Většinou slouţí k zachycování osobních postřehů, názorů a ţivotních příběhů. Za 

nejúspěšnější blogovací systém je povaţován Windows Live Spaces
9
, který má 120 miliónů 

registrovaných uţivatelů. Kromě psaní textu, sdílení fotografií a pozívání přátel, umoţňuje také 

vkládání nejrůznějších modulů, jako jsou seznamy oblíbených knih, filmů či skladeb, knihu 

návštěv a jiné [26], [27]. 

Zvláštním případem blogů jsou mikro-blogy, které umoţňují vkládat pouze krátké texty o 

velikosti 140 znaků pomocí SMS, emailů či webového prohlíţeče. Zprávy je moţné zobrazovat 

komukoliv nebo jen omezené skupině. Oproti blogům není moţné vkládat obrázky či videa. Mezi 

nejznámější mikroblogovací systém patří Twitter
10

, který bude popsán podrobněji níţe [28]. 

Existují také sociální sítě s jinými zaměřeními jako je Youtube
11

 síť ke sdílení videa, Flickr
12

 

pro sdílení fotografií, MyHeritage
13

 pro sdílení rodokmenů a hledání předků. Z těch českých to jsou 

pak Stream.cz
14

 pro sdílení videa, Rajče.net
15

 pro sdílení fotografií, Lidé.cz
16

 a Libimseti.cz
17

 pro 

seznamování a jiné.  

                                                   

 
5 http://www.linkedin.com  
6 http://www.naymz.com/  
7 http://www.xing.com/  
8 http://spoluzaci.cz/  
9 http://spaces.live.com/ 
10 http://twitter.com/  
11 http://www.youtube.com/  
12 http://www.flickr.com/  
13 http://www.myheritage.cz/  
14 http://www.stream.cz/  
15 http://www.rajce.idnes.cz/  
16 http://www.lide.cz/  
17 http://libimseti.cz/  

http://www.linkedin.com/
http://www.naymz.com/
http://www.xing.com/
http://spoluzaci.cz/
http://spaces.live.com/
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/
http://www.myheritage.cz/
http://www.stream.cz/
http://www.rajce.idnes.cz/
http://www.lide.cz/
http://libimseti.cz/
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Sociální sítě, které dnes ovšem hýbou světem je Facebook
18

, MySpace
19

, Orkut
20

 a Friendster
21

. 

Tyto sítě oproti jiným jsou dost rozmanité a umoţňují sdílení různých multimédií, chatování, 

hledání přátel, hraní her a vyuţívání jiných vymoţeností. Na obrázku 4 je vidět v jakých částech 

země uţivatelé pouţívají jaké sociální sítě [29]. Například Facebook je hojně pouţívaný 

v Americe, Africe, Austrálii, Indii a v Evropě. Orkut je oblíbený v Brazílii. V Rusku je pouţívaná 

sociální síť V Kontakte a v Číně se pouţívá síť QQ. Kdyţ porovnáme pouţívání sociálních sítí 

v České republice za poslední rok a půl, je vidět z obrázku 3, ţe v prosinci 2009 byla ve vedení 

česká sociální síť Lide.cz. Od května 2009 však tento zájem pominul a od té doby začali uţivatelé 

masivně vyuţívat světovou sociální síť Facebook, která bude podrobněji popsána níţe. Konkrétní 

počty na ose X Google trends
22

 neudává [32]. 

 
Obrázek 3: Porovnání pouţívaných sociálních sítí v České republice [32]  

 

Obrázek 4: Mapa sociálních sítí [29] 

                                                   

 
18 http://www.facebook.com/  
19 http://www.myspace.com/  
20 http://www.orkut.com/  
21 http://www.friendster.com/  
22 http://www.google.com/trends  

http://www.facebook.com/
http://www.myspace.com/
http://www.orkut.com/
http://www.friendster.com/
http://www.google.com/trends
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Ze statistik nejpouţívanějších sociálních sítí na celém světě za poslední rok je viditelný velký 

posun vpřed Twitteru oproti MySpace, která jiţ od roku 2007 neustále upadá. Přehled top tří 

sociálních sítí je zobrazen v tabulce Tabulka 1 a v tabulce Tabulka 2 [32]. 

 

Tabulka 1: Top 3 sociální sítě (červen 2009) 

[29] 

 

Tabulka 2: Top 3 sociální sítě (červen 2010) 

[29] 

S velkým rozmachem sociálních sítí se také nepozapomnělo na teenagery a ty nejmenší. 

Nejpouţívanější sociální sítí pro dospívající je Habbo
23

 se svými 162 milióny uţivateli. Tato síť je 

spuštěna od roku 2001 a spravuje celkem 32 komunit. Základem je virtuální hotel, který obsahuje 

spoustu chatovacích místností s grafickým prostředím. Druhou část tvoří webové rozhranní, které 

nabízí novinky a různé události, jako jsou například soutěţe. V této sociální síti nechybí ani hry 

[26], [30]. 

V Česku existuje pro nejmenší sociální síť Alík
24

, která má 52 659 zaregistrovaných dětí. Tato 

síť nabízí dětem poučné články, soutěţe, různé hry, virtuální chatovací klubovnu s několika 

místnostmi respektive virtuálními stoly a také, jak uţ je u sociálních sítí zvykem, moţnost se 

kamarádit s jinými dětmi a vytvářet si své seznamy přátel [31], [26]. 

2.2.3 Facebook 

V této kapitole bude podrobněji popsána sociální síť Facebook. Konkrétně její historie, 

technologie, kterých vyuţívá, funkčnost a vývojová platforma. 

2.2.3.1 Historie a statistiky 

Historie vzniku sociální sítě Facebook sahá aţ k roku 2004. V měsíci únor toho roku byla 

spuštěna verze, která slouţila pouze jako komunikační portál mezi studenty vysoké školy Harvard a 

jmenovala se tehdy thefacebook. V prvních 24 hodinách se přihlásilo 1 200 studentů a po jednom 

měsíci mělo vytvořený profil více neţ polovina studentů. V březnu 2004 byl Facebook rozšířen na 

další tři americké vysoké školy a v prosinci toho roku dosahoval téměř 1 milión aktivních 

uţivatelů. V srpnu roku 2005 pak byla zakoupena doména facebook.com za 200 000 dolarů a síť 

thefacebook byla oficiálně přejmenována na Facebook. Od září toho roku mohly Facebook začít 

                                                   

 
23 http://www.habbo.com/  
24 http://alik.idnes.cz/  

http://www.habbo.com/
http://alik.idnes.cz/


 

 

 

12 

vyuţívat všechny vysoké školy na světě. Rok poté nastal velký zlom, kdy byl Facebook nabídnut 

široké veřejnosti a kaţdý uţivatel nad 13 let vlastnící emailovou adresu se mohl zaregistrovat. 

V prosinci 2006 dosahuje počet uţivatelů více neţ 12 miliónů. Od té doby počet registrovaných 

uţivatelů na Facebooku exponenciálně roste a dnes jiţ dosahuje úctyhodných 472 miliónů 

uţivatelů, z toho je českých uţivatelů 2 609 420 [33], [34]. 

Kdyţ se podíváme na věkové kategorie českých uţivatelů Facebooku, vidíme na obrázku 5, ţe 

největší procento zaujímá část populace od 18 do 24 let. Co se týče porovnání muţů a ţen v 

pouţívání, je to téměř na půl, a sice ţeny 51%, muţi 49% [35]. 

 
Obrázek 5: Pouţívání Facebooku v ČR - věkové kategorie [35] 

2.2.3.2 Technologie 

Jelikoţ Facebook zobrazí 570 miliard stránek za měsíc, nahraje se kaţdý měsíc více neţ 3 

miliardy fotek, kaţdou sekundu obslouţí 1,2 miliónu fotek a nasdílí se měsíčně 25 miliard částí 

obsahu (komentáře, aktualizace stavů), musí mít Facebook hodně pevný základ, aby takový nápor 

uţivatelů unesl. Ten tvoří softwarový balík LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
25

 a více neţ 

30 000 serverů. Facebook vyuţívá také spoustu open source softwarů pro optimalizaci výkonu, 

z nichţ pár uvedu. Příkladem je Memcached
26

, coţ je distribuovaná pamět pro meziukládání 

objektů mezi webovými servery a servery MySQL. Dalším open source balíkem je HipHop
27

 pro 

PHP, který transformuje PHP do vysoce optimalizovaného C++, jehoţ pouţíváním pozoruje 

Facebook asi 50% sníţení výkonu CPU. Nejpopulárnějším rysem Facebooku jsou fotografie, jichţ 

přibývá 220 miliónů za týden a kaţdá fotka je ukládána ve čtyřech různých rozlišeních. K jejich 

ukládání se vyuţívá infrastruktury Haystack
28

, která odstraňuje z fotek nadbytečná metadata pro 

jejich rychlejší čtení. Další technologie k optimalizaci výkonu Facebooku je BigPipe
29

. Jedná se o 

zásadní redesign webové stránky Facebooku, která se skládá z jednotlivých malých kousků tzv. 

                                                   

 
25 http://linux-meeting.logios.cz/dl/webserver-na-linuxu.pdf  
26 http://memcached.org/  
27 http://wiki.github.com/facebook/hiphop-php/  
28 http://www.facebook.com/note.php?note_id=76191543919  
29http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/bigpipe-pipelining-web-pages-for-high-

performance/389414033919  

http://linux-meeting.logios.cz/dl/webserver-na-linuxu.pdf
http://memcached.org/
http://wiki.github.com/facebook/hiphop-php/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=76191543919
http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/bigpipe-pipelining-web-pages-for-high-performance/389414033919
http://www.facebook.com/notes/facebook-engineering/bigpipe-pipelining-web-pages-for-high-performance/389414033919


 

 

 

13 

pagelets. Například chat okno lze získat samostatně, tak jako kanál novinek atd. Podobných 

optimalizačních technologií vyuţívá Facebook celou řadu [39], [33]. 

2.2.3.3 Funkce 

Na začátku svého spuštění Facebook neobsahoval mnoho funkcí, ale to se postupem času 

měnilo a neustále přibývají nové vymoţenosti. K těm základním funkcím patří funkce profilu 

s fotkou uţivatele a osobními informacemi, ţádost o přátelství se seznamem přátel, zeď se 

sdílenými názory, informacemi či odkazy, moţnost sdílení fotek a videí, moţnost zasílání zpráv a 

zobrazování novinek o nových přátelstvích, zprávách či nainstalovaných aplikacích. Jiným typem 

komunikace s přáteli kromě zasílání zpráv je online chatování, které svým způsobem nahrazuje 

dřívější ICQ či IM
30

 aplikace. V základních funkcích nechybí také nastavení soukromí, tedy 

zabezpečení svých interních dat proti neznámým osobám [33]. 

Dalšími funkcemi, jsou skupiny, oblíbené stránky a akce, které umoţňují vytvářet komunity lidí 

podle zájmů. Kaţdý uţivatel můţe být přihlášen ve více skupinách, můţe mít více oblíbených 

stránek a různý počet akcí. Akce nám přináší informaci o chystané události a také přehled, kdo se 

akce zúčastní a kdo ne. Stránky je moţné prezentovat i zvenčí, neboť mají svoji URL adresu oproti 

skupinám, které tuto moţnost nemají. Při vytváření skupiny je moţnost si vybrat z několika 

kategorií a podkategorií. Při zakládání stránky je nutné vybrat jednu ze tří moţností, které 

prezentují typ zakládané stránky – firemní, produktová nebo osobnostní. Dále jsou na výběr další 

podkategorie. U stránek můţe zakladatel vidět různé statistiky interakce uţivatelů, hodnocení 

příspěvků, počty nových fanoušků a jiné. Z marketingového hlediska jsou lepší stránky neţ 

skupiny, neboť se aktivita na stránkách ukazuje uţivateli na zdi a je tak moţnost rychlejší reakce ze 

strany uţivatele. Skupiny mají zase tu výhodu, ţe lze zakládat uzavřené skupiny, které nejsou buď 

vůbec vidět, nebo jsou viditelné, ale je nutné schválit členství [33]. 

 Mezi dosti oblíbené funkce patří hry, dárky a šťouchnutí. Nejoblíbenější hru Farmville hraje 

přes 64 miliónů uţivatelů [35]. Uţivatelé se ve hře stávají farmáři, kde se musí na své farmě starat 

o pěstované plodiny, zvířata, budovat stáje nebo zasílat dary svým sousedům. Uţivatelé jsou pak za 

své snaţení odměňování mincemi a zkušenostmi, které jsou důleţité v dalších kolech. Zapojování 

dalších uţivatelů do této hry je také umoţněno pomocí pozvánek, které uţivatel rozesílá svým 

přátelům, aby se stali jeho sousedy. Je známo, ţe tato hra je silně návyková a nemálo lidí si kvůli 

této hře přeorganizovává svoje denní aktivity. Zasílání dárků je další funkce Facebooku, kdy 

můţete svým přátelům zaslat dárek např. k narozeninám v podobě obrázku, za který zaplatíte 1$. 

Šťouchnutí do přítele je pak způsob, jak můţe uţivatel na sebe upozornit [33]. 

Další moţností prezentace je bazar, kde můţou uţivatelé vkládat své inzeráty nejen pro prodej 

určitého zboţí, ale také inzeráty pronájmů bytů či domů, nabídky pracovních míst nebo nabídky 

                                                   

 
30 IM - Instant messaging je sluţba provozovaná na internetu slouţící ke komunikaci mezi přáteli v reálném 

čase. Více viz http://webzurnal.cz/pro-zacatecniky/srovnani-instant-messengeru-dil-1-pohled-uzivatele/. 

http://webzurnal.cz/pro-zacatecniky/srovnani-instant-messengeru-dil-1-pohled-uzivatele/
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nejrůznějších sluţeb. Pomocí poznámek pak můţou mít uţivatelé pohromadě všechny své 

myšlenky, které můţou taktéţ sdílet [33]. 

 Další obohacující sluţbou Facebooku je zeď, na které uţivatel můţe sledovat nejen aktivitu 

svých přátel, ale i nové příspěvky na svých oblíbených stránkách a tím mít okamţitý přehled o 

všech novinkách. Tento způsob informování uţivatele připomíná RSS čtečky [33]. 

