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ABSTRAKT 

 

Tato diplomové práce se zabývá vytvořením multiplatformního zvukového přehrávače 

s možností jeho využití v logopedické ordinaci. Teoretická část práce je zaměřena na porovnání 

dvou multiplatformních knihoven, z nichž byla jedna vybrána pro vytvoření přehrávače. 

Následně pak na funkčnost SQLite databáze, VST pluginu a VST hosta, jež byly také využity 

v rámci výsledné aplikace. Základem praktické části je pak samotný návrh a vytvoření 

multiplatformního zvukového přehrávače rozšířeného o databázi a o analýzu řečového signálu 

za pomoci VST pluginu.    
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ABSTRACT 

 

This master thesis deals with creating of the cross-platform audio player with the 

possibility of its use in the speech-language pathology clinic. The theoretical part is focused on 

the comparison of two multi-platform libraries, of which was one chosen for creating of the 

player. Subsequently on functionality SQLite database, which was also used as part of the final 

application. The basis of the practical part is the creation of the cross-platform audio player 

which is extended about database of patients and also extended about speech signal analysis 

with the help of VST plugin. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu multiplatformního zvukového přehrávače 

s možností využití v logopedické ordinaci. Součástí diplomové práce bude tvorba zvukového 

přehrávače, který bude schopen zobrazit časovou či frekvenční charakteristiku a následně SQL 

databáze pacientů, díky níž bude možné zaznamenávat a upravovat veškeré potřebné informace 

o pacientech docházejících do logopedické ordinace. Dále bude možné díky této 

multiplatformní aplikaci pořizovat i zaznamenávat potřebné poznatky z jednotlivých konzultací 

s pacienty, tvorba audio nahrávek a provedení jejich následné jednoduché analýzy za pomoci 

implementovaného VST pluginu. Pro každého z pacientů dojde po založení jeho katry 

k vytvoření soukromé složky s názvem pacienta, do které budou získané informace, poznatky i 

nahrávky vždy uloženy pro pozdější využití logopedem a na jejichž základě bude moci stanovit 

konečnou diagnózu každého z klientů.   

Celkový koncept multiplatformního zvukového přehrávače bude navržen za pomoci jedné 

z multiplatformních knihoven, které jsou v současné době nejvíce využívány a k dispozici i ve 

volně stažitelné verzi. Zvolenými knihovnami, mezi kterými bude v rámci této diplomové práce 

vybíráno je mutliplatformní knihovna GTK+ a multiplatformní knihovna QT. Jako databázové 

řešení byl zvolen SQLite databázový systém, který je díky své struktuře, celkové velikosti a 

řešení plně dostačující pro konečnou aplikaci. Použitým VST pluginem bude následně jedna 

z jeho volně stažitelných forem.     

V teoretické části diplomové práce je první z kapitol věnována seznámení s termínem 

multiplatformních software a pojmem platforma. Následující dvě podkapitoly jsou věnovány 

specifikacím multiplatformních knihoven, mezi kterými bylo vybíráno pro pozdější tvorbu 

návrhu výsledné aplikace. V druhé kapitole teoretické části je poté zshrnuta funkcionalita 

SQLite databázovém systému, ve kterém budou veškeré informace uloženy. Poslední z kapitol 

teoretické části je zaměřena na seznámení se s funkcionalitou VST pluginu a VST hosta, které 

budou v rámci výsledné aplikace poskytovat jednoduchou analýzu získaných zvukových 

nahrávek.    

Nejdůležitějším bodem této diplomové práce je pak praktická část. V této pasáži je uveden 

samotný koncept multiplatformního audio přehrávače s přihlédnutím na stěžejní oblasti 

celkového návrhu. V první části je uveden konečný návrh i tvorba databázové struktury, jež 

bude využívána napříč výslednou aplikací. Celkový koncept návrhu je rozšířen o obrázky pro 

názornější představení celé aplikační struktury. Další z kapitol a podkapitol jsou následně 

věnovány jednotlivým stěžejním oblastem, VST pluginu, VST hostu a ovládacím či 

zobrazovacím prvkům, jež jsou součástí výsledného návrhu aplikace. 
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1. MULTIPLATFORMNÍ SOFTWARE 

 

Termín „multiplatformní software“ je v oblasti informačních technologií nejvíce užíván ve 

spojení s počítačovými programy, operačními systémy či programovacími jazyky, které jsou 

spustitelné pod více jak jednou platformou.  Jinak řečeno to znamená, že napsaný program je 

možno spustit jak pod Microsoft Windows na architektuře x86, tak i například pod Mac OS 

X na architektuře PowerPC. Nicméně pojem multiplatformní však neznamená, že výsledný 

program musí jednoznačně běžet pod jakoukoliv platformou.  

Pod pojmem platforma se obecně míní taková kombinace hardware a software, která je 

nutná pro spuštění daného softwarového produktu. Platformou může být jednak použitý 

operační systém (například Linux, Microsoft Windows nebo Mac OS) či hardwarová platforma 

(například x86 nebo PowerPC ).  

 

Multiplatformní software může být: 

 

- dodáván pro každou s platforem zvlášť,  

- nese si s sebou kód pro více platforem,  

- je k dispozici v mezikódu, který je dle příslušného operačního systému a hardwarové 

platformy interpretován (typicky aplikace napsané v Javě), 

- je k dispozici přímo ve zdrojovém kódu 

 

 

  

http://referaty-seminarky.cz/pocitacovy-program/
http://referaty-seminarky.cz/operacni-system/
http://referaty-seminarky.cz/programovaci-jazyk/
http://referaty-seminarky.cz/program/
http://referaty-seminarky.cz/microsoft-windows/
http://referaty-seminarky.cz/x86/
http://referaty-seminarky.cz/mac-os-x/
http://referaty-seminarky.cz/mac-os-x/
http://referaty-seminarky.cz/powerpc/
javascript:void(0)
http://referaty-seminarky.cz/hardware/
http://referaty-seminarky.cz/software/
javascript:void(0)
http://referaty-seminarky.cz/java/
http://referaty-seminarky.cz/zdrojovy-kod/
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1.1 Multiplatformní knihovna QT 

 

Multiplatformní vývojová knihovna Qt (“cute”) byla na počátku svého dlouhého vývoje 

vlajkovým produktem mezinárodní softwarové společnosti TROLLTECH FOUNDATION 

založené v roce 1994  Eirikem Chambe-Engemanem a Haavardem Nordenem se sídlem v Oslu. 