Facebook má jiţ dnes také platformu pro mobilní zařízení, která je samozřejmě zjednodušená a 

obsahuje základní funkce jako je zasílání zpráv, šťouchnutí a příspěvky na zdi. Kompletní 

funkčnost se zobrazuje pouze uţivatelům vlastnící telefony s úplnými webovými prohlíţeči, jako 

jsou iPhone, Nokia N95 a podobně. V květnu tohoto roku udělal Facebook další krok k mobilnímu 

směru spuštěním mobilní stránky Zero Facebook (0.facebook.com). Tato stránka je momentálně 

dostupná prozatím 45 zemím s více neţ 50 operátory a navíc zdarma. Uţivatel je tedy oproštěn od 

poplatků za datové přenosy a můţe vyuţívat všechny základní funkce Facebooku kromě 

zobrazování fotografií. Pokud by je uţivatel chtěl zobrazovat, je moţné tuto funkci povolit, ale 

s tím uţ souvisí účtování poplatků za jejich přenos [33]. 

Co se týče aplikací, je jich na Facebooku okolo 550 000 a měsíčně se zapojí do jejich tvorby 

více neţ 70% uţivatelů. To lze také vidět ze statistik nejpouţívanějších aplikací, kterou je aplikace 

FBML právě k jejich tvorbě. Druhou nejpouţívanější je hra FarmVille a třetí nejpouţívanější 

aplikací je Facebook pro mobilní telefon iPhone [33], [35]. 

Nejpouţívanější funkcí Facebooku je však vyhledávání, neboť v tak obrovském mnoţství 

informací se to ani jinak nedá. Vyhledávat je moţné v jiţ registrovaných uţivatelích, stránkách, 

skupinách, aplikacích a událostech. Nově se také přidalo vyhledávání v příspěvcích přátel a 

v příspěvcích všech uţivatelů, díky vyuţití real-time vyhledávání sociální sítě FriendFeed
31

, kterou 

Facebook skoro před rokem koupil. Pokud chce uţivatel vyhledat přítele, který ještě není na 

Facebooku zaregistrovaný, můţe jej vyhledat pomocí jeho emailu nebo také podle uţivatelského 

jména z pouţívaných aplikací ICQ, Skype, Windows Live Messenger a AOL Instant Messenger. 

2.2.3.4 Vývojová platforma 

Jádrem Facebook platformy je Graph API
32

, které umoţňuje čtení a zapisování dat na Facebook. 

Poskytuje jednoduchý pohled na sociální graf, který se skládá z objektů (např. lidé, fotografie, 

akce, stránky) a vazeb mezi nimi (např. přátelství, co se mu líbí). Vyuţívá toho, ţe kaţdý objekt 

v sociálním grafu má své unikátní ID, díky kterému lze k objektu přistoupit a lze načíst data 

spojená s tímto objektem. Příkladem Graph API dotazu je získání seznamu mých přátel 

https://graph.facebook.com/me/friends?acces_token. Výstup tohoto dotazu dostaneme ve formátu 

JSON
33

 ( JavaScript Object Notation ), coţ je odlehčený formát pro výměnu dat. Je jednoduše 

čitelný člověkem i strojově zpracovatelný [33], [36]. 

                                                   

 
31 http://friendfeed.com/  
32 http://developers.facebook.com/docs/api  
33 http://www.json.org/  

https://graph.facebook.com/me/friends?acces_token
http://friendfeed.com/
http://developers.facebook.com/docs/api
http://www.json.org/
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Pro autorizaci a autentizaci vyuţívá platforma protokol OAuth 2,0
34

. Ten je zaloţen na 

vygenerovaném přístupovém tokenu (access token), díky kterému je umoţněn přístup k chráněným 

zdrojům. Je moţné ověřovat uţivatele ve webových, desktopových i mobilních aplikacích a není 

nutné poskytovat třetí straně své uţivatelské jméno a heslo. Aplikace, které potřebují přístup 

k uţivatelskému profilu, musí uţivatele poţádat o oprávnění, a to pomocí příslušného dialogu 

s výpisem všech typů oprávnění [33]. 

Největší oblíbenosti se v dnešní době těší sociální pluginy, které jsou postaveny na Open 

Graph
35

 protokolu. Ten umoţňuje, aby se jakékoliv www stránky staly objektem v sociálním grafu 

právě díky vloţenému pluginu. Poté se vloţením metadat do stránky vyjádří postavení v sociálním 

grafu, takţe je pak moţné zjistit na profilu uţivatele nejen, ţe se příteli líbí tato www stránka, ale i 

to, ţe se jedná o restauraci s přesnou adresou, lokalitou, zeměpisnou šířkou atd. Metadata přidávaná 

na www stránku jsou mikroformáty standardu hCard a mezi ty základní patří: 

 

 

Sociální plugin můţe být vloţen do jakékoliv www stránky a slouţí k tomu, aby nás informoval 

o tom, co se mým přátelům líbí nebo co doporučují zobrazením oné události na jeho profilu. Můţe 

se tím zvýšit návštěvnost www stránek či prodej některých doporučovaných produktů.  Prozatím je 

k dispozici osm typů sociálních pluginů, z nichţ je nejpouţívanější tlačítko Líbí se mi (Like), box 

doporučení (Recommendations) a komentáře (Comments). 

 Jestliţe dříve platilo heslo, kdo není na facebooku jako by nebyl, tak dnes platí jiţ heslo 

stránka, která není propojená s Facebookem, jako by nebyla. Oblíbenost dokazují i statistiky 

provedených implementací na www stránky za první týden. Počet se vyšplhal na 50 000 a stále 

roste. Z českých velikánů implementoval konkrétně tlačítko Líbí se mi např. idnes.cz [37]. 

K vývojové platformě patří také rozšířené API, do kterého spadá jazyk FBML
36

 (Facebook 

Markup Language) a FQL
37

 (Facebook Query Language). Jazyk FBML se vyuţívá ke tvorbě 

aplikací, které běţí v rámci Facebooku, jako kdyby byly jeho součástí. Je rozšířením HTML a 

zajišťuje konzistenci aplikací a bezpečnost. K vytvoření takové aplikace je potřeba vlastní prostor, 

ve kterém budou uloţeny zdrojové kódy aplikace a PHP knihovna, která umoţní propojení aplikace 

s Facebookem a vyuţítí jeho integrovaných sluţeb. Na obrázku 6 je znázorněna posloupnost 

interakce mezi uţivatelem a aplikací. Jakmile uţivatel zadá poţadavek na aplikaci, nezašle 

Facebook odpověď ihned nazpět, ale nejdříve proběhne volání na server se zdrojovými kódy 

aplikace. Facebook pak očekává návrat FBML z našeho serveru, který pak přeloţí do HTML a 

                                                   

 
34 http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-v2-10  
35 http://developers.facebook.com/docs/opengraph  
36 http://developers.facebook.com/docs/reference/fbml/  
37 http://developers.facebook.com/docs/reference/fql/  
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zobrazí jej uţivateli. K rychlému získání dat z Facebooku, která můţou být vyuţita v nově 

vytvářené aplikaci, slouţí jazyk FQL. Jeho základem je jazyk SQL, který je do určité míry 

omezený [33], [38]. 

 
Obrázek 6: Interakce FBML aplikace [38] 

Další kolekce vývojových nástrojů je Facebook SDK
38

, který obsahuje JavaScript SDK, PHP 

SDK, Python SDK, iPhone SDK a Android SDK. 

Facebook je prostě fenomén, který obsahuje nástroje nejen pro uţivatele, kteří vyuţívají sociální 

síť pro udrţení kontaktu se svými kamarády či pro zabavení se ve volných chvílích, ale také pro 

firmy, které chtějí svůj marketing postavit na sociálních sítích. Zásadně se liší od ostatních 

sociálních sítí platformou, která umoţňuje vytváření mobilních a Facebook aplikací a také 

propojuje www stránky s Facebookem pomocí sociálních pluginů. 

2.2.4 Twitter 

V této kapitole bude popsána historie, statistiky, technologie, funkčnost a vývojová platforma 

sítě Twitter. 

2.2.4.1 Historie a statistiky 

Další nejúspěšnější sociální sítí je Twitter. Jeho vzniku předcházel nápad jednoho zaměstnance 

společnosti Odeon na brainstormigovém večírku, vytvořit sluţbu, která by pomocí SMS zpráv 

informovala veřejnost o tom, co děláte. Dřívější název Status později nahradil nový název Twitter. 

První prototyp se objevil v březnu v roce 2006, který slouţil pouze zaměstnancům firmy Odeon. 

V květnu toho roku jiţ byl zpřístupněn veřejnosti a uţivatelé mohli přispívat krátkými zprávami o 

velikosti 160 znaků tzv. tweety. Později bylo dohodnuto publikování zpráv o velikosti 140 znaků. 

Z počátku tato sluţba nebyla moc vyuţívána, ale v roce 2009 se stal nejrychleji rostoucím webem, 

kdy z 1,2 miliónů uţivatelů (květen 2008) vzrostl za rok na 18,2 miliónů uţivatelů (květen 2009). 

V poslední době narůstá počet uţivatelů ještě rapidněji a dnes jich má jiţ 190 miliónů a tím se 

Twitter řadí na třetí místo nejúspěšnějších sociálních sítí [41], [42]. 

Pro představu se podíváme na statistiky z měsíce dubna 2010. V tu dobu byl počet 

registrovaných uţivatelů více neţ 106 miliónů a denně jich přibývalo 300 000. Denně se provedlo 3 

                                                   

 
38 http://developers.facebook.com/docs/  
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miliardy poţadavků a na stránky se podívalo 180 miliónů jedinečných návštěvníků. 25% aktivity 

bylo provedeno z přímé stránky Twitteru, zbytek 75 % aktivity je příchozí z jiných klientů či sítí. 

Denně bylo zasláno 55 miliónů tweetů, za sekundu pak 640. Na obrázku 8 vidíme procentuální 

vyjádření typů zasílaných zpráv, z nichţ největší počet (30%) zaujímá uţivatelův aktuální stav. 

Druhým nejčastějším typem odesílaných zpráv jsou soukromé zprávy (27%). Z hlediska pohlaví 

vyuţívá sociální síť Twitter 55% ţen a 45% muţů. Z hlediska věkových kategorií pak nejvíce 

vyuţívá Twitter populace lidí ve věku 18 aţ 34 let. Přehled je vidět na obrázku 7 [48]. 

 

Obrázek 7: Pouţívání Twitteru – věkové kategorie [48] 

 

Obrázek 8: Twitter – typy odesílaných zpráv [48] 

Kdyţ se podíváme na statistiky vytvořených tweetů za měsíc na obrázku 9, tak poprvé dosáhl 

jedné miliardy v prosinci minulého roku. Od té doby tento počet neustále narůstá a v květnu 2010 

dosáhl počet tweetů za měsíc rovných 2 miliardy. V květnu byl pak počet tweetů za den 64 

miliónů, za hodinu 2,7 miliónů, za minutu 44 481 a za sekundu 741 [46]. Co se týče států, ve 

kterých dochází k největšímu nárůstu pouţívání Twitteru, patří mezi ně latinská Amerika, zejména 

státy Argentina, Brazílie, Kolumbie, Mexiko, Venezuela. K silnému nárůstu dochází také ve 

východní Asii, přesněji ve státech Indie, Japonsko, Jiţní Korea a Tchaj-wan. Mezi ostatní státy, kde 

se těší Twitter velkému nárůstu, patří Itálie, Španělsko a Rusko [47]. 
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Obrázek 9: Počet vytvořených tweetů za měsíc [46] 

 

2.2.4.2 Technologie a vývojová platforma 

Sociální síť Twitter je postavena na Frameworku Ruby on Rails
39

, který vyuţívá návrhový vzor 

Model View Controler. Tento Framework slouţí pro vývoj webových aplikací s vyuţitím databáze 

a programovacího jazyka Ruby. Twitter obsahuje volně dostupné API pro programování aplikací, 

jehoţ základem je REST
40

 architektura. Ta přistupuje k datům pomocí protokolu HTTP a 

k získávání informací pouţívá GET poţadavky, za to k vytváření dat pouţívá POST poţadavky. 

Díky REST metodám lze provést například načtení stavů uţivatelů, aktualizace stavů, posílání 

zpráv atd. Druhou část programovacího rozhranní tvoří Search API, které slouţí k vyhledávání 

nejrůznějších informací. Poslední část tvoří Stream API, které umoţňuje vývojářovi odebírat velké 

mnoţství dat v reálném čase. Tato část rozhranní je dostupná jen schváleným uţivatelům. Všechny 

funkce lze provádět buď na straně serveru pomocí PHP, nebo na straně klienta pomocí jazyka 

JavaScript. 

Jestliţe se přistupuje k soukromým datům, je potřeba oproti veřejným datům provést ověření. 

To je moţné udělat dvěma způsoby. Buď vyuţít základního ověření, kde je uţivatelské jméno a 

heslo zakódované pomocí Base64 v hlavičce poţadavku HTTP, nebo vyuţít novější způsob ověření 

OAuth, kde jiţ není potřeba prozrazovat jméno a heslo [50], [51]. 

2.2.4.3 Funkce 

Základní funkcí Twitteru je zasílání krátkých zpráv tzv. tweetů o velikosti 140 znaků, do nichţ 

je moţné vkládat speciální znaky @ a #. Znak @ uvozuje jméno jiného uţivatele, na kterého se ve 

zprávě odkazujeme či sdílíme jeho zprávu. Znak # označuje specifické téma, jeţ pak můţeme snáze 

vyhledávat [44]. 

                                                   

 
39 http://rubyonrails.org/  
40 http://zdrojak.root.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/  

http://rubyonrails.org/
http://zdrojak.root.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/


 

 

 

19 

Vytvářet tzv. tweety lze více způsoby. Nejpouţívanějším je webové rozhranní Twitteru. Další 

moţností je vyuţití externího programu, zaslání SMS textové zprávy, propojení Facebooku nebo 

nainstalování pluginu do Firefoxu. Mezi oblíbené externí programy patří Tweetdeck
41

, který je 

kompatibilní s Windows, Apple, Linuxem i iPhone. Dalším a jednodušším klientem je Thwirl
42

 

připomínající ICQ. Pro mobilní telefony s Javou a PDA s operačním systémem Windows mobile 

existuje program TinyTwitter
43

, který umoţňuje všechny základní funkce Twitteru i něco málo 

navíc. Pro pouţití SMS je nutné si nejdříve nastavit telefonní číslo ve svém uţivatelském profilu. 

Tweety lze dnes jiţ přidávat i pomocí Facebooku, neboť existuje propojení mezi Facebookem a 

Twitterem. Aktualizace stavu na Facebooku se pak projeví i na Twitteru nebo naopak. Poslední 

moţností jak posílat a sledovat tweety, je nainstalování pluginu TweetBar
44

 do internetového 

prohlíţeče Firefox. Po spuštění se klientská aplikace zobrazí v levém panelu prohlíţeče, díky 

čemuţ můţe uţivatel pracovat na webu a zároveň mít pod kontrolou všechny zprávy z Twitteru 

[40]. 

To co dělá Twitter zajímavým a odlišným od běţných sociálních sítí je to, ţe vazba mezi přáteli 

nemusí být schválena oboustranně, ale kdyţ si Vás někdo přidá do seznamu, stane se Vašim 

následovníkem neboli followerem a všechny Vaše tweety jsou mu pak zasílány. Pokud nechceme, 

aby dotyčný odebíral naše zprávy, je moţné jakéhokoliv následovníka blokovat. Taktéţ to platí i 

oboustranně, kdyţ budete chtít následovat někoho Vy. Jelikoţ výchozí nastavení tweetů uţivatele 

je veřejné, můţe zprávy číst jakýkoliv návštěvník Twitteru i bez nutnosti přihlášení do sítě či 

přímého následování [44]. 

Po zaregistrování se do sítě, můţete přistoupit k Vaší stránce pomocí URL adresy 

http://twitter.com/username, kde se zobrazuje Vaše fotka se jménem a pár Vašich posledních 

tweetů. Kromě toho jsou zde k vidění seznamy následovníků, koho Vy následujete a oblíbené 

stránky. Další klasickou funkcí je zasílání přímých zpráv, které vidí pouze adresát, nikoliv ostatní 

uţivatelé, kteří odebírají Vaše tweety. Jako v kaţdé jiné sociální síti, je moţné sdílet zprávy jiných 

neboli provádět tzv. retweet. Ten se vyznačuje uvozením uţivatele znakem @ [44]. 

Další zajímavou a čerstvě implementovanou funkcí Twitteru je Places (místa). Tato funkce 

umoţňuje zobrazování tweetů o aktuální poloze GPS. Je tak moţné zjistit body zájmu ve Vašem 

okolí, jakým místům se vyhýbat či naopak navštívit. Kromě zobrazování jiţ uloţených míst, lze 

také místa přidávat a tím informovat jiné uţivatele o daném místu. Funkce Places je sjednocena se 

sítí Foursquare a Gowalla [52]. 

Oproti Facebooku má Twitter poslední dobou problémy s nadměrnou kapacitou uţivatelů, která 

neustále roste. Problémy se projevují výpadky a moţná bude muset být i pozastaven chod sítě, aby 

mohli vše dát do pořádku. Netají se tím, ţe takový růst nečekali, ale nechtějí síť pozastavovat při 

právě probíhajícím šampionátu ve fotbale [49]. 

                                                   

 
41 http://www.tweetdeck.com/  
42 http://www.twhirl.org/  
43 http://www.tinytwitter.com/  
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Tento způsob mikroblogování nachází spousty vyuţití. Zejména však nejvíce v novinařině a 

marketingu. Kvůli omezené délce tweetu však musejí být speciálně zkráceny URL adresy, které 

odkazují na články. Z českých novinářských serverů vyuţívá Twitter např. Aktualne.cz. 

2.3 Využití sociálních sítí 

V dnešní době se nejvíce těší vyuţití komplexní sociální sítě, které kromě udrţení kontaktu 

s přáteli nabízí i mnoho jiných sluţeb. Největší část uţivatelů vyuţívá tyto sociální sítě k udrţení 

kontaktu nejen se svými silnými vazbami, ale i slabými, neboť právě těch slabých vazeb bývá 

mnohem více a umoţňují tím získání více informací. Někteří dají přednost dobrým tipům od přátel, 

které znají a důvěřují jim. Z hlediska firem se jedná o udrţení kontaktu se zákazníkem, od kterého 

získávají potřebnou zpětnou vazbu.  

Uţivatelé sociálních sítí čím dál více zjišťují, ţe mohou síť vyuţít i k jiným účelům neţ je jen 

kontakt s přáteli. Jelikoţ se na sítích objevují různé soutěţe, snaţí se vyuţít svých přátel či 

fanoušků k hlasování a tím mají moţnost vyhrát jednu z nabízených cen. Nedávno se podařilo 

jednomu chlapci vyhrát soutěţ Nasesny.cz
45

, kde byla odměna za nejvíc nasbíraných hlasů 100 000 

Kč na zrealizování snu. Chlapec neváhal a na Facebooku si zaloţil skupinu, ve které nabádal 

fanoušky k hlasování, díky čemuţ nakonec soutěţ vyhrál [45].  

Oblíbenou činností je sdílení youtube klipů, kde se např. z Facebooku stává přehlídka 

nejrůznějších ţánrů a někdy je za vystavením klipu na svou zeď i mnohem více sdělení neţ jen 

vyjádření náklonnosti k určitému ţánru. Mnohdy můţe uţivatel vycítit z klipu náladu i pocity, 

kterými chtěl vlastník vyjádřit, jak se zrovna cítí a co proţívá. 

S výskytem komplexních sítí, které umoţňují hraní her, je právě tato činnost v poslední době 

velmi oblíbená. Jak je vidět na obrázku 10, za rok 2009 se vydělalo v USA hraním her na 

sociálních sítích 726 miliónů a v roce 2012 předpokládají aţ trojnásobek této sumy. Během měsíce 

února v tomto roce si zahrálo alespoň jedenkrát nějakou sociální hru ve věku 16 aţ 24 let 25 % lidí. 

Podle výpočtu eMarketeru to dělá absolutní počet kolem 40 miliónů lidí [53]. 

 

Obrázek 10: Výdělek za hraní her na sociálních sítích v USA [53] 
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Poslední dobou začíná sociální sítě vyuţívat čím dál více firem. Některé z nich je pouţívají 

především na vnitrofiremní komunikaci mezi spolupracovníky, jiné zase vyuţívají velkého 

mnoţství uţivatelů k hledání potencionálních zákazníků a moţnosti být se zákazníkem v kontaktu. 

Tohoto marketingového tahu vyuţila firma Dell, která si zaloţila účet na sociální síti Twitter a 

informovala uţivatele o svých novinkách a výhodných koupích svých produktů. Tímto počinem si 

zvýšila zisk o 6,5 miliónů dolarů [54]. Podobné strategie vyuţívají firmy i na jiných sociálních 

sítích např. Facebook, jiné jej vyuţívají pouze jako k prostoru pro reklamy. Firmy, které budou 

chtít být úspěšné, budou muset v budoucnu alespoň část svého marketingu zaměřit na sociální 

média.  

Ani letošní volby do poslanecké sněmovny se nevyhnuly vyuţití sociálních sítí. Jiţ dávno měli 

kandidáti různých politických stran zaloţené účty a těsně před volbami je vyuţily k vedení své 

předvolební kampaně a ke kontaktu s voliči. Na Facebooku pak vzniklo několik skupin spojených 

s volbami, kde docházelo k lobování za určité strany a k nabádání lidí, aby šli volit. Sociální síť 

Twitter pak vyuţil ke své kampani při prezidentských volbách Barack Obama. 

Sociální sítě také vyuţívají celebrity, které se na sítích prezentují a lákají fanoušky např. na 

koncerty či filmy. Zejména mají v oblibě sociální síť Twitter, kde mohou mít veřejný profil, a tak 

jsou jejich účty viditelné velkému mnoţství uţivatelů, nejen těm registrovaným. 

Najdou se i takové skupiny lidí, které na sociálních sítích zakládají protestní stránky či skupiny 

a snaţí se tím ovlivnit následující vývoj. Dále také vznikají skupiny či stránky zaměřené na pomoc 

lidem i jiného druhu, mnohdy však se lidé stanou oběti podvodu. 

V dnešní době je velmi aktuální téma přírodní katastrofy. Na toto téma bylo na Facebooku 

zaloţeno několik skupin, které se snaţí pomoci lidem například postiţeným zemětřesením na 

ostrově Haiti či postiţeným povodněmi v českých městech z května tohoto roku. Z těchto skupin 

jde vidět, ţe mnoho lidí je odhodláno pomáhat druhým a toho chce také vyuţít jeden ze 

spoluzakladatelů Facebooku, který vytvořil projekt Jumo. Jedná se o neziskovou platformu, která 

má spojovat lidi a organizace, kteří chtějí pomáhat druhým. Bude to samostatná sociální síť, kde 

bude mít kaţdý uţivatel svůj účet a společně by měli řešit globální problémy světa [55]. 

Pro naši sociální sít bychom v budoucnu chtěli vyuţít propojení se sociální sítí Facebook díky 

sociálním pluginům. 

2.4 Úspěšnost sociálních sítí 

Z popisu Facebooku, který je celosvětově neúspěšnější sociální sítí, lze soudit, ţe lidé mají rádi 

komplexnost aplikací, neboť právě na Facebooku najdou vše, na co si vzpomenou. Pokud se však 

stane, ţe tam uţivatelé něco postrádají, není problém díky vývojové platformě a jazyku FBML 

vytvořit potřebnou aplikaci. Právě díky API pro programování aplikací a sociálním pluginům je 

Facebook daleko napřed před ostatními sociálními sítěmi.  

Jelikoţ chceme v budoucnu vytvořit taktéţ úspěšnou sociální síť k projektu FLOREON+, byl 

vytvořen dotazník k hlubšímu průzkumu oblíbenosti Facebooku. Cílem bylo zjistit, proč je 
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Facebook tak oblíbený, co se lidem na něm nejvíce líbí, jakým aktivitám na Facebooku věnují 

nejvíce času a z jakého důvodu si zakládali profil. Doplňující otázka v dotazníku byla, zda by se 

jim líbila aplikace typu FLOREON_SN a co by popřípadě od takové aplikace očekávali.  

Dotazník byl spuštěn jako aplikace na Facebooku, jejíţ grafický náhled je zobrazen na obrázku 

12. Doba, po kterou ji mohli uţivatelé vyplňovat, byla přesně 2 týdny a za tu dobu ji vyplnilo 160 

respondentů (odpovídajících). Aplikace byla nejprve šířena přes okolní přátele, posléze pomocí 

skupin a stránek s různými zájmovými kategoriemi a také i s různými věkovými skupinami.  

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe mezi nejčastější činnost prováděnou na Facebooku patří prohlíţení 

fotek a videí, kdy tuto činnost provádí 130 lidí ze 160. Další nejčastější činností je chatování s 

přáteli (127 lidí), zasílání zpráv (72 lidí) a sdílení informací (71 lidí). Mezi jiné činnosti, ke kterým 

uţivatelé vyuţívají Facebook, patří vzdělávání studentů nebo například komentování jiných 

příspěvků. Podrobný graf činností lze vidět na obrázku 11. 

Dále bylo zjištěno, ţe nejvíce lidí z odpovídajících vyuţívá Facebook k zábavě (115 lidí), dále 

ke zpravodajství (74 lidí) a hudbě (66 lidí). Mezi jiná témata, kterým se uţivatelé na Facebooku 

věnují, jsou například rozvoj osobnosti, politika, investování, bydlení, zvířata či armáda. 

Procentuální rozloţení témat lze vidět na obrázku 13. 

Většina uţivatelů Facebooku si zakládala účet, kvůli tomu, aby byli v kontaktu se svými přáteli 

popřípadě si našli nové. Takových lidí bylo téměř 49%. 11,9% lidí odpovědělo, ţe neví proč si jej 

zakládali. 11,3% uţivatelů si jen tak chtěli zkusit zaloţit účet a 10,6% lidí nechtělo být out, neboť 

ho měli všichni. Více důvodů je zobrazeno na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 11: Průzkum – Témata věnujícím se na Facebooku 
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Obrázek 12: Dotazník – aplikace na Facebooku 

 
Obrázek 13: Průzkum – Činnosti uţivatelů na Facebooku 
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Obrázek 14: Průzkum – Důvod zaloţení účtu na Facebooku 

 

Nejvíce se uţivatelům Facebooku líbí jeho jednoduchost, nastavitelnost soukromí a 

rozšířitelnost sítě. Dále je fascinuje mnoţství lidí, kteří jsou na Facebooku registrovaní a tím pádem 

moţnost získání velkého počtu přátel s různými zájmovými skupinami. Oblíbenost této sítě se také 

skrývá v moţnostech kontaktu s přáteli například chat, soukromé zprávy a sdílení fotografií i 

různých informací. V neposlední řadě se jim také velmi líbí zábava v podobě her a aplikací. 

Neoblíbené jsou na Facebooku občasné výpadky, které se v poslední době objevují, spamy a 

reklamy ze stran uţivatelů, absence tlačítka „Nelíbí se mi“, moţná ztráta soukromí kvůli 

označování fotek bez souhlasu, spousta nesmyslných skupin a stránek a také, ţe je Facebook 

náročný na čas a způsobuje závislost uţivatelů na jeho uţívání. 

Někteří účastníci průzkumu vyuţívají i jiné sociální sítě jako jsou např. Lide.cz, Libimseti.cz,  

Myspace.com a Twitter.  

V poslední části výzkumu bylo zjištěno, ţe 99 lidí ze 160 má zájem o aplikaci typu 

FLOREON_SN. Uţivatelé by od ní očekávali zejména aktuální přehled počasí v různých krajích, 

ve kterých lokalitách jsou aktuálně povodně s příslušnými informacemi o váţnosti situace, moţnost 

předurčení hrozícího nebezpečí a včasné varování, nahrávání fotek a videí z postiţených míst, 

nahrávání aktuálního počasí a zobrazování meteoradarů, moţnost diskuze, propojení aplikace 

s Facebookem a v neposlední řadě také informace o tom, jak můţou pomoci lidem z postiţených 

oblastí. Výsledky hlasování jsou vidět na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Průzkum – Zájem o aplikaci typu FLOREON_SN 

Aby byla naše sociální síť v budoucnu úspěšná, musí být především jednoduchá a lehce 

nastavitelná. Dále by měla umoţňovat uţivatelům sdílení informací a multimédií a poskytovat jim 

nejrůznější informace z oblasti počasí včetně modelů, aktuální povodně s následujícím vývojem a 

moţným varováním. Aplikace by také měla umoţňovat hlášení nepravdivých informací či jejich 

mazání. 