V roce 2008 byla celá TROLLTECH FOUNDATION prodána nadnárodní společnosti NOKIA 

[10]. Ta poté v roce 2012 podstoupila předání tohoto frameworku firmě DIGIA Plc, jenž nadále 

spravuje tento framework a je zodpovědná za veškeré aktivity spojené s QT.  

Hlavním programovacím jazykem této knihovny je C++ a je široce využíván pro vývoj 

softwarových aplikací s GUI či aplikací bez GUI s funkcemi jako je například manipulace se 

soubory, přístup do databáze, práce s XML soubory nebo síťová podpora [8]. Součástí 

knihovny Qt je také podpora deklarativního programování QML jenž je založeno na principu 

JavaScriptu pro možnost popisu uživatelského programového rozhraní [9].  

Postupem času byly vyvinuty rozšiřující nástroje (QT Creator, QT Designer, QT Quick) 

zahrnující i jiné programovací jazyky, jako je například Python, Basic, Perl, Ruby, Ada či Java. 

Díky těmto rozšiřujícím nástrojům, open source licenci (LGPLv2.1, LGPLv3 či GPL v3) a dále 

možnosti tvory aplikací na mobilních platformách se multiplatformní knihovna Qt stala jednou 

z nejpoužívanějších v oblasti multiplatformního programování.  

 
 
 

 

 

 

Obr.  1.1: Logo QT 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eirik_Chambe-Eng&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Haavard_Nord&action=edit&redlink=1
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1.2 Multiplatformní knihovna GTK+ 

 

Pod zkratkou GTK+ se skrývá název GIMP Toolkit vývojová knihovna sloužící 

k vytvoření grafického uživatelského prostředí původně vytvořené pro potřeby grafického 

rastrového editoru Gimp.  Autory této multiplatformní knihovny GTK+ jsou pánové Peter 

Mattis, Spencer kimball a Josh MacDonald, kteří tuto knihovnu vytvořily v roce 1997 při práci 

v Experimental Computing Facility na Californské univerzitě v Berkley.  

GTK+ je distribuováno pod licencí LGPL (Lesser General Public License) a bylo přijato 

jako výchozí grafický toolkit pro GNOME a Xfce. GTK+ je objektově orientované aplikační 

rozhraní napsané v programovacím jazyce C a využívající objektového systému GObject [3]. 

Knihovna GTK+ je podporována velkou komunitou vývojářů a je využívána například ve 

společnosti Red Hat, Novell, Codethink, Lodedo a další [7]. 

Postupem času se GTK+ rozšířil na více platforem (Mac OS-X, Windows 32/64bit či 

UNIX) a stala se tak společně s knihovnou QT jednou z nejvyužívanějších knihoven pro tvorbu 

multiplatformních aplikací. 

 

 

 

 

Obr.  1.2: Logo GTK+ 
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1.3 Porovnání GTK+ a QT 

 

V případě obou z porovnávaných knihoven se jedná o nejvyužívanější multiplatformní 

knihovny v současnosti. Obě tyto knihovny nahradily již dříve požívanou knihovnu Motif 

(knihovna pro tvorbu grafického rozhraní pod X Windows Systémem).    

 

1.3.1 Vývojové prostředí  

 

Pro tvorbu programů za pomoci multiplatformní knihovny QT je k dispozici uživatelsky 

přívětivé vývojové prostředí s názvem QT Creater. V rámci tohoto prostředí je možné jak 

tvorba programového kódu tak i vytvoření grafického prostředí výsledné aplikace díky modulu 

QT Designer, který je součástí tohoto vývojového prostředí. Grafické prostředí je možno 

vytvořit jednoduchým přesouváním předefinovaných bloků (tlačítka, vrstvy, rámce, kombo 

boxy, widgety a další) do grafického editoru. Takto vytvořený návrh má poté příponu *.ui. 

Pro GTK+ bohužel takovéto vývojové prostředí není k dispozici a je nutno využít jiného 

vývojové prostředí například Visual Studia od firmy Microsoft. 

 

1.3.2 Tvorba zdrojového kódu programu 

 

Pro zjednodušení práce při tvorbě programového kódu byly pro QT vytvořeny moduly, 

které tak zastřešují nejpoužívanější z funkčních možností QT a které by si jinak uživatel musel 

naprogramovat sám. Mezi tyto moduly patří kupříkladu modul QtMultimedia, díky kterému je 

možná jednoduchá práce s multimédii, dále pak QSql pro práci s SQL databází, QVector pro 

práci s vektory a mnoho dalších. Pro GTK+ nejsou takovéto moduly k dispozici a je nutné si je 

tedy zcela vytvořit.  

 

1.3.3 Shrnutí 

 

Na základě získaných poznatků o obou multiplatformních knihovnách a možností realizace 

výsledné aplikace bylo dospěno k výsledku užít jako nejvhodnější knihovnu pro tvorbu 

zvukového přehrávače knihovnu QT verze. 5.3.2 spolu s vývojovým prostředím QT Creator 

verze 3.2.1.  
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2. SQLITE DATABÁZOVÝ SYSTÉM  

 

SQLite je softwarová knihovna realizující soběstačný a transakční SQL databázový engine, 

jenž nepotřebuje ke svému běhu databázový sever a není nutné provádět jeho konfiguraci [6].  

Na rozdíl od jiných SQL databází provádí čtení i zapisování přímo do otevřených diskových 

souborů. Celkový formát souboru SQLite je multiplatformní což umožňuje provádět 

přesouvání vytvořené databáze napříč jednotlivými platformami. 

SQLite jako relační databázový systém RDBMS (relational database management system) 

není založen na principu klient / server (Oracle, Microsoft SQL server, PosgreSQL, MySQL a 

další) kde je databázový server spuštěn jako samostatně běžící proces. Dále pak SQLite nabízí 

velmi širokou a propracovanou sadu nástrojů pro zpracování více druhů dat s mnohem menším 

omezením či jednoduchostí ve srovnání s ostatními relačnímy databázovými systémy[1].   

SQLite je součástí veřejného vlastnictví (public domain) a je tedy možné jej použít zdarma 

k jakýmkoli účelům jak komerčním tak i soukromým.  Velikost této knihovny se všemi 

povolenými funkcemi závisí na nastavení cílové platformy a optimalizaci cílového 

kompilátoru[5]. 

 

Výhody SQLite: 

 

- Nevyžaduje ke svému běhu databázový server, 

- nevyžaduje konfiguraci, 

- kompletní SQLite databáze je uložena v jednom souboru na disku, 

- SQLite databázový systém je plně soběstačný, 

- transakce v SQLite jsou plně ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), což 

umožňuje bezpečný přístup z více procesů či vláken, 

- podporuje většinu jazykových dotazů, které jsou součásti standartu SQL92, 

- je napsán v programovacím jazyce C, 

- SQLite je k dispozici jak na UNIX (Linux, MAC OS-x, Android, iOS) tak i na 

Windows [10] 

 

 

 

Obr.  2.1: Logo SQLite 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atomicity_(database_systems)
http://en.wikipedia.org/wiki/Consistency_(database_systems)
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_(database_systems)
http://en.wikipedia.org/wiki/Durability_(database_systems)


 

17 

 

3. VST PLUGIN 

 

Za termín VST stojí pan Karl Steinberg, který před několika lety jako tento termín 

definoval jako zkratku pro "Virtual Studio Technology". Jedná se o definice rozhraní, které 

umožňuje komunikaci mezi VST hostitelem a virtuálními efekty a instrumenty. Tyto efekty a 

instrumenty jsou realizovány jako samostatné jednotky a mohou být "zapojeny do" VST 

hostitele všude, kde jsou potřeba. Díky tomu získaly označení "plugins". VST Host posílá 

audio datové toky do těchto pluginů ve speciálním formátu a přivádí jejich výstup na vlastní 

vstup pro zpracování zvuku.[4] 

 

Vst pluginy je možné rozdělit do dvou základních kategorií: 

 

Generátory zvuků - instrumenty - simulující zvuky reálných nástrojů, nebo se může 

jednat o syntetizér s výběrem různé škály zvuků, kupříkladu různé druhy šumu, zvuky nám 

známé z přírody, zvuky strojů, nebo i klasické zvuky analogových syntetizátorů.  

 

Generátory efektů – tyto generátory dotváří a simulují prostředí, ve kterém se tóny 

nachází, formují jeho hloubku, šířku, měkkost nebo odraz. Dále pak kupříkladu generátory 

efektů, které jsou určeny pro jak již skutečnou tak i virtuální.[2] 

 

Ve VST verzi 3 Steinberg vytvořil zcela nové rozhraní, které je nekompatibilní V1 a V2. 

Nicméně VST Host je již od V1.46 (verze) schopen načíst až VST V3 pluginy, kterých existuje 

mnoho, ale jelikož jsou vnitřně velmi radikálně odlišné, byli tvůrci pluginů velmi zdráhají jej 

ve velké míře přijmout.[4] 

Jednotlivé druhy Vst pluginů jsou přednastaveny či mohou být nastaveny různým 

způsobem. Toto nastavení se odvíjí daného typu, výrobce nebo také ceny. Jednotlivé VST 

pluginy nejsou příliš velké. Celková velikost Vst pluginu je obvykle jen několik MB, jelikož se 

jedná ve většině případů o jednotlivé soubory ve formátu *.dll.[2] 
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3.1   VST Host 

 

VST host (hostitel) je program sloužící ke spuštění jednotlivých VST Pluginů. 

Prostřednictvím VST hostitele je možné jak spuštění vice VST pluginů najednou tak i jejich 

přenastavení či velmi rychlé a bezproblémové přepínání mezi nimi. V porovnání s ostatními 

velkými programy (Cubase, Nuendo atd.) se jedná o příliš velký program, který potřebuje ke 

svému spuštění mnoho času. 

Hlavním cílem programu VST host bylo poskytnutí testovacího prostředí pro jednotlivé 

VST pluginy za účelem pochopit jak dané VST pluginy přesně a hlavně vnitřně fungují. Tohoto 

cíle bylo dosaženo a v současné době je VST host schopen načíst a dále zpracovat téměř 

jakýkoli VST plugin.  

Program VST host se stále rozšiřuje a v současné době tvůrci kladou za cíl umožnit 

hudebním umělcům jeho využití i v normálním životě. [4] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr.  3.1: Logo VST 



 

19 

 

4. NÁVRH DATABÁZOVÉ STRUKTURY 

Struktura databázového návrhu byla koncipována tak aby zahrnula všechny nezbytné 

funkce celého řešení multiplatformního zvukového přehrávače. Hlavní z databázových tabulek 

se stala tabulka „Patients“ ve které jsou uvedeny základní informace o pacientu a ke které 

jsou následně připojeny zbývající tabulky obsahující dodatečné informace. Celkovou strukturu 

databázového návrhu nalezneme na Obr. 4.1. 