2.5 Nebezpečí sociálních sítí 

Při dnešním masovém vyuţití sociálních sítí si málokdo uvědomuje nebezpečí těchto sítí. Mnozí 

z uţivatelů si nepřipouští, ţe sociální sítě vytváří reálný svět. Pak se můţe stát, ţe při budoucím 

hledání práce, získá Vaše fotky někdo kompetentní a úspěch na přijetí můţe být zmařen. Podobně 

se můţe stát osudným rozhovor s přítelem na Vaší veřejné zdi týkající se současného zaměstnání, 

jeţ si přečte vedení firmy.  

Mnohdy na nás číhá nebezpečí z vyuţívaných aplikací, kterým dáváme svolení a tím přístup 

k našim osobním údajům. Někdy je však aplikace udělaná tak chytře, ţe není hned poznatelné, ţe 

se jedná např. o facebookovou aplikaci a ţe dáváte svolení ke svému účtu. Poté se můţe stát, ţe 

aplikace přistupuje na naši zeď, na kterou umísťuje nevhodné obrázky. Tento ţert však můţe 

poškodit uţivatelovo jméno. 

Nebezpečí také můţeme najít ve velkém mnoţství uţivatelů, kteří sociální sítě vyuţívají. 

Mohou se totiţ mezi nimi najít i taková individua, jako jsou pedofilové, gengsteři nebo podvodníci. 

Například na Facebooku vznikla spousta podvodných skupin, kterým uţivatelé naletěli. Většinou 

tito lidé vyuţijí cizího neštěstí a lidské solidarity. 

Dost závaţným nebezpečím šířícím se sociálními sítěmi jsou viry, které mohou ohrozit 

uţivatelův počítač. Nejčastěji se šíří pomocí aplikací či odkazů, které zašlou přátelé. Po kliknutí na 

link nebo ukončení aplikace se uţivatel ocitne na infikované stránce, přes kterou se stáhne virus do 

počítače. 

ano; 99; 61,9%
ne; 56; 35,0%
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Zájem o aplikaci typu FLOREON_SN
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2.6 Nejvyšší úroveň vývoje řešení krizových situací 

Pomocí výzkumu bylo zjištěno, ţe jsou stále více v případě udeření přírodní katastrofy 

vyhledávány sociální sítě a jejich prostřednictvím odesílány informace. Ty se šíří většinou rychleji 

neţ pomocí jiných sdělovacích prostředků[1]. To můţe být pro lidi, ţijící v oblasti katastrofy 

klíčové, neboť poskytuje rychlou informaci, která můţe leckdy zachránit i holý ţivot. 

Můţe se zdát, ţe informace poskytované lidmi v sociálních sítích nemusí být přesné, ale je tomu 

právě naopak. Mnohdy jsou zprávy přicházející z orgánů veřejné správy a velkých medií záměrně 

zkreslená [1]. Nejen proto můţou sociální sítě pomoci v krizových situacích, ale hlavně díky 

vytvářeným silným komunitám, mezi kterými proudí informace, mohou lidé společně řešit 

problémy a také lépe odolávat a zotavovat se z katastrof [1]. 

Kromě toho, ţe jsou k tomuto účelu dnes hodně vyuţívány samostatné sociální sítě jako je 

například Facebook, Twitter, MySpace a jiné, vznikají i sociální sítě, které jsou zaměřené přímo na 

krizové situace.  

Prvním příkladem je sociální síť IGLOO
46

, která má se členy z více neţ 200 zemí pomocí 

spojení globálně rozličných organizací řešit sloţité problémy.  Dnes tato síť spojuje více neţ 

200°000 výzkumných pracovníků, akademiků a odborníků z celého světa, vzdělávání a státní 

správy. Zlepšuje tak komunikaci a spolupráci a v konečném důsledku zvyšuje efektivitu a účinnost 

Rotaryho
47

 reakce na přírodní katastrofy [2]. 

Další sociální sítí je Gustav Information Center
48

, která byla vytvořena při blíţícím se hurikánu 

Gustav na pobřeţí mexického zálivu. Poskytovala lidem všechny potřebné informace, napomáhala 

při organizování pomoci dobrovolníků a také při vysídlování osob před bouří. Síť obsahovala jak 

odkazy na další zdroje, tak i seznamy dobrovolníků, evakuační trasy, blogy, fotografie i videa z 

pobřeţí mexického zálivu a ještě mnohem více prostředků na pomoc při hurikánu [3]. 

Dalším nástrojem je mikroblogovací a výstraţný systém Micorosft Vine,“ který bude pomáhat 

předvídat katastrofy typu hurikán Katrina, zemětřesení, pandemie nebo zvládat kritické a 

pohotovostní situace jakéhokoliv druhu.“[4] Lidé budou informováni pomocí krátkých stavových 

zpráv a bezpečnostních výstrah z určité jimi zvolené oblasti buď pomocí desktopového klienta 

Vine nebo pomocí emailů. Samotný klient bude umoţňovat propojení s Facebookem a Twitterem a 

také bude nabízet moţnost sledovat polohu svých příbuzných na mapovém podkladu podobným 

způsobem jako funkce Google Latitude v mobilních Google mapách pro chytré telefony. Vine je 

zatím určen pouze pro americký trh a měl by být jakýmsi systémem "poslední komunikace", který 

by vyuţívali lidé pro komunikaci s rodinou v případě, kdy selţe telefonní nebo mobilní síť [5]. 

                                                   

 
46 http://www.igloosoftware.com/free?ref=igloofreebadge  
47 Rotaryho reakce je spojování organizací, které poskytují humanitární sluţby a pomoc svým spoluobčanům. 

Více viz http://www.rotary.cz/stranka/co-je-rotary/1/. 
48 http://gustav08.ning.com/  

http://www.igloosoftware.com/free?ref=igloofreebadge
http://www.rotary.cz/stranka/co-je-rotary/1/
http://gustav08.ning.com/
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V budoucnu by se měla k těmto jiţ dosavadním sociálním sítím, které se zaměřují na řešení 

krizových situací, přidat i naše sociální síť nad systémem FLOREON+. 
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3 Bing Maps Silverlight Control 

V této kapitole bude popsána mapová komponenta od firmy Microsoft, která bude tvořit základ 

systému FLOREON_SN. 

3.1 Bing Maps platforma 

Bing Maps platforma navazuje na dřívější Microsoft Virtual Earth a jedná se o geoúzemní 

mapovou platformu od firmy Microsoft, pomocí které mohou vývojáři implementovat interaktivní 

webové aplikace s mapami. 

Součástí Bing Maps platformy je: [6] 

 Bing Maps AJAX Control – mapová komponenta fungující na technologii AJAX 

s programovacím jazykem javascript 

 Bing Maps Silverlight Control – mapová komponenta fungující na technologii Silverlight 

 Bing Maps Web Services – webové sluţby umoţňující rozšíření logiky nad Bing Maps 

Silverlight komponentou 

 MapPoint Web Service – webové sluţby pracující s daty od uţivatelů a mobilními 

zařízeními  

3.1.1 Bing Maps Silverlight Control 

Bing Maps Silverlight Control je komponenta s mapovým podkladem od firmy Microsoft, 

pomocí které bylo moţné implementovat základní události, jeţ se nad mapou odehrávaly. Tato 

komponenta v momentální vydané verzi 1.0 nahradila dřívější verzi Virtual Earth MapControl.  

Proto, aby vývojář mohl pouţívat tuto komponentu ve svých aplikacích, musí si obstarat Bing 

Maps klíč. Ten je moţné vygenerovat pod svým vývojářským účtem v Bing Maps portále po 

zadání URL adresy a názvu aplikace. Tento klíč pak následně vloţí do své aplikace pomocí 

vlastnosti CredentialProvider, tak jak je vidět níţe [9]. 

 

 

Po vloţení Bing Maps dll knihovny do projektu je Bing Maps komponenta podporována 

v nástroji Expression Blend, ve kterém je mapa viditelná a je moţné do ní vkládat různé 

komponenty, jako jsou například mapové vrstvy a připínáčky [7]. 
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Základní funkce Bing Maps komponenty [6] 

 Nastavení reţimu – silnice nebo fotomapy 

 Nastavení měřítka 

 Nastavení lokalizace 

 Geokódování – získávání zeměpisných souřadnic na základě jiných geografických dat 

 Směrování – získávání směrů a tras 

 Vyhledávání – vrácení míst nebo bodů zájmů na základě vybraného místa 

 Snímkování – rozšířené zobrazení Bird oko, StreetSide – cestování aţ na úroveň ulic, 

letecké snímky 

 Události na kliknutí myší či zmáčknutí klávesnice 

 Vkládání vrstev a objektů do mapy – různé tvary, připínáčky 

 Mini mapa – malá mapa pro lepší orientaci uţivatele na mapě 

 Přizpůsobitelný ovládací prvek pro navigaci na mapě 

 Vkládání multimédií – obrázky, videa 

 Podpora zoomování 

Vkládání vrstev a objektů do mapy 

Základní funkcionalitou mapy je vkládání vrstev a objektů typu MapLayer, MapPolygon, 

MapPolyline, Pushpin a MapTileLayer. Jednotlivé vkládané objekty lze různě prolínat do sebe. 

Ukázku vkládání objektů do mapy lze vidět níţe.  

 

 

 MapLayer – jedná se o základní vrstvu vkládanou do mapy 

 Pushpin  – třída Pushpin slouţí pro vytvoření připínáčku do mapy, který se jiţ na rozdíl od 

dřívější verze Bing maps komponenty nemusí kreslit pomocí silverlight nástrojů, či vkládat 

jako obrázek 

 MapPolygon – slouţí pro vykreslení libovolného n-úhelníku na mapu 

 MapPolyline – díky této třídě lze vkládat do mapy grafický útvar sloţený z libovolného 

počtu úseček 

 MapTileLayer – reprezentuje dlaţdice obrázků, ze kterých je mapa sloţena 

 MapItemsControl – tato třída umoţňuje tzv. binding dat, coţ znamená jednoduché 

provázání dat v seznamu s mapou [7]. 

Vlastnosti a události mapy 
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Mapovou komponentu si můţe kaţdý vývojář přizpůsobit pomocí mnoha vlastností, z nichţ 

nejzákladnější jsou vypsány níţe. 

Základní vlastnosti: 

 Name – název mapy 

 Mode – reţim, který mapa zobrazuje: silnice (road), fotomapy (Aerial), fotomapy s popisky 

(AerialWithLabels), ptačí perspektiva (Birdseye), ptačí perspektiva s popisky 

(BirdseyeWithLabels) 

 ZoomLevel – výchozí přiblíţení mapy (1 aţ 21) 

 Center – nastavení středu mapy na danou souřadnici 

 LogoVisibility – lze vypnout zobrazování loga Bing Maps 

 Culture – nastavení lokalizace mapy (např. čeština – cs-CZ) 

Aplikační logiku mapy lze vytvářet zpracováním událostí, které lze na mapě vyvolat 

Základní události: 

 Loaded – vyvolána po načtení mapy 

 ViewChangeEnd – vyvolána po změně výřezu mapy 

 MouseClick – vyvolána po kliku myší na mapu 

 MouseMove – vyvolána pohybováním myší po mapě 

 MousePan – vyvolána při posouvání mapy 

 MouseRightButtonUp – vyvolána při kliku pravým tlačítkem myši 

 ModeChanged – vyvolána při změně reţimu mapy 

 TouchZoom – vyvolána při dvojkliku pro přiblíţení mapy 

3.1.2 Bing Maps Web Services 

Bing Maps Web services jsou webové sluţby postavené na WCF rozdělené do 4 skupin, pomocí 

nichţ lze dodat aplikaci s mapou potřebnou logiku. První skupinu tvoří Geocode Service, coţ je 

sluţba pracující s informacemi o poloze na mapě. Druhou skupinu tvoří sluţba Imagery Service, 

která pracuje s informacemi o snímcích a s URI odkazy na ně. Třetí skupinu tvoří Route Service, 

coţ je sluţba pracující s trasami a průjezdnými body na mapě. Poslední skupinu tvoří sluţba Search 

Service, která pracuje s výsledky vyhledávání míst na mapě [8]. 
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4 Specifikace požadavků 

V této kapitole budou popsány základní poţadavky, které byly kladeny na vytvářený systém. 

Dále zde bude blíţe specifikováno, pro koho je systém určen. 

4.1 Specifikace zadání 

Cílem této práce v implementační části je navrhnout systém, který by umoţňoval zadávání 

informací ke konkrétnímu místu na mapě. Konkrétně by se jednalo o ukládání událostí spojenými 

s přírodními jevy a ukládání amatérských meteorologických stanic. 

Systém by měl umožňovat: 

 moţnost přihlašování uţivatelů 

 přidání dalších informací k jiţ existujícímu místu 

 přidání obrázku od uţivatele k danému místu 

 filtrování zadaných informací 

 moţnost zobrazení statistik o získaných informacích 

Dalším úkolem je příprava větší mnoţiny testovacích dat, která bude slouţit pro budoucí 

optimalizaci systému a testování aplikace.  

Rozšířením zadání této práce bude aplikace, která se bude zabývat zpracováním dat z 

poloprofesionálních meteorologických stanic, která mají amatérští meteorologové namontovány 

doma. 

4.2 Kdo bude se systémem pracovat 

Systém bude rozdělen na dva uţivatelské přístupy, a to sice na anonymní a zabezpečený. 

V rámci anonymního přístupu je aktérovi přidělena role Host. V zabezpečeném přístupu se budou 

uţivatelé přihlašovat s oprávněním role User. 

Host 

Kaţdému nepřihlášenému uţivateli, který zavítá na stránky systému, je přidělena role Host. 

Jedná se o nejniţší právovou skupinu, kdy si uţivatel můţe pouze prohlíţet vloţený obsah 

v systému. Nemá tedy ţádné právo na přidávání informací do systému, či jejich editaci.  

Pokud by však host měl zájem se stát plnohodnotným uţivatelem systému, je mu k dispozici 

registrace do systému. 