 

 

Obr.  4.1: Databázová struktura 

Seznam databázových tabulek: 
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a) Patients – jsou zde zaznamenání jednotlivý pacienti. 

b) Insurance – obsahuje uložené informace o pojišťovně pacienta. 

c) Contact – jsou zde ukládány kontaktní informace o pacientu. 

d) Anamnesis – obsahuje cesty k souborům, ve kterých je uložena anamnéza pacienta. 

e) Diagnosis – obsahuje cesty k souborům, ve kterých je obsažena diagnóza pacientů. 

f) Consultation – obsahuje úplné cesty k souborům, do kterých jsou ukládány veškeré 

jednotlivé konzultace. 

g) Directory – jsou zde uloženy úplné adresářové cesty k jednotlivým adresářům, které se 

vytváří pro každého z pacientů 

h) Records – pomocná databázová tabulka obsahující úplné adresářové cesty k audio 

záznamům. 

i) Numbers – pomocná databázová tabulka obsahující číslování pacientů. 
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5. TVORBA MULTIPLATFORMNÍHO 

AUDIO PŘEHRÁVAČE 

 

5.1 Hlavní okno multiplatformního zvukového přehrávače 

 

Při vytváření celkového konceptu zvukového přehrávače bylo nutné vhodně zvolit 

rozložení hlavního okna tak, aby došlo k zahrnutí veškerých důležitých funkcí celé aplikace. 

Časová a frekvenční charakteristika zvukového záznamu jsou nejdůležitějšími z funkcí, které 

bylo nutno zahrnout do tohoto okna. Hlavní okno bylo koncipováno takovým způsobem, aby 

zde bylo možno přijímat veškeré potřebné informace získaných z jednotlivých podoken a 

následně je efektivně zpracovat. V oblasti časová či frekvenční charakteristika dochází 

k zobrazování časové i frekvenční charakteristiky daného zvukového záznamu při jeho 

nahrávání v rámci individuální konzultace s pacientem. Dále pak jsou zde umístěny jednotlivé 

ovládací prvky, informace o právě přehrávaném záznamu a v bloku „Nahrávky“ dochází 

k zobrazení všech dostupných audio záznamů v rámci otevřené složky. Celkové rozložení 

hlavního okna je uvedeno na Obr. 5.1. 

  

 

 

Obr.  5.1: Hlavní okno přehrávače 
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Mezi hlavní ovládací prvky okna patří „Spusť“, „Pauza“, „Stop“, „Vpřed“ a „Vzad“ 

díky kterým je možné efektivně pracovat s pořízenými zvukovými záznamy. Dále pak 

„Start“ a „Stop“ sloužící k pořizování zvukových záznamů získaných při konzultacích s 

pacientem, „Uložit“ a „Uložit jako“ pro uložení pořízených záznamů s možností změny 

názvu a nakonec tlačítko „Analýza“ umožňující analytickou práci s pořízenými záznamy.  

 

5.2 Nová karta pacienta 

 

 Přechodem uživatele do sekce „Nová karta pacienta“ dojde k vytvoření prázdné 

karty pacienta s předem nadefinovanými částmi, které je možné vyplnit v rámci každého 

z pacientů. Po zadání veškerých potřebných informací dojde následně k vytvoření 

plnohodnotné karty pacienta, ve které jsou dále ukládány jednotlivé poznatky a zvukové 

záznamy pořízené v rámci konzultací. Celková struktura formuláře pro vytvoření karty pacienta 

je rozdělena do čtyř základních záložek: nová karta pacienta, pojišťovna, anamnéza a diagnóza, 

ve kterých mohou být jednotlivé informace měněny v průběhu práce s daným pacientem. Tyto 

záložky jsou uvedeny na Obr. 5.1.   

 

5.2.1 Záložka „Základní informace“ 

 

První ze záložek formuláře „Nová karta pacienta“ je záložka „Základní 

informace“. V této sekci má uživatel možnost vložit základní informace o pacientu do 

předem nadefinovaných sekcí. Jednotlivé uživatelem vložené informace jsou poté uloženy do 

databáze pacientů konkrétně do databázové tabulky „Patients“ a pro záznamy v části 

„Ošetřující lékař“ a „Škola/školka“ dojde k vytvoření příslušných textových 

souborů a jejich uložení do hlavní složky daného pacienta.  Ukázka formuláře „Nová karta 

pacienta“ je uvedena na Obr. 5.2. 
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Obr.  5.2: Základní informace 

 

5.2.2 Záložka „Pojišťovna“ 

 

Přepnutím na záložku „Pojišťovna“ se uživatel dostane do části pro zadání informací o 

pojišťovně pacienta. Po zadání veškerých informací o pojišťovně pacienta a jejich následné 

kontrole správnosti dojde k jejich uložení do databázové tabulky „Insurance“, která je 

v databázové struktuře svázána s databázovou tabulkou „Patients“. Obsah celé záložky je 

zobrazen na obrázku Obr. 5.3. 
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Obr.  5.3: Pojišťovna 

 

 

5.2.3 Záložka „Anamnéza“ 

 

Třetí záložkou daného formuláře „Nová karta pacienta“ je záložka pojmenovaná 

„Anamnéza“. Zde je možné uložit informace o celkové anamnéze pacienta. Záložka je 

rozdělena na anamnézu zdravotní a anamnézu rodinnou v návaznosti na jejich bližší 

specifikaci. Vše je možné v rámci karty pacienta a potřeb uživatele dle potřeby v průběhu práce 

s pacientem měnit. Tyto zadané informace jsou poté uloženy do textových souborů s názvy 

„Rodinná anamnéza.txt“ a „Zdravotní anamnéza.txt“ v hlavním adresáři 

pacienta. Následně je také provedeno uložení úplné adresářové cesty k takto vytvořeným 

textovým souborům „Pacienti\JménoPacienta\Anamnézy\NázevSouboru.txt“ 

do databázové tabulky „Anamnesis“ pro jejich pozdější využití. Ukázka formuláře 

„Anamnéza“ je uvedena na Obr. 5.4. 
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Obr.  5.4: Anamnéza 

 

5.2.4 Záložka „Diagnóza“ 

 

Stejná struktura jako v předchozím případě je použita i pro záložku „Diagnóza“, která je 

taktéž rozdělena na dvě samostatné podsekce a to „Průběžná diagnóza“ a „Konečná 

diagnóza“. Sekce „Průběžná diagnóza“ slouží k uložení již předem získaných 

poznatků o pacientu a dále měnitelných v rámci každé z jednotlivých konzultací. Oproti tomu 

sekce „Konečná diagnóza“ slouží k uložení poznatků o konečné diagnóze, která je 

stanovena logopedem na základě výsledků z jednotlivých vyšetření či sezení. Pro takto získané 

poznatky z obou sekcí je pro každou z nich vytvořen textový soubory „Průběžná 

diagnóza.txt“ a „Konečná diagnóza.txt“, do kterého jsou tyto jednotlivé 

informace následně uloženy a úplná adresářová cesta k takto vytvořeným souborům 

„Pacienti\JménoPacienta\Diagnózy\NázevSouboru.txt“ je poté uložena do 

databázové tabulky „Diagnosis“ pro pozdější použití. Ukázka formuláře „Diagnóza“ je 

uvedena na Obr. 5.5. 
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Obr.  5.5: Diagnóza 

 

5.2.5 Uložení karty pacienta  

 

Po vyplnění veškerých potřebných informací a jejich následné kontrole správnosti provede 

uživatel vytvoření karty pacienta stisknutím tlačítka „Uložit“. Takto dojde k zavolání 

metody „Save_new_patient_2()“, která pro daného pacienta uloží novou kartu do 

databáze a vytvoří hlavní adresář pro pacienta nesoucí název „JménoPřijmení“ pacienta, ve 

kterém budou ukládány jednotlivé poznatky o pacientu a který bude následně uložen do 

výchozího adresáře s názvem „Pacienti“. Tato metoda je součástí souboru 

„New_patient.cpp“. Vybrané částí z metody „Save_new_patient_2()“ jsou 

uvedeny níže. 
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Obr.  5.6: Načtení zadaných informací o pacientu a následné uložení do databáze 

 

 

Obr.  5.7: Vytvoření / naplnění textových souborů pro „Anamnézu“ a následné uložení 

adresářové cesty k souborům do databáze. 
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Obr.  5.8: Vytvoření / naplnění textových souborů pro „Diagnózu“ a následné uložení 

adresářové cesty k souborům do databáze. 

 

 

 

Obr.  5.9: Uložení informací o pojišťovně a trvalé či přechodné adrese pacienta do databáze. 
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5.3 Seznam pacientů 

 

Sekce „Seznam Pacientů“ slouží k vypsání seznamu všech pacientů, pro které byla 

vytvořena karta pacienta v rámci aplikace. Je zde obsaženo základní vyhledávací okno 

umožňující vyhledání jednotlivé karty pacienta na základě bližší specifikace příslušných 

filtračních parametrů. Toto vyhledávací okno je rozděleno do dvou podsekcí a to vyhledání 

pacienta dle „Jména“, „Příjmení“ či „R. Č.“ (rodného čísla) nebo v následující podsekci 

dle „Data narození“. Dále pak sekce seznam pacientů umožňuje uživateli provést otevření 

či odstranění dané karty pacienta. Okno sekce „Seznam Pacientů“ je zobrazeno na 

obrázku Obr. 5.10. 

 

 

 

Obr.  5.10: Seznam pacientů 



 

30 

 

 

 

5.3.1 Vyhledání pacienta 

 

Po zadání příslušných filtračních parametrů či jejich vypuštění a následným stiskem 

tlačítkem „Vyhledat“ dojde k zavolání vyhledávací metody s názvem „Search_4()“, 

která provede samotné vyhledání pacienta dle zadaných parametrů v databázi. Struktura této 

vyhledávací metody, která je součástí souboru „Patient_list.cpp“ je uvedena níže. 

 

 

Obr.  5.11: Vyhledávání pacientů dle „Jména“, „Přijmění“ či „R.č.“ 

 

 

Obr.  5.12: Vyhledávání pacientů dle „Data“. 
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5.4 Otevření karty pacienta 

 

Jestliže uživatel již nalezl a následné zvolil příslušnou kartu pacienta tak poté stiskem 

tlačítka „Otevřít kartu“ v seznamu pacientů dojde k jejímu otevření. Takto otevřený 

formulář nese název „Karta pacienta“ a jsou zde v jednotlivých záložkách uvedeny 

veškeré uživatelem zadané údaje o pacientu. Příklad takto otevřené karty pacienta je uveden na 

Obr 5.13.  

 

 

 

Obr.  5.13: Vyplněná karta pacienta 

           

Po založení nové karty pacienta dojde dále k jejímu rozšíření o dodatečnou záložku 

s názvem „Konzultace a nahrávky“. Zde se v průběhu práce s daným pacientem budou 

jednotlivě ukládat jak samotné konzultace, tak i jednotlivé pořízené nahrávky pacienta. Dále 

jsou zde umístěna navigační tlačítka, díky nimž je možné otevřít či odstranit zvolenou 
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konzultaci a v rámci nahrávek je umožněno jednotlivou zvolenou nahrávku spustit či odstranit. 

Na obr. 5.14 je znázorněn příklad této dodatečné záložky. 

 

 

 

Obr.  5.14: Konzultace a nahrávky 
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5.4.1 Editace karty pacienta 

 

Na kartě pacienta je dále umístěno tlačítko „Upravit“ pomocí kterého je umožněno 

provést editaci dané karty v případě potřeby či kupříkladu při změně adresy pacienta. Celý 

proces editace karty pacienta je obdobný jako při vytváření karty pacienta pouze s tou 

výjimkou, že po stisknutí tohoto tlačítka dojde k předvyplnění karty pacienta již uloženými 

informacemi v databázi získanými při vytvoření karty pacienta.  