User 

Kaţdý uţivatel, který se zaregistruje do systému, získá oprávnění role User. Stane se tak 

plnohodnotným uţivatelem systému, který můţe kromě prohlíţení, také vkládat informace či měnit 

jiţ existující příslušná data v systému. 
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4.3 Funkční požadavky 

Zde budou sepsány jednotlivé funkce systému FLOREON_SN podle oprávnění aktérů  - 1 

(nejvyšší) a 2 (nejniţší). Aktér patřící do nejvyšší skupiny oprávnění sdílí také funkce niţší skupiny 

oprávnění. 

Host – oprávnění 2 

 Zobrazení seznamu vytvořených událostí 

 Zobrazení detailu událostí a jejich průběhů 

 Zobrazení informativního okna události na mapě 

 Zobrazení komentářů u jednotlivých událostí 

 Filtrování událostí 

 Zobrazení seznamu meteorologických stanic 

 Zobrazení detailu meteorologické stanice 

 Registrace do systému 

 Výběr lokalizace systému 

User – oprávnění 1 

 Vytvoření nové události a průběhu 

 Editace události a průběhu 

 Smazání události a průběhu 

 Vloţení fotek k průběhu události 

 Editace popisu fotek 

 Smazání fotek 

 Vytvoření komentáře k události 

 Editace komentáře u události 

 Smazání komentáře u události 

 Vloţení nové meteorologické stanice 

 Smazání meteorologické stanice 

 Editace meteorologické stanice 

 Přihlášení do systému 

 

4.4 Nefunkční požadavky 

Systém musí být vytvořen pomocí technologie Silverlight, neboť základ aplikace tvoří 

komponenta Bing Maps Silverlight Control, která je na této technologii postavena. Jelikoţ bude se 

systémem pracovat široká veřejnost, mělo by být rozhranní plně intuitivní a příjemné. 
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4.5 UseCase 

Diagram případu uţití (Use Case) slouţí pro znázornění funkčních částí systému a aktérů, kteří 

se systémem pracují. V diagramu na obrázku 16 jsou zobrazeny funkce celého systému a jejich 

rozšíření. Uţivatelé, kteří se systémem pracují, jsou Host a User. Role User je poděděn z role Host 

a kaţdý uţivatel má k dispozici jen určitou část systému odpovídající jejich oprávnění. 

 

Obrázek 16: Use Case FLOREON_SN 

 

4.6 Popis systému 

V této podkapitole bude popsána bliţší funkčnost celého systému. 

4.6.1 Přihlašování 

Pro přihlášení do systému je uţivatel vyzván k vyplnění uţivatelského jméno a hesla. Po 

odeslání formuláře se v první řadě ověřuje, zda byly vyplněny obě poloţky a pak se teprve 

přistupuje k ověření správnosti zadaných údajů. Po zdárném přihlášení můţe uţivatel plně pracovat 

s aplikací.  

Pokud uţivatel nemá vytvořený účet, pod kterým by se mohl do systému přihlásit, je moţné 

pomocí registračního formuláře zaregistrovat nového uţivatele. Uţivatel musí vyplnit povinná 

pole, jako jsou uţivatelské jméno, email, heslo, potvrzené heslo, bezpečnostní otázka a 
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bezpečnostní odpověď. Do nepovinného pole přátelské jméno můţe zadat jméno, které se bude 

zobrazovat v aplikaci. Po odeslání formuláře se opět první kontroluje, zda jsou vyplněna všechna 

povinná pole. Poté se jako další kontroluje správný formát emailu, správný formát hesla a shodnost 

potvrzeného hesla. Po zdárném zaregistrování se uţivatel můţe přihlásit do systému. 

4.6.2 Události 

Hlavní část systému tvoří události spojené s přírodními jevy. Prozatím je však moţnost vkládat 

události zaměřené pouze na povodně. Kaţdá událost vloţená v systému má kromě svého názvu, 

kategorie a typu také moţnost mít přiřazených více průběhů.  

Jako kategorii povodňové události je moţné zvolit letní, jarní, zimní, bleskovou (přívalové 

deště), porucha vodního díla, porucha potrubí nebo porucha technického objektu. 

Typ události je pak moţné vybrat ze dvou moţností. Buď informativní, nebo krizová. 

Informativní událost nastává tehdy, kdyţ nedojde k ohroţení ţivotů, zdraví a majetku lidí. Krizová 

situace je pak taková, jestliţe dojde k ohroţení ţivotů, zdraví a majetku (případně ţivotní prostředí, 

nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek). 

Kaţdý přihlášený uţivatel smí do systému vkládat nové události a upravovat je. Mazat smí jen 

svoje vlastní události. 

Průběhy 

Ke kaţdé události je moţné přiřadit více průběhů, které zobrazují, jak se povodeň vyvíjela v 

čase. Průběh je charakterizován sadou vlastností, fotkami a také svou geografickou polohou. 

Základními vlastnostmi průběhu jsou název, popis, datum a čas. Jako další rozšiřující vlastnosti 

lze vyplnit, co bylo zasaţeno (inţenýrské sítě, silnice, budovy), sílu události vyjádřenou pomocí 

pěti hvězdiček a zda byl svolán krizový štáb. Je také moţné vybrat jevy, které doprovázely 

povodeň (déšť, silný vítr, kroupy a bouřky) a opatření, která byla zavedena (stupeň povodňové 

aktivity, pytle s pískem, spuštění sirén a evakuace). 

Geografická poloha průběhu je viditelná na mapě a je moţné ji zakreslit buď v podobě jednoho 

bodu, nebo oblasti. K průběhům můţe uţivatel vkládat také fotky s popiskem. 

Kaţdý přihlášený uţivatel smí k události vkládat nové průběhy, upravovat je či mazat. 

4.6.3 Komentáře 

Sociální část aplikace se odráţí v komentářích přiřazených k jednotlivým událostem, které smí 

vkládat pouze přihlášený uţivatel. Je také moţnost jejich editace i mazání. 

4.6.1 Filtry 

Z hlediska snadnější orientace v událostech je moţné třídit události podle data a kategorie. 
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4.6.2 Meteorologické stanice 

Další samostatnou částí systému jsou amatérské meteorologické stanice. Jedná se o technické 

zařízení, které obsahuje většinou čidla pro měření teploty, rychlosti větru, směru větru, úhrnu 

sráţek, případně další potřebná čidla pro předpověď počasí [10]. 

Kaţdý uţivatel registrovaný v systému FLOREON_SN, který bude chtít sdílet data ze své 

meteorologické stanice, bude muset nejprve meteorologickou stanici do systému zaregistrovat. 

Budou poţadovány přesné GPS souřadnice umístění meteorologické stanice, její název (adresa) a 

popis. Kromě těchto základních údajů bude muset uţivatel také zadat uţivatelské jméno a heslo, 

které se bude ověřovat v aplikaci MeteoSender.  

Systém všechny tyto registrované stanice zobrazí na mapě a po kliknutí na ikonu 

meteorologické stanice se zobrazí poslední naměřená data v dané meteorologické stanici. Vznikne 

tím určitá sociální síť sdruţující lidi zabývající se amatérskou meteorologií. 

Meteorologické stanice je moţné přidávat, editovat i odstraňovat. 

4.6.3 MeteoSender 

Jedná se o aplikaci, která bude mít za úkol z datových binárních souborů ukládaných 

z meteorologických stanic do uţivatelských počítačů získávat potřebná data a automaticky je 

odesílat do centrální databáze aplikace FLOREON_SN. 

Při spuštění aplikace MeteoSender bude poţadováno uţivatelské jméno a heslo, které uţivatel 

zadal při registraci meteorologické stanice do systému FLOREON_SN. Po úspěšném ověření se 

uţivateli zobrazí seznam registrovaných meteorologických stanic na dané uţivatelské jméno, pole 

pro vyplnění cesty k souboru meteorologické stanice na disku počítače a informativní seznam 

souborů meteorologické stanice. Po vybrání meteorologické stanice ze seznamu bude moci uţivatel 

zapnout automatické odesílání dat. Při odeslání se kontroluje, zda některá data vůči aktuálnímu 

času nechybí. 
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5 Návrh implementace 

V této kapitole bude popsán návrh vzhledu a architektury celého systému FLOREON_SN. 

5.1 Návrh vzhledu 

Základ aplikace bude tvořit mapa, která je zobrazena přes celé okno aplikace. Nad ní jsou pak 

vytvořeny plovoucí panely filtry a ovládací panel. Pomocí tlačítek pro přepínání událostí a 

meteorologických stanic se bude určovat, jaký obsah se bude načítat v ovládacím panelu. Ten bude 

slouţit jak pro zadávání, editaci tak i pro zobrazování informací. Rozvrţení vzhledu aplikace je 

vidět na obrázku 17.  

 

Obrázek 17: Návrh vzhledu aplikace 

 

5.2 Architektura systému 

Webová aplikace FLOREON_SN se z hlediska funkčnosti můţe rozdělit na dvě části. První část 

tvoří události spojené s přírodními jevy a druhou část amatérské meteorologické stanice. Druhá část 

je doplněna o klasickou windows form aplikaci MeteoSender, která automatizovaně odesílá 

zpracovaná data z amatérské meteorologické stanice do centrální databáze FLOREON_SN. Na 

obrázku 18 je zobrazena architektura rozmístění systému. 
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Obrázek 18: Architektura rozmístění systému 

Aplikace vyvíjené pomocí technologie Silverlight vyuţívají k jejich spuštění internetový 

prohlíţeč, a proto musí být vloţeny do webové stránky. Proto je aplikace rozdělena na dvě části, a 

sice FLOREON_SN.dll, která obsahuje veškerou funkcionalitu systému a FLOREON_SN.Web.dll, 

která reprezentuje webovou stránku. Aplikace tedy funguje na straně klienta a ke komunikaci 

s databází vyuţívá WCF sluţbu, která je implementována v knihovně WCFServiceApp.dll. Box 

Generics obsahuje obor názvů rozhranní a třídy, které definují obecné kolekce. Box Externals pak 

obsahuje všechny další knihovny, na kterých aplikace závisí. Závislosti mezi jednotlivými částmi 

jsou zobrazeny na obrázku 19.  

 

Obrázek 19: Graf závislosti 
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5.2.1 Amatérské meteorologické stanice 

Komunikace mezi meteorologickou stanicí a počítačem je závislá na spuštěné aplikaci, která je 

dodávána spolu se stanicí. Tato aplikace se v určitém časovém intervalu připojí na meteorologickou 

stanici a uloţí data do souboru na počítač. Pro kaţdý měsíc je vyhrazen jeden soubor s názvem 

skládající se z roku a měsíce. Pokud není aplikace spuštěna, data jsou ukládána pouze v 

meteorologické stanici. Po spuštění se všechny chybějící data uloţí do aktuálního souboru. 

Jelikoţ nelze vţdy zajistit plynulý provoz těchto amatérských meteorologických stanic, je 

aplikace MeteoSender navrţena tak, aby i zpětně doplnila naměřené hodnoty uloţené v klientském 

počítači do centrální databáze. 
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6 Implementace 

V této kapitole budou popsány etapy vývoje aplikace a implementace zajímavých částí systému. 

Bude zde také shrnuta metodika generování většího mnoţství dat. 

6.1 Etapy vývoje aplikace 

Aplikace FLOREON_SN byla ze začátku vyvíjena ve verzi Silverlight 3.0 a s mapovou 

komponentou Virtual Earth. Postupně však docházelo k uvolňování nových verzí, které obsahovaly 

nová vylepšení, a tak se vţdy aplikace vytvářela znovu pro novou verzi. S přecházením mezi 

verzemi vţdy nastaly různé chyby, které musely být odstraněny.  

S nástupem verze Silverlight 4 byla aplikace přepracována z klasické Silverlight aplikace na 

Silverlight Business aplikaci, která měla pro programátory předpřipravenou funkcionalitu 

přihlašování uţivatelů, registraci uţivatelů a lokalizaci celé aplikace. V této fázi vývoje byla 

pouţita i nová verze mapové komponenty s názvem Bing Maps Silverlight Control.  

Nejzávaţnějším problémem, se kterým se aplikace potýkala, byla vytíţenost procesoru počítače při 

běhu aplikace v internetovém prohlíţeči. Tato chyba byla zcela odstraněna v oficiální verzi 

Silverlight 4. Samotné přecházení mezi verzemi bylo někdy spojeno i s nutnou reinstalací .NET 

Frameworku a Visual Studia, neboť nové verze byly mezi sebou nekompatibilní. Vývoj aplikace 

byl díky přecházením mezi verzemi velmi zpomalován. 

 

„Během posledního roku došlo k relativně velkým změnám v technologii Silverlight. Bohužel verze 

Silverlight 4 Beta, Silverlight 4 RC a Silverlight 4 RTM jsou mezi ssebou nekompatibilní, zejména z 

důvodu refactoringu kódu. Na těchto problémech se podepsal i vývoj nové verze Visual Studio 

2010, kdy byly nástroje pro Silverlight 4 opožděny cca o měsíc oproti finální verzi Visual Stutia 

2010. Podle informací z různých vývojářských firem to mělo za následek časté přepisování a revize 

již existujícího kódu.“ (Bechynský, 2010) 

První verze aplikace byla zaloţena na jednoduchých událostech, které se zakládaly, editovaly a 

odstraňovaly. K nim byly uloţeny informace, které uţivatel zadal. Jelikoţ je potřeba některé 

tabulky v databázi navzájem propojit, jsou vytvořeny mezi nimi obecné relace. Ty jsou znázorněny 

šipkami s kardinalitou 1:N ve směru šipky. Databázové schéma této první verze je zobrazeno na 

obrázku 20.  
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Obrázek 20: Databázové schéma 1. verze aplikace 

Postupem času se však tento přístup prokázal jako nedostatečný a celá aplikace byla kompletně 

vytvářena znovu, kdy došlo ke změně struktury databáze a zpracování dat. Nová verze je zaloţena 

na oddělení událostí a jednotlivých průběhů, kterými událost mohla projít. Ke kaţdé události je 

tedy moţné zadat libovolný počet průběhů, z nichţ ke kaţdému lze přiřadit bod nebo oblast na 

mapě. Nová verze aplikace byla rozšířena o samostatnou část meteorologické stanice, kde se 

registrují stanice amatérských meteorologů, které zobrazují naměřené hodnoty. Struktura databáze 

událostí i meteorologických stanic je zobrazena na obrázku 21 a 22. 