 

 

Obr.  5.15: Karta pacienta otevřená pro editaci 

 

 Po provedení požadovaných změn v jednotlivých záložkách či souborech na kartě 

pacienta ze strany uživatele / logopeda a následném stisknutí tlačítka „Uložit“ dojde 

k vyvolání metody s názvem „on_Save_new_patient_2_clicked()“, jenž je součástí 

souboru „Edit_patient_card.cpp“ a ta provede opětovné uložení všech zadaných 

informací jak do databáze tak i do všech již vytvořených textových souborů.   
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5.4.2 Odstranění karty pacienta 

 

Na formuláři „Seznam pacientů“ je také k dispozici tlačítko „Odstranit 

kartu“. Stisknutím tohoto tlačítka se provede celkové odstranění karty pacienta, jednotlivých 

pořízených nahrávek a veškerých informací získaných během práce s daným pacientem. Celý 

tento proces odstranění má na starosti metoda „on_Delete_patient_card()“, která je 

zahrnuta v souboru „patient_list.cpp“. 

 

 

Obr.  5.16: Odstranění karty pacienta 
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5.5 Nová konzultace 

 

Vytvoření nové konzultace předchází výběr pacienta, pro kterého bude daná konzultace 

vytvořena. Tento formulář je postaven na stejném principu vyhledávání pacientů jako je tomu 

ve formuláři „Seznam pacientů“. Daného pacienta (kartu pacienta) je možné vybrat buď 

ze seznamu již vytvořených karet pacientů, nebo vytvořením nové karty pacienta stiskem 

tlačítka „Nový pacient“ a jeho následném výběru. Také je zde možnost nahlédnutí do již 

vytvořené karty pacienta přístupné přes tlačítko „Karta pacienta“ pro její kontrolu či 

případnou editaci. Po zvolení karty pacienta a stisknutí tlačítka „Nová konzultace“ dojde 

k otevření formuláře „Nová konzultace“. 

 

 

Obr.  5.17: Výběr pacienta 
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Ve formuláři „Nová konzultace“ dochází k zobrazení základních informací o 

pacientu v sekci „Pacient“, dále pak k zobrazení jednotlivých audio nahrávek pořízených 

pacientem při konzultacích v sekci „Nahrávky pacienta“, jednotlivé ovládací prvky a 

jako poslední sekcí je „Průběžná diagnóza / Poznámky“.  

Po zvolení audio záznamu ze sekce „Nahrávky pacienta“ a následném stisknutí 

ovládacího prvku „Spustit nahrávku“ dojde k přesunu informací o zvoleném záznamu 

do hlavního okna a zde následně je možné provést její spouštění a následná analýza.  

Stisknutím tlačítka „Nová nahrávka“ dojde v rámci hlavního okna zvukového přehrávače k 

předpřipravení adresáře pacienta „Pacienti\JménoPacienta\Nahravky\“ pro 

následné uložení pořízených audio nahrávek a dále dojde k vypsání informační zprávy 

(„Načtení dat pro daného pacienta proběhlo. Prosím pokračujte 

stisknutím tlačítka „Start“ v hlavním okně.“).  

V části „Průběžná diagnóza / Poznámky“ má logoped / uživatel možnost 

zapisovat jak průběžnou diagnózu pacienta během dané konzultace tak i své poznámky, které 

jsou následně uloženy do textového souboru pro pozdější využití.   

 

 

 

Obr.  5.18: Nová konzultace 
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5.5.1  Operace Uložení konzultace 

 

 V rámci otevřené konzultace uživatel / logoped již zapsal potřebné informace do sekcí 

„Průběžná diagnóza“ či „Poznámky“, vytvořil či nevytvořil zvukový záznam v dané 

konzultaci a nyní vyžaduje ukončení a uložení celé konzultace. Po stisknutí tlačítka „Uložit 

konzultaci“ dojde k vyvolání metody „on_Save_Clicked()“. Tato metoda provede 

uložení celé konzultace a všech pořízených záznamů do databáze. Dále pak provede vytvoření 

příslušných textových souborů zahrnujících jak průběžnou diagnózu, tak i poznámky ke 

konzultaci. Hlavní prvky metody „on_Save_Clicked()“, které jsou součástí souboru 

„NEW_consultation.cpp“ jsou uvedeny na Obr. 5.19. 

 

 

Obr.  5.19: Vytvoření příslušných textových souborů a naplnění potřebnými daty  
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Obr.  5.20: Uložení adresářové cesty k souborům do databáze 

 

 

5.6 Seznam konzultací a následné zobrazení konzultace 

 

Sekce „Seznam konzultací“ je opět postavena na podobném principu vyhledávání 

pacientů jako je tomu ve formuláři „Seznam Pacientů“. V této části dochází k zobrazení 

jednotlivých konzultací pořízených s pacienty v rámci celé aplikace. Uživatel / logoped má zde 

možnost vyhledání požadované konzultace pro požadovaného pacienta dle předem stanovených 

kritérií. V části „Nalezené konzultace“ je uvedeno číslo konzultace, číslo pacienta, 

jméno a příjmení pacienta a v poslední řadě datum vytvoření dané konzultace. Po vyhledání a 

následném zvolení požadované konzultace je možné tuto konzultaci otevřít stisknutím tlačítka 

„Otevřít konzultaci“ či odstranit stisknutím tlačítka „Odstranit konzultaci“. 

Vše záleží na potřebách uživatele. Formulář „Seznam konzultací“ je uveden na Obr. 