 

Obrázek 21: Databázové schéma 2. verze aplikace – meteorologické stanice 
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Obrázek 22: Databázové schéma 2. verze aplikace - události a průběhy 

6.2 Přihlašování do systému 

V první verzi programu, která se vyvíjela v Silverlight 3 byl vytvořen vlastní mechanismus pro 

ověřování a registraci uţivatelů. Po přechodu na Silverlight 4 byla aplikace vytvořena znovu jako 

Business application, která obsahuje komponenty a funkcionalitu pro ověření a registraci uţivatelů. 

Aplikace vytvořené podle šablony Business application
49

 obsahují RIA services, které poskytují  

authentication domain service pro snazší přístup k uţivatelským jménům, rolím a profilům. RIA 

services obsahuje třídy, které vývojářům dovolují implementovat Forms nebo Windows ověření 

uţivatele v aplikaci. Výchozí typ ověřování je nastaveno na Form, které lze v konfiguračním 

souboru kdykoliv změnit. RIA services přidávají automaticky do uţivatelského projektu dvě 

základní třídy AuthenticationService poděděnou z AuthenticationBase<T> a třídu reprezentující 

uţivatele poděděnou z UserBase. Při kompilaci projektu RIA services vygeneruje automaticky 

třídu WebContext, které umoţňuje přístup k  authentication domain service a k uţivateli. Pro 

přihlášení uţivatele se vyuţívá metoda Login a pro načtení trvale přihlášeného uţivatele nebo 

                                                   

 
49 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee707360%28VS.91%29.aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee707360%28VS.91%29.aspx
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uţivatele ověřovaného Windows autentizací se pouţívá metoda LoadUser. Pro odhlášení uţivatele 

je pak pouţita metoda Logout. K získání aktuální instance WebContext slouţí vlastnost Current a 

všechna volání probíhají asynchronně. Celý kód pro ověření uţivatele je nastíněn na ukázce níţe 

[69]. 

 

 

 

 

6.3 Lokalizace 

Lokalizace je uvedení aplikace do stavu, kdy bude schopna komunikovat s uţivatelem v jeho 

zvoleném jazyce. Jelikoţ má aplikace oddělené textové zdroje od samotného kódu aplikace, lze ji 

snadno rozšířit o další jazyky. 

Lokalizace je v .NET Frameworku a tedy i ve vývojovém prostředí Visual Studiu na velmi 

vysoké úrovni. Veškeré textové překlady jsou ukládány do resources souborů (resx), které jsou 

zaloţeny na formátu XML. Tyto soubory jsou lehce upravovatelné nejen ve Visual Studiu, ale i 

v jiných existujících aplikacích třetích stran. V souboru s názvem název.resx je vţdy uloţen 

výchozí jazykový překlad a další překlady jiţ obsahují v názvu zkratku daného jazyka. Pro češtinu 

bude tedy název souboru nazev.cs.resx [70]. 

Níţe je ukázka jednoduché lokalizace textu tlačítka, která je vloţená do XAML kódu. Pro 

vloţení poţadovaného textu, jenţ se má zobrazit, slouţí vlastnost Content.  Silverlight 4 nabízí 

třídu ResourceWrapper.cs, která zpřístupňuje obsah lokalizačních souborů a tím programátorovi 
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zjednodušuje provedení lokalizace. Tato třída taky zajišťuje okamţité přepnutí mezi jazyky bez 

nutnosti jakékoliv aktualizace [70]. 

 

 

Na ukázce níţe je vidět přiřazení textu komponentě v aplikačním kódu, neboť ne vţdy lze text 

přiřadit v XAML kódu.  

 

Jazyk aplikace se nastavuje podle aktuálního jazyka internetového prohlíţeče. V ukázce je vidět 

programové manuální přepnutí lokalizace celé aplikace. Základní třídou je třída CultureInfo, v jejíţ 

instanci jsou uloţeny informace tykající se vţdy nějaké kultury. Jméno kultury je pak definováno 

podle standardu RFC 1766 ve tvaru kód jazyka – kód země. Například pro českou republiku je kód 

cs-CZ [71]. 

 

 

6.4 Zpracování dat v databázi 

Komunikace s databází je řešena v aplikaci tak, ţe se neodesílá hned kaţdá změna, ale je 

navrţen mechanismus pro ukládání změn v paměti. Kdyţ uţivatel tedy vytvoří průběh k události, je 

tento průběh přidán do kolekce jiţ nově přiloţených průběhů události a aţ dojde k uloţení události, 

odešle se do databáze událost spolu s kolekcí průběhů.  

Kaţdý průběh je ukládán v databázi do stejné tabulky jako událost, jen pro rozlišení se u něj 

ukládá id události, která je jeho rodičem. Při změně události či průběhu nedochází k aktualizaci 

stávajících záznamů, ale vytváří se vţdy nový změnový záznam jen s hodnotami, které byly 

změněny. Tento způsob ukládání je navrţen proto, aby byla kaţdá změna dohádatelná a 

v budoucnu bylo moţné vytvoření historie změn, neboť měnit údaje u průběhů můţe kdokoliv 

z registrovaných uţivatelů. Záznamy v tabulce Events jsou ukládány hierarchicky, tak jak je 

znázorněno na obrázku 23. Základem je vytvořená nová událost, ke které se přiřazují nové 

průběhy. K novým průběhům jsou přiřazovány změnové záznamy průběhu a k nové události jsou 

přiřazovány změnové záznamy události. Načtení jedné události z databáze spočívá v průchodu 

všech změnových záznamů události a také v průchodu všech náleţících průběhů a jejich změn.  
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Obrázek 23: Vnitřní struktura tabulky Events  

6.5 Návrh metodiky generování dat 

Dalším úkolem diplomové práce byla příprava většího mnoţství dat, která by slouţila pro 

testování aplikace a budoucí optimalizaci systému. Jelikoţ byl problém sehnat větší mnoţství 

reálných dat, byl k tomuto účelu vytvořen jednoduchý generátor náhodných dat podle určitých 

parametrů. Jeho grafické rozhranní lze vidět na obrázku 24. Níţe jsou popsány jednotlivé 

parametry, které byly vyuţity ke generování dat. 

Získávání událostí 

 Kategorie – náhodný výběr ze 7 skupin (letní, jarní, bleskové, porucha vodního díla, 

porucha potrubí, zimní, porucha technického objektu) 

 Název události – Povodeň + náhodně vygenerovaná kategorie 

 Typ události – krizová 

 Celkový počet událostí – 100 – proměnný parametr nastavitelný v GUI 

 Počet malých povodní (počet průběhů) - 30 – proměnný parametr nastavitelný v GUI 

 Počet velkých povodní (počet průběhů) - 70 – proměnný parametr nastavitelný v GUI 

 Počet průběhů  

1. jestliţe je malá povodeň - náhodný výběr -  1 aţ 5 

2. jestliţe je velká povodeň - náhodný výběr -  5 aţ 10 

Získávání průběhů 

 Datum – náhodný výběr data prvního průběhu od roku 2000 do dnešního data 

 Čas – náhodný výběr času prvního průběhu 

 Časové rozpětí mezi průběhy – kaţdý průběh můţe být od předcházejícího vzdálen 1 aţ 

720 minut - náhodný výběr 

 Název průběhu – Průběh + číslo průběhu 

 Popis – parametry průběhů – síla průběhu, krizový štáb, zasaţeny 
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 Síla průběhu – náhodný výběr - 1 aţ 5 

 Zasaţeny  

1. jestliţe je síla průběhu menší neţ 3 - nevybere se ţádný 

2. jestliţe je síla průběhu větší nebo rovno 3 

 počet zaškrtnutých – náhodný výběr – 1 aţ 3  

 náhodný výběr z 3 předdefinovaných (inţenýrské sítě, silnice, budovy) 

 Krizový štáb – jestliţe je síla průběhu větší neţ 3 - nastaví se na True, jinak False 

 Jevy  

1. počet zaškrtnutých – náhodný výběr – 1 aţ 4 

2. náhodný výběr ze 4 (déšť, kroupy, silný vítr, bouřky) 

 Opatření 

1. jestliţe je síla průběhu menší neţ 3 - náhodný výběr 1 ze 2 předdefinovaných 

(pytle s pískem, SPA(1-3)); 

2. jestliţe je síla průběhu větší nebo rovno 3 

 počet zaškrtnutých -  náhodný výběr – 1 aţ 4 

 náhodný výběr ze 4 (pytle s pískem, SPA(1-3),  spuštění sirén, evakuace) 

 Počet bodů na mapě – vţdy 1 

 Souřadnice bodu – bráno zhruba z oblasti České republiky 

1. zeměpisná šířka - náhodný výběr – 48,62056 aţ 51,02274 

2. zeměpisná délka – náhodný výběr – 12,28088 aţ 18,53210 

 

Obrázek 24: Generátor dat  

Při generování náhodných dat je moţné v grafickém rozhranní zadat celkový počet událostí a 

k tomu příslušný počet malých a velkých povodní. Od těchto parametrů se pak odvíjí počet 

průběhů, které můţou být k události generovány. Časové rozpětí mezi průběhy můţe být 

maximálně 720 minut, aby vytvářeli návaznost. Vnitřní provázání dalších parametrů je pak závislé 

na parametru síla průběhu, podle kterého se pak generuje většina dalších hodnot. 
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6.6 Vzhled uživatelského rozhranní 

6.6.1 Aplikace FLOREON_SN 

Na obrázku 25 je vyobrazeno hlavní okno aplikace, ve kterém se nachází seznam vloţených 

událostí a k nim vykreslené příslušné body na mapě. Vloţené události jsou rozděleny do záloţek 

moje a všechny, neboť jen vlastní události je moţné odstranit. Po kliknutí na bod na mapě se 

zobrazí informativní okno k události. Z něj je pak moţné si zobrazit seznam komentářů k ní 

přidělených nebo okno pro zadání nového komentáře. 

 

 
Obrázek 25: Hlavní okno událostí - aplikace FLOREON_SN 

 

Podrobné informace o události vidíme na obrázku 26. Pokud je u události uloţeno více průběhů, 

je moţné je procházet pomocí navigace doleva doprava. V záloţce Fotky lze procházet fotky 

k jednotlivým průběhům i s popisem. 
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Obrázek 26: Detail události - aplikace FLOREON_SN 

Na obrázku 28 je vidět okno pro zadání nové události. Po vyplnění základních údajů jako je 

název události, kategorie a zda je událost informativní či krizová, je potřeba ke kaţdé události 

vytvořit alespoň jeden průběh. V rámci vytváření průběhu je nutné kromě vyplnění některých údajů 

také zakreslit do mapy buď bod, nebo oblast výskytu průběhu události. Zde je ošetřeno vkládání 

bodu nebo oblasti pouze v určitém zvětšeném měřítku. K průběhu je moţné přidat fotky s popisem. 

Nastavení filtrů u událostí je moţné zapnout ve zvlášť vysouvacím okně aplikace. Je moţné 

nastavit filtr podle data nebo podle typu kategorie. Okno Filtry je vidět na obrázku 27. 

 

 
Obrázek 27: Filtry událostí - aplikace FLOREON_SN 
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Obrázek 28: Nová událost - aplikace FLOREON_SN 

Ke kaţdé události je moţné přidat komentář, jehoţ okno jde vidět na obrázku 29. Výpis 

komentářů je pak vidět na obrázku 30. V tomto okně je také moţné komentáře upravovat nebo 

odstraňovat. 

 

Obrázek 29: Nový komentář - aplikace FLOREON_SN 
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Obrázek 30: Výpis komentářů - aplikace FLOREON_SN 

Na obrázku 31 je vidět okno meteorologických stanic, kde je jejich seznam a k nim vykreslené 

příslušné body na mapě. Po kliknutí na teploměr na mapě se zobrazí informativní okno o 

meteorologické stanici, kde jsou vypsány jednotlivé naměřené hodnoty, jako je například teplota, 

tlak, sráţky apod. Je zde také zobrazen datum poslední aktualizace naměřených hodnot. 

 

 
Obrázek 31: Hlavní okno meteorologických stanic - aplikace FLOREON_SN 
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Pro přidání meteorologické stanice slouţí okno, které je vyobrazeno na obrázku 32. Kromě 

základních údajů, jako jsou název, popis a GPS souřadnice zde uţivatel vyplňuje také uţivatelské 

jméno a heslo pro přihlášení do aplikace MeteoSender. 

 

 
Obrázek 32: Nová meteorologická stanice - aplikace FLOREON_SN 

6.6.2 Aplikace MeteoSender 

Obrázek 33 zobrazuje aplikaci MeteoSender, která nahrává naměřená data na databázový server 

aplikace FLOREON_SN. Po přihlášení si uţivatelé v aplikaci nastavují cestu k uloţeným 

souborům z meteorologické stanice DAVIS
50

. Tyto soubory obsahují binárně uloţené naměřené 

hodnoty a mají příponu .wlk. Poté uţivatelé vyberou meteorologickou stanici, kterou chtějí 

aktualizovat a nakonec spustí automatické odesílání dat pomocí tlačítka Zapnout automatické 

odesílání.  

 
Obrázek 33: Aplikace MeteoSender  

                                                   

 
50 http://www.davis.cz/vantage-pro-2.html  

http://www.davis.cz/vantage-pro-2.html
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7 Použité technologie a nástroje 

Při implementaci aplikace byly pouţity různé technologie, které budou popsány v této kapitole. 

7.1 .NET Framework 4.0 

.NET Framework je softwarová platforma běţící na operačních systémech Microsoft Windows. 

Je určena pro vývoj různých typů aplikací, jako jsou webové aplikace, webové sluţky a klasické 

desktopové aplikace. Celý framework obsahuje velké mnoţství knihoven obsahující funkcionalitu 

pro různá řešení funkcionality vyvíjených aplikací. Pro vytváření nových aplikací slouţí vývojové 

prostředí Microsoft Visual Studio. NET Framework je prostředí potřebné pro běh aplikace a nabízí 

jak spouštěcí rozhranní, tak i potřebné knihovny [61]. 

 
Obrázek 34: .NET Framework architektura [60] 

Na obrázku 34 je zobrazena celá architektura .NET Frameworku, jehoţ základem je CLR 

(Common Language Runtime), který běţí nad operačním systémem. Vytvořené aplikace 

v libovolném programovacím jazyce nejsou přímo kompilovány do nativního kódu, ale do 

intermediárního jazyku (MSIL – Microsoft Intermediate Language). Při spuštění takové aplikace se 

zavolá Just-in-time kompilátor, který vygeneruje instrukce dané platformy. Důleţitou častí CRL je 

CTS (Common Type System), který popisuje sadu datových typů, které lze pouţít. Nad CRL se 

nachází několik hierarchicky umístěných knihoven, z nichţ první je Base Class Library, která 

obsahuje sadu základních knihoven. Další knihovnou je přístup k datům a práce s XML soubory. 

Další vrstvou je sada knihoven usnadňující práci s uţivatelským rozhranním, která je rozdělena na 

dvě části. První slouţí pro vývoj webových aplikací a druhá je určena pro vývoj klasických 

windows aplikací. Poslední vrstvou je mnoţina programovacích jazyků, jejichţ základem je CLS 

(Common Language Specification). Ta popisuje mnoţinu vlastností, které .NET jazyk musí 

obsahovat. Firma Microsoft podporuje 5 programovacích jazyků, jako je Visual Basic, C++, C#, 

JScript a J#. Tato mnoţina však není uzavřena a můţe být jakýmkoliv výrobcem rozšířena [60]. 
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7.2 Silverlight 

Silverlight je vývojová platforma vytvořená firmou Microsoft, která je dostupná od roku 2007. 

Dříve byla označována WPF/E. Slouţí pro vývoj interaktivních webových aplikací dostupných přes 

internetový prohlíţeč. Silverlight je povaţován za konkurenta technologii Flash. Od roku 2007 

prošel Silverlight řadou významných inovativních změn a vylepšeních [11], [12]. 

Verze: 

 Verze 1.0 – jednalo se o první verzi Silverlight, která umoţňovala vyuţití jazyka XAML 

pro návrh grafického vzhledu aplikace na straně klienta. Pro psaní funkcionality však bylo 

nutné pouţít jazyk JavaScript. 

 Verze 2 - vznikla přejmenováním verze 1.1 a je zde jiţ podpora programovacích jazyků 

nad .NET Frameworkem. Jedná se o C# nebo VB. Není nutné mít nainstalovaný .NET 

Framework na klientské straně. Obsahuje kontroly, komponenty, podporu webových 

sluţeb a LINQ API 

 Verze 3 – uvolněna 9.7.2009 a rozšiřuje verzi 2 zejména v oblasti grafiky, správy médií a 

provázání dat. Integruje nástroje do aplikace Expression Blend 3 a přichází s offline 

rozhraním umoţňujícím práci s aplikací mimo prohlíţeč, tedy jako s klasickou aplikací.  

 Verze 4 – zaměřena na vlastnosti, které přiblíţí webovou aplikaci ke klasické aplikaci. 

Například zvýšená rychlost běhu aplikace, podpora pravého tlačítka, tisku, nových jazyků, 

webkamery a mikrofonu, integrace WCF pro komunikaci se serverem a další funkce. 

[15], [16] 

Díky části zvané plug-in je moţné silverlight nainstalovat do webového prohlíţeče, pomocí 

kterého je pak uţivateli zobrazován veškerý obsah vytvořené aplikace. Jednou z jeho vlastností je 

nezávislost na internetovém prohlíţeči. Tento plugin je dostupný pro internetové prohlíţeče jako je 

Internert Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari.  Hlavní výhodou je bezpečnost prohlíţení, 

neboť aplikace běţí v chráněném reţimu, a tak je počítač chráněn proti případnému pokusu o 

poškození [15]. Další pozitivní vlastností je meziplatformní nezávislost. Aplikace je moţné 

spouštět na operačních systémech jako je Windows a MacOS. Pod operačním systémem Linux má 

označení Moonlight. Uţivatel také uvítá malou velikost instalačního souboru, který se velmi rychle 

stáhne, nainstaluje a tím jej zbytečně nezdrţuje. Další předností plug-inu je dvourozměrné kreslení, 

které dodává aplikaci maximální interakci u klienta díky moţné manipulaci s obsahem. Například 

odpovídat na události po kliknutí myši na část grafiky. Dále lze aplikaci v silverlightu doplnit o 

webové sluţby typu ASP.NET nebo WCF. Nejpůsobivější vlastností tohoto plug-inu je, ţe 

obsahuje zredukovaný .NET Framework, který mu právě umoţňuje onu nezávislost na platformě a 

prohlíţečích [13]. 

Obecně je silverlight povaţován za podmnoţinu technologie Windows Presentation Foundation 

(WPF). I kdyţ silverlight běţí pod webovým prohlíţečem oproti WPF, některé rozdíly s příchodem 

verze silverlight 3.0 vymizely nebo byly alespoň zmírněny [14]. 



 

 

 

53 

7.3 Windows Presentation Foundation (WPF) 

Jedná se o vývojovou platformu pro graficky bohaté windows aplikace, která je součástí .NET 

Frameworku. Nemůţe nahradit WinForms aplikace, ale jde spíše o druhý způsob vytváření 

Windows aplikací. Můţe se zdát, ţe uţivatelsky bohaté aplikace budou náročné na procesor, ale 

není tomu tak, neboť WPF běţí na DirectX vrstvě, takţe WPF aplikace jsou renderovány na 

grafické kartě a tím se ulehčuje procesoru počítače [56]. 

Na obrázku 35 je zobrazena WPF architektura. Základ tvoří Base Services, které obsahují 

deklarativní jazyk XAML, komponenty zpřístupňující aplikace zdravotně postiţeným, podsystém 

pracující se vstupy a událostmi a podsystém, který se stará o vlastnosti jednotlivých ovládacích 

prvků. Kdyţ se podíváme na vrstvu integrovaných médií, jádro tvoří Composition Engine, které 

umoţňuje vloţení jednoho obsahu do druhého. Například můţeme vloţit 3D animaci do tlačítka. 

Vkládat můţeme obrázky, efekty, 2D a 3D grafiku, Text, Audio a Video. Všechna tato média je 

moţné animovat. Ve vrstvě uţivatelského rozhranní jsou k dispozici standardní ovládací prvky, 

rozmísťovací prvky, provázání dat pomocí Data Binding, sluţby starající se o řízení aplikace a 

nasazení. Samostatnou část tvoří sluţby dokumentů, které umoţňují publikovat dokumenty ve 

formátu XPS a sluţby k zabalení těchto dokumentů [59]. 

 

Obrázek 35: WPF architektura [59] 

 

WPF je zaloţeno na deklarativní tvorbě aplikací pomocí jazyka XAML. Deklarativně znamená, 

ţe se napíše jednoduchý kód pomocí XML, co má aplikace dělat, místo toho abychom psali 

zdlouhavý kód v programovacím jazyce. Díky jazyka XAML pak WPF umoţňuje oddělení 

prezentační části od logiky [56], [57]. 

S WPF můţeme vytvářet aplikace bohaté na vektorovou grafiku, animace, styly, šablony, 

multimédia, efekty, 3D a 2D grafiku, ovládací prvky, datové vazby a text. Aplikace můţou být 

dvojího typu buď podle prostředí, nebo podle způsobu ovládání. Podle prostředí to mohou být 

aplikace buď plné lokální, nebo hostované ve  webovém prohlíţeči. Podle způsobu ovládání to jsou 

okenní aplikace nebo navigační, které jsou zaloţeny na navigaci mezi stránkami [57]. 
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7.3.1 Styly a šablony 

Ke změně vzhledu komponent můţeme pouţít styly nebo šablony. Pomocí stylů můţeme měnit 

vlastnosti, jako jsou barva pozadí, velikost ovládacího prvku, font písma atd. Styl se definuje mezi 

elementy <Style>...</Style> a ukázka je vidět níţe. Vytvořený styl lze přiřadit konkrétnímu 

elementu pomocí TargetType nebo jakémukoliv elementu pomocí názvu stylu (x:Key). Vlastnosti 

definované stylem lze deklarativně předdefinovat na úrovni elementu do Resources, úloţiště 

objektů, nebo jej lze deklarativně dědit či nastavit programově [56]. 

 

 

Pokud chceme změnit celý vzhled komponenty, ne jen jeho atributy, musíme změnit šablonu 

prvku. Například budeme-li měnit šablonu tlačítka, musíme předefinovat Button.Template, pod 

kterým vytvoříme povinný tag ControlTemplate. Do něj vloţíme prvky, ze kterých se má tlačítko 

skládat. Ukázka je vidět níţe. Šablonu můţou tvořit elementy, triggery reagující na změny nebo 

storyboardy vytvářející animace. Styly a šablony lze různě kombinovat [56]. 

 

 

7.3.2 Trigry 

Trigry umoţňují vnášet do statického nastavení vlastností dynamiku a dělíme je na datové (Data 

triggers), Event triggers a jednoduché nebo násobné (Property triggers). Datový trigr reaguje na 

hodnotu proměnné, Event trigr reaguje na události a jednoduchý nebo násobný reaguje na hodnotu 

vlastnosti elementu. Ukázka Property trigr je vidět níţe [56]. 
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7.3.3 Animace 

Animace ve WPF slouţí k vytváření plynulých visuálních přechodů, kdy se nevytváří ţádná časová 

osa, ale animují se přímo jednotlivé vlastnosti prvku. Lze je vytvářet ve většině případů za pomocí 

deklarativního jazyka XAML a díky tomu jsou animace velice snadné. Jedná se o generování 

hodnot, které jsou přiřazovány ovládacímu prvku. Animovat lze pouze vlastnosti typu Dependency 

Property [56]. 

Typy animací: 

 Základní – plní se pouze počáteční, koncová hodnota a délka trvání animace   

- <datový typ>Animation (DoubleAnimation,…) 

 Frame – plní se více neţ dvě hodnoty – tzv. framy 

- <datový typ>AnimationUsingKeyFrames (DoubleAnimationUsingKeyFrames, ....) 

 Path – hodnoty jsou generovány na základě zadané trajektorie, nepouţívá se často 

Nejčastěji se animace spouštějí pomocí trigrů. V ukázce níţe reaguje animace na najetí myši 

nad tlačítko, kdy se velikost tlačítka změní ve dvou sekundách na dvojnásobnou velikost. 

 

 

7.3.4 Data Binding 

Data Binding nabízí jednoduché a konzistentní provázání dat v aplikaci. Umoţňuje propojení 

uţivatelského rozhranní s aplikační logikou. Na obrázku 36 vidíme propojení cílového objektu se 

zdrojem pomocí Data Binding. Cílem můţe být libovolná vlastnost WPF elementu, který se 

napojuje na zdroj typu CLR objektu, jiný WPF element, Dataset, XML apod. Komunikace mezi 

cílem a zdrojem můţe být buď jednosměrná (OneWay), obousměrná (TwoWay), nebo dochází ke 

změně hodnot pouze jedenkrát (OneTime), nebo se aktualizují pouze data zdroje 

(OneWayToSource) [56], [59]. 
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Obrázek 36: Data Binding - WPF [59] 

Abychom mohli vlastnost prvku provázat s jiným prvkem, musí být u zdroje definována 

vlastnost Name. U cíle pak nabindujeme data pomocí kódu níţe, kde ElementName odkazuje na 

název zdrojového elementu a Path definuje vlastnost, která se má naplnit ze zdrojového prvku. Po 

naplnění zdrojového elementu daty se okamţitě projeví změna i v provázaném elementu [56], [57]. 

 

 

Místo, kde Data Binding hledá zdroje dat, je datový kontext. Ten je definován na úrovni 

kaţdého FrameworkElementu a FrameworkContentElementu. Nejdříve začíná hledat zdroje dat u 

samotného elementu, poté postupuje ke kořeni dokumentu. Na ukázce níţe jde vidět, ţe se naplní 

datový kontext DockPanelu ze zdroje myDataSource a tím, ţe se tlačítko nachází 

uvnitř DockPanelu, zdědí jeho hodnotu z DataContextu a v barvě pozadí u tlačítka se definuje uţ 

jen vlastnost pro nabindování [57]. 
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57 

7.4 XAML 

XAML je deklarativní značkovací jazyk popisující uţivatelská rozhranní zaloţený na jazyku 

XML. Nemusí slouţit pouze k definici grafického rozhranní, ale aplikace jako celku, systémových 

zdrojů atd. Typicky se vyuţívá k definování vzhledu, animace, vazby na datové zdroje, zachycení a 

zpracování některých událostí. V kódu na pozadí je pak realizována aplikační logika. V ukázce níţe 

je zobrazeno pro porovnání vytvoření tlačítka pomocí jazyka C# a XAML.  

Jazyk C#: 

 

XAML: 

 

7.5 Linq 

Doposud bylo moţné s daty manipulovat několika způsoby podle typu jejich uloţení. Data 

uloţená v relačních databázích jsou zpracovávána technologií ADO.NET a pro přístup k datům 

uloţených v XML formátu se vyuţívá jmenný prostor Systém.Xml. Zcela odlišný způsob 

zpracování dat přináší technologie LINQ, coţ je dotazovací jazyk pro manipulaci s daty, který je 

integrován přímo do .NET programovacího jazyka. První finální verze vyšla spolu s .NET 

Frameworkem 3.5 a umoţňuje dotazování, editaci, vkládání a mazání dat uloţených v polích, 

kolekcích, XML souboru nebo SQL serveru [62]. 

Tento přístup má hned několik výhod. Prvním z nich je jiţ zmíněné začlenění klíčových slov 

pro dotazování přímo do programovacího jazyka. Další pozitivní vlastností pro programátory je 

kontrola chyb dotazu hned při překladu aplikace [62]. 

Pomocí technologie LINQ je moţné zpracovat téměř jakákoliv data, neboť architektura LINQ  

je navrţena tak, aby bylo moţné její implementace vytvářet pro různé datové zdroje. 