5.21. 
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Obr.  5.21: Seznam konzultací 
 

Za pomoci tlačítka „Otevřít konzultaci“ dojde k otevření formuláře s touto 

konzultací. V takto otevřené konzultaci jsou zobrazeny jak základní informace o pacientu či 

zvukové nahrávky pořízené pacientem tak i všechny zaznamenané poznatky v sekcích 

„Průběžná diagnóza“ a „Poznámky“ vztahující se k dané konzultaci.  
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Obr. 5.7.1: Otevřená konzultace 

 

Daný formulář je otevřen v režimu pro čtení a je zde tedy možné pouze přečtení získaných 

poznatků. V případě potřeby má uživatel / logoped možnost stiskem tlačítka „Upravit 

konzultaci“ takto otevřený formulář upravit. 
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5.6.1 Editace konzultace 

 

Uživatel provedl výběr potřebné konzultace pro daného pacienta za moci formuláře 

„Seznam konzultací“, otevření vybrané konzultace a následné stisknutí tlačítka 

„Upravit konzultaci“. Po těchto provedených krocích dojde k otevření samotné 

konzultace pro editaci. Tento formulář je stejný jako při vytváření konzultace s tím rozdílem, že 

jsou zde předem vyplněny již zadané informace v části „Průběžná diagnóza“ či 

„Poznámky“, které je nyní možno editovat. Tento proces je umožněn za pomoci třídy 

„Edit_consultation“, jenž umožňuje načtení uložených informací z databáze a následně 

jejich editaci. Postup načtení informaci z databáze je uveden níže.   
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Obr.  5.22: načtení uložených informací z databáze 

 

5.6.2  Odstranění konzultace  

 

Odstranění konzultace je možné provést dvěma způsoby.  První možností je smazání dané 

konzultace přímo prostřednictvím karty pacienta na záložce „Konzultace a nahrávky“, 

která je uvedena na obrázku Obr. 5.8. Druhou možnosti jak jednotlivé konzultace odstranit je 

prostřednictvím formuláře „Seznam konzultací“ kde po vyhledání pacienta, výběru 

požadované konzultace a následném stisknutí ovládacího tlačítka s názvem „Odstranit 

konzultaci“ dojde k vyvolání metody „on_Delete_consultation_clicked()“, 

která provede samotné odstranění této konzultace z databáze. Tato metoda je implementována 

v souborech „Consultation_list.cpp“ a „Patient_card.cpp“  
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Obr.  5.23: Odstranění požadované konzultace. 

 

5.7 Tvorba audio záznamu 

 

Samotnému spuštění nahrávání specifického zvukového záznamu předchází vytvoření 

karty pacienta a dále pak vytvoření nové konzultace pro daného pacienta. Jestliže jsou všechny 

nezbytné kroky již splněny tak je následně možné stiskem tlačítka „Start“ vyvolat metodu 

„StartRec()“, jenž provede jak samotné spuštění nahrávání zvukového záznamu tak i 

zároveň spuštění vykreslovacích metod vstupního zvukového signálu do zobrazovacích oken 

„Časová charakteristika“ a „Spektogram“. Ukázka této metody, jež je 

implementována v souboru „Mainwindow.cpp“ je uvedena níže. 
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Obr.  5.24: Ukázka metody „StartRec()“  

 

Vykreslování frekvenční či časové charakteristiky jednotlivého zvukového signálu je 

umožněno za pomoci metody „getSamples()“ jenž je součástí třídy „engine.cpp“ a 

která provádí přípravu zaznamenávaných dat pro jejich samotné vykreslení. Takto připravená 

dat jsou poté odeslána do metod „paintData()“ a „paint Event()“ jenž jsou součástí 

tříd s názvem „frequencycharacteristic.cpp“ a „timeline.cpp“. Tyto dvě 

metody mají v obou třídách stejný název a provádí zpracování příchozích dat ze třídy 

engine.cpp a na konec i jejich vykreslení do výše zmíněných částí „Časová 

charakteristika“ a „Spektogram“. 
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Obr.  5.25: Metoda „getSamples()“ 

 

 

Obr.  5.26: Metoda „painEvent()“, která je součástí souboru „timeline.cpp“ 
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Obr.  5.27 Metoda „painData()“, která je součástí souboru 

„frequencycharacteristic.cpp“ 
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Obr.  5.28: Ukázka vykreslování charakteristik při procesu nahrávání audio záznamu. 
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5.8 Spuštění audio záznamu 

 

Po úspěšném záznamu zvukového signálu dojde po stisknutí ovládacího tlačítka „Spusť“ 

k inicializaci metody „on_Play_clicked()“, jenž na základě vstupních parametrů provede 

jak samotné spuštění pořízeného zvukového záznamu tak i naplnění bloku „Nahrávky“ 

jednotlivými záznamy, které byly pořízeny pro daného pacienta a které jsou součástí jeho 

hlavního adresáře.   Koncept metody „on_Play_clicked()“ je uveden níže. Metoda je 

součástí souboru „Mainwindow.cpp“ 

 

 

Obr.  5.29: Metoda „on_Play_clicked()“ 
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5.9 Analýza audio záznamu 

 

Jako poslední z dostupných tlačítek na hlavním okně aplikace je tlačítko s názvem 

„Analýza“. Jehož stiskem dojde k otevření nového formuláře, ve kterém má uživatel / 

logoped možnost porovnání jednotlivých pořízených audio záznamů v rámci konzultací 

s daným pacientem. Takto otevřený formulář je uveden na Obr. 5.30.      

 

 

Obr.  5.30: Formulář „Analýza“ 

 

 Za pomoci tlačítek „…“, která jsou umístěna v částech „První zvukový záznam“ a 

„Druhý zvukový záznam“ je možné načtení jednotlivých audio záznamů pro porovnání. 

Po výběru porovnávaných záznamů dojde k jejich načtení a následnému vykreslení jejich 

frekvenční charakteristiky do sekcí „První signál spektogram“, „Druhý signál 

spektogram“ a jako poslední do sekce „Společně spektogram“. V sekci „Společně 

spektrogram“ jsou tyto dvě frekvenční charakteristiky zvukových záznamů zobrazeny společně. 

 Dále pak dojde pro tyto dva zvukové záznamy k výpisu jejich parametrů do části 

„Parametry prvního zvukového signálu“ a „Parametry druhého 

zvukového signálu“.   
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V pravém dolním rohu je umístěna sekce s názvem „VST Plugin“, jenž slouží k načtení 

a následnému otevření VST pluginu za pomoci VST Hosta. V této sekci jsou umístěny tlačítka 

„Zvolit cestu k VST Pluginu“, které slouží k načtení adresářové cesty k VST 

pluginu dále pak tlačítko „Načíst VST Plugin“, jenž provede načtení VST Pluginu a jako 

poslední je zde umístěno tlačítko „Spustit VST Plugin“ završující tento proces 

otevřením okna s načteným VST pluginem. 

Jelikož byla celá aplikace zkompilována za pomoci 32 bitového kompileru tak je možné 

v rámci analýzy záznamu využití 32 bitového VST pluginu. Jedná se o menší omezení, ale 

jelikož jsou volně stažitelné VST pluginy v největší míře 32 bitové tak je toto omezení 

zanedbatelné.  

 

 

Obr.  5.31: Ukázka 32 bitového VST pluginu 

 

Za pomoci uživatelem zvoleného VST pluginu je možně porovnávané zvukových záznamy 

modifikovat a následně opět vykreslit jejich frekvenční charakteristiku pro porovnání. 

Porovnávané záznamy jsou modifikovány přes VST plugin na základě zvoleného zvukového 

signálu v části „Upravovaný záznam“. Zde po zatržení „První“ či „Druhý“ je možné 

provést modifikaci prvního či druhého zvukového signálu.       
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo porovnání dvou multiplatformních knihoven, které 

jsou v současné době nejvyužívanějšími knihovnami pro tvorbu multiplatformního software. 

Dále pak vytvoření funkční multiplatformní aplikace za pomoci jedné z výše zmíněných 

knihoven a SQLite databáze pacientů v niž jsou zaznamenávány veškeré pořízené informace o 

pacientech, jednotlivých konzultacích a úplných adresářových cestách k souborům či 

zvukovým záznamům vytvořených v rámci celé aplikace. Posledním prvkem, který by v této 

diplomové práci použit je VST plugin, jenž uživateli aplikace poskytuje možnost jednoduché 

analýzy zvukového záznamu pořízeného v rámci jednotlivých konzultací s daným pacientem za 

účelem jednoznačného zjištění stěžejních oblastí hlasového vyjadřování pacienta a tím 

napomoci k co nejefektivnější léčbě takto zjištěné hlasové indispozice. 

První část je zaměřena směrem ke specifikaci jednotlivých komponent, jež byly díky 

svým vlastnostem a formou provedení využity při tvorbě výsledného konceptu aplikace. 

Najdeme zde informace o Multiplatformních knihovnách, SQLite databázovém řešení a dále 

pak základní informace o pluginu VST a VST hostu.  

Druhá část diplomové práce je následně zaměřena na tvorbu samotného 

multiplatformního software. Nejprve bylo nutné stanovit si, jak bude vypadat celkové 

databázové schéma a stanovení prioritních databázových tabulek, které budou využívané napříč 

celou aplikací. Následně došlo ke specifikaci vzhledu hlavního okna programu, přes které 

budou volány jednotlivá podokna za účelem zpracování předávaných informací. Po stanovení 

těchto specifikací aplikace bylo provedeno za pomoci programu QtCreator verze 5.4.1 

sestavení a vytvoření zdrojového kódu v programovacím jazyce C++. Stěžejními částmi 

výsledné aplikace, jež se projevily během navrhování zdrojového kódu, byla tvorba karet 

jednotlivých pacientů, nahrávání zvukových záznamů, vykreslování frekvenčních charakteristik 

pořízených zvukových signálů, využití VST hosta, VST pluginu a předávání jednotlivých 

informací mezi formuláři. 

V rámci analýzy pořízeného zvukového signálu má uživatel / logoped možnost 

porovnání dvou zvukových záznamů mezi sebou na základě vykreslovaných frekvenčních 

charakteristik a možnosti modifikace těchto signálů za pomoci uživatelem zvoleného VST 

Pluginu.  

Během práce byly splněny všechny cíle zadání. Kvůli rozsáhlosti aplikace nebyly 

provedeny veškeré testy VST pluginu s ohledem na jeho správnou funkčnost. Vše je závislé na 

formě použitého VST pluginu. Jelikož aplikace pracuje s více vlákny, může docházet ke špatné 

synchronizaci mezi vlákny.          
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ABECEDNÍ PŘEHLED POUŽITÝCH 

ZKRATEK, VELIČIN A SYMBOLŮ 

 

ACID podmínky, které musí splňovat každá z databázových transakcí (atomicita, 

konzistence, izolovanost, trvalost) – Atomicity, Consistence, Isolation, 

Durability 

dll      dynamicky sestavovaná knihovna – Dynamic Linked Library 

FFT   Rychlá Fourierova transformace – Disrcete Fourier Transform 

GTK+  vývojová knihovna vytvořená pro potřeby grafického rastrového editoru Gimp. –  

Gimp toolkit  

GUI   grafické rozhraní – Grafical User Interface 

QT   multiplatformní vývojová knihovna – QT („cute“) 

RDMS  relační databázový systém – relational database management system 

VST   Technologie zapouzdření zvukových efektů – Virtual Studio technology 

XML  rozšiřitelný značkovací jazyk – Extensible Markup language 
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A OBSAH CD 

 Diplomová práce – elektronická verze diplomové práce, 

 Multiplatfrom Audio Player – zdrojové kódy aplikace, 

- Patient database – Prázdná SQLite databáze pacientů, 

- Images – Obrázky využité v rámci aplikace, 

- fft – obsahuje soubory pro vykreslování signálů, 

- readme.txt – obsahuje informace k aplikaci, 

 Aplikace – spustitelná aplikace. 