Technologie LINQ nabízí 4 základní implementace od firmy Microsoft: 

 LINQ to Objects – základní a nejjednodušší implementace LINQ, která je určena pro 

standardní kolekce nacházející se pouze v paměti 

 LINQ to SQL – slouţí pro manipulaci s daty uloţených v databázi Microsoft SQL Server 

2000 a výše 

 LINQ to XML – implementace LINQ umoţňující zpracování dat uloţených v XML 

souboru 

 LINQ to DataSet – implementace zpracovávající data uloţená v DataSetu technologie 

ADO.NET 
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V aplikaci FLOREON_SN jsou data uloţena v databázi Microsoft SQL server. Pro přístup 

k datům byla tedy pouţita implementace LINQ to SQL. Databáze mají vlastní dotazovací SQL 

jazyk, proto zde nemůţe být jazyk LINQ pouţit přímo, ale dochází k jeho mapování na 

odpovídající SQL dotaz. SQL server ukládá data jako relační, ale LINQ pracuje s daty 

zapouzdřenými do objektů. Proto LINQ to SQL definuje tzv. Mapper, který data převádí na 

objektová, aby byla pro LINQ zpracovatelná. LINQ to SQL plně podporuje transakce, náhledy a 

uloţené procedury [62]. 

Jednoduchý LINQ dotaz je vidět níţe. Základem zpracování dat je třída DataContext, která 

slouţí jako kanál, jak pro získávání dat, tak i pro odesílání změn zpět do databáze. 

 

Prvním klíčovým slovem je From, které slouţí pro identifikaci datového zdroje. Slovo Where 

slouţí pro definici podmínek výběru výsledku. Klíčové slovo Orderby definuje způsob řazení 

výsledných záznamů a slovo Select se pouţívá k implementaci projekce, kde mohou být jen 

některé datové sloţky. To se uvádí vţdy na konci dotazu. Při konstrukci dotazů však můţe být 

pouţito mnoho dalších klíčových slov, jehoţ výsledkem můţe být kolekce objektů odpovídající 

tabulce databáze nebo nová vytvořená kolekce objektů s definovanými vlastnostmi [63]. 

7.6 WCF 

WCF je jednotný framework pro vývoj aplikací zaloţených na servisně orientované architektuře 

(SOA) a princip je zaloţen na výměně dat (asynchronních zpráv) mezi aplikacemi. Konkrétně se 

jedná o distribuované aplikace jako server (WCF sluţba) a klienti (klasické aplikace. NET jazyce) 

[64]. 

Jednou z velkých výhod WCF je, ţe spojuje všechny technologie firmy Microsoft pro vývoj 

distribuovaných aplikací. Jednotlivé technologie, které spojuje, jsou na obrázku 37. Doposud bylo 

nevýhodou, ţe vyvíjená aplikace byla závislá na pouţité technologii a ty nebyly mezi sebou 

kompatibilní. Tyto nedostatky řeší právě WCF [66]. 
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Obrázek 37: WCF [66] 

Základním stavebním prvkem WCF aplikace je sluţba (service), která poskytuje jeden nebo 

více koncových bodů (endpoint) slouţících pro příjem a odesílání SOAP zpráv. 

Sluţbu tvoří tři základní části: 

 Třída sluţby – samotná implementace sluţby 

 Hostovací prostředí – místo, kde sluţba poběţí 

 Jeden nebo více koncových bodů 

Koncový bod se skládá z následujících tří částí: 

 Adresa – udává adresu, kde sluţba běţí, kam tedy budou odesílány zprávy 

 Binding – říká jaký komunikační protokol je vybrán pro komunikaci, jaké kódování a 

bezpečnost 

 Contract – definuje rozhranní, které sluţba poskytuje, metody a další informace. Je 

nezávislé na definici adresy a Bindingu.  

[64] 

SOAP zprávy jsou přenášeny mezi klientem a serverem (sluţbou), kde klienti mohou 

zpracovávat více sluţeb a sluţba můţe být zpracovávána více klienty. Jde o poţadavek a odpověď 

po nějakém komunikačním kanále, kde je typ protokolu nezávislý. Komunikace mezi klientem a 

serverem je na obrázku 38 [65]. 

 
Obrázek 38: WCF komunikace [65] 
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7.7 Microsoft Visual Studio 2010 

Visual Studio 2010 je komplexní vývojové prostředí vyvinuté firmou Microsoft. Obsahuje 

nástroje pro vývoj webových aplikací, webových sluţeb, klasických desktopových aplikací a 

aplikace pro mobilní zařízení. Všechny zvolené typy aplikací podporuje v programovacích jazycích 

jako je Visual Basic, C#, C++ a další. 

Visual Studio obsahuje nástroje pro modelování aplikací pomocí jazyka UML, pomocí nichţ lze 

vytvářet Třídní diagram, Sekvenční diagram, Use case diagram, Komponentní diagram, aktivitní 

diagram. Součástí je dále editor kódu, nástroje pro ladění aplikací a návrhový editor pro vytváření 

grafického uţivatelského rozhranní.  

Současná verze Visual Studio 2010 je vázána k. NET Frameworku 4. Můţeme se setkat i se 

staršími verzemi .NET Frameworku a s tím i aplikací Visual Studia. Samozřejmě je vţdy moţné 

pouţívat v nejnovější verzi VS i jakoukoliv starší verzi .NET Frameworku. Framework 4.0 

umoţňuje vytváření moderních webových aplikací, které vyuţívají technologie AJAX a Silverlight. 

Je moţné vytvářet webové aplikace s integrovaným datovým úloţištěm a plným přístupem 

k aplikačním sluţbám. Těmto aplikacím se říká RIA aplikace a svou funkčností se blíţí 

k desktopovým aplikacím [58]. 

7.8 Microsoft Expression Blend 

Microsoft Expression Blend je grafický nástroj slouţící pro podporu vývoje aplikací zaloţených 

na technologii Silverlight a WPF. Zjednodušeně se dá říct, ţe se jedná o XAML WYSIWYG (What 

You See Is What You Get – „Co vidíš, to dostaneš“) editor. Vývojářům umoţňuje snadno vytvářet 

a upravovat grafické uţivatelské rozhranní vyvíjené aplikace [67]. 

Kromě základních panelů, jako jsou panel s ovládacími prvky, kreslícími a rozmísťujícími 

nástroji, vlastnostmi prvků, obsahuje program také časovou osu pro tvorbu animací. Podporuje také 

tvorbu 3D objektů a přehrávání videí. 

Aplikace dále obsahuje SketchFlow editor slouţící pro snadné prototypování aplikace, ve které 

lze s hlavními prvky aplikace manipulovat formou vizuálních diagramů. Blend tedy propojuje 

objektové programování s grafickými prvky [67]. 

7.9 Microsoft SQL Server 2008 

SQL server je relační databázový systém vytvořený firmou Microsoft slouţící k ukládání dat. 

Současná verze tohoto systému je 2008. Primárním dotazovacím jazykem je Transact-SQL, který je 

implementací standardního strukturovaného jazyka SQL. Tento jazyk obsahuje klíčová slova pro 

operace s daty a správu samotné databáze. Klientské aplikace zasílají poţadované dotazy do 

databáze a ta jim vrací vygenerovaná data podle dotazu [68]. 
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7.10 IIS (Internet Information Services) 

IIS je webový server, který slouţí jako základ pro provozování webových aplikací vyvinutých v 

.NET Frameworku. V současné době je dostupná verze 7.5 pod operačním systémem Windows 

Server 2008 R2 a verze 7 dostupná v operačních systémech Windows 7 a Windows Server 2008. 

Lze se setkat i se staršími verzemi 5.1 a 6 pod operačními systémy Windows XP a Windows Server 

2003. 

IIS server má za úkol zpracovávat poţadavky od uţivatele a vracet zpět poţadované odpovědi. 

Samotný webový server při vývoji aplikace není potřeba, protoţe vývojové prostředí Visual 

Studio má v sobě integrován webový server postačující ke spuštění vyvíjené aplikace. IIS server je 

pouţíván aţ při nasazení aplikace do běţného provozu, pomocí kterého lze nastavit zabezpečení 

aplikace a mnoho dalších nastavení. 
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8 Nasazení aplikace 

Nasazení aplikace spočívá v konfiguraci IIS serveru a databázového Microsoft SQL serveru. 

V následujícím textu bude popsáno nasazení a spuštění aplikace jak z pohledu serveru, tak i 

z pohledu klienta. 

8.1 Klient 

Jelikoţ se jedná o webovou aplikaci, hlavní část konfigurace a nasazení se provádí na straně 

serveru. Uţivateli postačí jakýkoliv webový prohlíţeč podporující Silverlight například Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome nebo Safari. Pro správný chod aplikace je však nutné 

mít v prohlíţeči nainstalovaný Silverlight plug-in. Pokud ještě není nainstalován, prohlíţeč ho po 

odsouhlasení uţivatele stáhne a nainstaluje. Aplikace byla testována v internetových prohlíţečích 

Internert Expolorer, Mozilla Firefox a Opera. 

8.2 Server 

Pokud nemá majitel aplikace vlastní webový server, který by byl odkudkoliv přístupný, je 

moţné vyuţít sluţeb firem nabízející webhosting. V následujícím textu bude popsáno nasazení na 

vlastním webovém serveru. 

Nejdříve je potřeba připravit databázový server, který bude slouţit pro ukládání veškerých 

informací. Pro zaloţení nové databáze a definice tabulek lze vyuţít skript, který se o vše postará a 

vytvoří databázi na severu.  

Na počítači, přes který má být aplikace zpřístupněna, musí být nainstalovaná sluţbu IIS 

(Interner Information Services) a .NET Framework 4. Na našem serveru je k dispozici IIS verze 6. 

Aby byla Silverlight aplikace podporována, musí být na serveru přidány tři typy souborů MIME: 

[73] 

 .xaml application/xaml+xml  

 .xap application/x-silverlight-app 

 .xbap application/x-ms-xbap 

Dále je potřeba na serveru vytvořit 2 virtuální adresáře, do jednoho se nahraje aplikace a do 

druhého WCF sluţba pro propojení s databází. Vzhledem k tomu, ţe se v aplikaci vyuţívá WCF 

RIA sluţby, musí být na serveru taky nainstalovány. Pokud není na serveru Visual Studio 2010, je 

moţné WCF RIA sluţby nainstalovat pomocí příkazové řádky příkazem: msiexec /i 

RiaServices.msi SERVER=true [74].  

Pro správný chod WCF sluţby, pomocí které se zajišťuje propojení s databází, musí mít 

v souboru web.config správně nastavený ConnectionString podle umístění a konfigurace 

databázového serveru. Dále musí být do virtuálního adresáře, kde se nachází WCF sluţba, vloţeny 

dva soubory s názvem ClientAccessPolicy.xml a CrossDomain.xml. Soubor 

ClientAccessPolicy.xml slouţí pro umoţnění přístupu ke sluţbě a soubor CrossDomain.xml 

zajišťuje přístup ke sluţbě z jiných domén. Jejich obsah je uveden níţe. 
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ClientAccessPolicy.xml: 

 

 

CrossDomain .xml: 

 

  

 

Po nasazení a spuštění naší aplikace se vyskytla chyba, která je vidět na obrázku 39. Tato chyba 

souvisí s ověřením přihlášeného uţivatele. 

 
Obrázek 39: Chyba aplikace 

 

Chybu se nám nepodařilo odstranit, neboť nebylo prioritním cílem nasazení aplikace na veřejný 

server. Momentálně je systém ve fázi testování na lokálním serveru a bude se dále rozšiřovat. 

V další fázi tedy bude také odstraněna chyba při nasazení na veřejný server.  
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9 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo prostudovat podrobněji sociální sítě a vytvořit inteligentní 

mapový podklad, do kterého budou moci přihlášení uţivatelé přidávat informace ke konkrétnímu 

místu na mapě spolu s fotkami. 

Sociální síť je mnoţina lidí nebo skupin lidí s podobnými vzory kontaktů nebo interakcemi 

jakými jsou přátelství, spolupráce nebo výměna informací [75]. Mezi světově nejpouţívanější 

online sociální sítě patří Facebook, Twitter, Myspace a LinkedIn. Z českých pak například Lide.cz, 

Libimseti.cz a Rajce.net. Online sociální sítě poskytují lidem nejrůznější vyuţití. Pro bliţší 

zkoumání byl vytvořen dotazník jako aplikace na Facebooku. Účastníci výzkumu jej nejčastěji 

vyuţívají ke kontaktu s přáteli, ke sdílení informací a multimédií, k zábavě, k propagaci své firmy 

či produktu nebo k veřejnému prosazení svých názorů. Nejvíce se jim líbí jeho jednoduchost a 

moţnost nastavení soukromí. Nelíbí se jim občasné výpadky, které v poslední době zaznamenává i 

sociální síť Twitter, která nemůţe unést nápor uţivatelů. Z výzkumu také bylo zjištěno, ţe většina 

respondentů má zájem o aplikaci typu FLOREON_SN. Aby byla tato síť v budoucnu úspěšná, musí 

být především jednoduchá a lehce nastavitelná. Dále by měla umoţňovat uţivatelům sdílení 

informací a multimédií a poskytovat jim nejrůznější informace z oblasti počasí včetně modelů, 

aktuální povodně s následujícím vývojem a moţným varováním. Aplikace by také měla umoţňovat 

hlášení nepravdivých informací či jejich mazání. 

Výsledkem implementační části je webová aplikace FLOREON_SN, která se z hlediska 

funkčnosti můţe rozdělit na dvě části. První část tvoří události spojené s přírodními jevy a druhou 

část amatérské meteorologické stanice. Druhá část je doplněna o klasickou windows form aplikaci 

MeteoSender, která automatizovaně odesílá zpracovaná data z amatérské meteorologické stanice 

do centrální databáze FLOREON_SN. Události spojené s přírodními jevy a meteorologické stanice 

lze v aplikaci zakládat, editovat, odstraňovat a zobrazovat na mapě. Události lze ještě také filtrovat. 

Celá aplikace FLOREON_SN je lokalizovaná kromě češtiny také v jazyce anglickém.  

Pro získání většího mnoţství dat k následnému testování aplikace byl vytvořen generátor 

náhodných dat. Při jejich generování je moţné v grafickém rozhranní zadat celkový počet událostí 

a k tomu příslušný počet malých a velkých povodní. Od těchto parametrů se pak odvíjí počet 

průběhů, které mohou být k události generovány. Časové rozpětí mezi průběhy můţe být 

maximálně 720 minut, aby vytvářeli návaznost. Vnitřní provázání dalších parametrů je pak závislé 

na parametru síla průběhu, podle kterého se pak generuje většina dalších hodnot. 

Aplikace FLOREON_SN bude v budoucnu rozšiřována a nasazena na veřejný server. 
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