
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V 
BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV INFORMATIKY 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF INFORMATICS 

NÁVRH INFORMA�NÍHO SYSTÉMU 

INFORMATION SYSTEM DESIGN 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   Bc. JAKUB GÖTTHANS 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Doc. Ing. MILOŠ KOCH, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014 







 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která 

se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje 

současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich informační podporu. 

Navrhuje nový informační systém na podporu genetického vyšetření včetně 

ekonomického zhodnocení a dopadů realizace. 

 

Klí čová slova 

Systém, informační systém, podnikový informační systém, geografický informační 

systém, databáze, metoda HOS 8, jazyk C++, vývojový proces. 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with problematic of information systems of the company 

which deals with the ambulant, gynecologic and genetic examination of patients. 

Assesses the current state of the company, main business processes and their 

information support. It suggest new information system to support genetic examination 

including economic evaluation and impact of its implementation. 
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System, information system, business information system, geographical information 

system, databases, method HOS 8, C++ language, developing process. 
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Úvod 

V posledních letech je pojem informační systém obecně známý a velmi často 

skloňovaný. Téměř každý člověk se s tímto výrazem již někde setkal a pravděpodobně 

tuší, co se pod těmito pojmy skrývá. Stejně jako v jiných oblastech existuje mnoho 

výkladů a definic na jednu a tu samou problematiku, pojem informační systém 

v informatice není žádnou výjimkou. Mnoho lidí si představuje informační systém jako 

počítačovou síť LAN s počítači, na kterých je nainstalovaný program. Tato představa je 

do jisté míry správná, ale ne zcela úplná. Tuto představu je nutné doplnit o soubor 

dalších nezbytných činností, aby informační systém plnil svoji úlohu. 

Je důležité si uvědomit, že informační a komunikační technologie (ICT) nejsou 

pouze podpůrné, ale mnohdy se jedná o klíčové složky společnosti, jako jsou například 

výrobní, marketingové a finanční oddělení, které spolu pomáhají naplnit cíle 

společnosti. Zvláštní skupinou informačních systémů jsou systémy, které byly navrženy 

pro oblast ve zdravotnictví. Zde totiž systémy kromě zefektivnění a zrychlení procesů 

napomáhají také zkvalitnit zdravotní péči. 

Práce je rozdělena do několika oddílů. První část je věnována teoretickému rozboru 

informačních systémů. Následuje analýza vybraného informačního systému ve 

společnosti Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. a získání požadavků na vhodné změny 

stávajícího systému. Poslední část je věnována výběru vhodného řešení, které by mělo 

nahradit stávající systém a splňovat požadavky zadavatele společnosti. Společnost 

provozuje ultrazvukovou, gynekologickou a genetickou ambulanci. Jedná se o úzce 

specializovanou činnost, pro kterou neexistuje hotový systém. Z toho důvodu se 

v poslední fázi přistoupilo k návrhu informačního systému na zakázku.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem práce je ve vybrané společnosti Centrum prenatální diagnostiky 

s.r.o. navrhnout nový informační systém. Pro dosažení tohoto cíle je nutné splnit tyto 

dílčí cíle: 

• Seznámení se s problematikou informačních systémů. 

• Analýza hlavního procesu pomocí EPC diagramu a RACI matice. 

• Analýza stávajícího informačního systému ve společnosti pomocí metody 

HOS8. 

• Návrh nového informačního systému pomocí ER diagramu, databáze a 

formulářů. 

• Návrh implementační strategie informačního systému. 

• Ověření funkčnosti a požadavků. 

Výstupem této práce je návrh informačního systému pro podporu genetického 

vyšetření Downova syndromu v prenatálním stádiu vývoje dítěte. Závěrem této práce 

jsou zhodnoceny přínosy systému pro společnost. 
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2 Teoretická východiska práce 

Kapitola obsahuje definice a potřebný teoretický základ, který bude využit 

v následujících kapitolách. 

2.1 Systém 

Abychom pochopili pojem informační systém, je nejprve nutné se seznámit 

s pojmem systém.  

S využitím teorie systémů se můžeme setkat v mnoha vědeckých disciplínách. 

Můžeme se s tímto pojmem setkat ve filozofii, fyzice a informatice. Proto existuje 

mnoho definic (1): 

 

• „Systém je organizovaná množina myšlenek, principů, doktrín, seskupená 

za účelem vysvětlení vnitřního uspořádání nebo činnosti celku.“ (1, s. 9) 

• „Systém je soustava zvolených principů pro řešení určitých 

celospolečenských problémů (sociální problémy).“ (1, s. 9) 

• „Systém je množina komponent (prvků), která interaguje, aby splnila nějaký 

cíl.“ (1, s. 9) 

• „Systém je pravidelně se ovlivňující nebo vzájemně závislá skupina položek, 

která je chápána jako celek.“ (1, s. 9) 

 

Každý systém využívá zjednodušený model, u kterého se předpokládá, že části, 

které jsme do něj nezahrnuli, neovlivňují výsledné závěry (1).  

2.1.1 Základní atributy systému 

Mezi základní atributy systému řadíme následující: 

Struktura  

Představuje množinu všech prvků a vazeb mezi prvky daného systému. Zkoumání 

systému vede k tomu, že se systém rozdělí na jednotlivé subsystémy, prvky nebo vazby 

mezi nimi (1).  

Prvky 

Prvky jsou základní, nedělitelné části systému, které představují jeho jednotlivé 

dekompoziční části, které už dále nelze dělit (1). 

Prvky systému pomáhají popisovat strukturální vlastnosti systému (1). 
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Subsystémy 

Představují podmnožinu systému, který můžeme hodnotit jako samostatný systém 

se specifickou charakteristikou. Rozklad systému na subsystémy je vhodný pro analýzu 

a vede k většímu počtu rozhraní, jak je ukázáno na obrázku 1 (1). 

 

Obr. 1: Systém a jeho subsystémy (1). 

Separabilita systému, subsystému 

Separabilní systém je takový, kde jeho výstupy zpětně neovlivňují vstupy nebo 

ostatní subsystémy neovlivňují separabilní subsystém (1). 

Prostředí systému 

Prostředí systému je entita, která je zdrojem podnětů působících na systém a 

přijímá reakce systému na různé podněty.  

• Podněty jsou všechny prvky, které leží za hranicí systému. Tedy mimo 

systém. 

• Změna stavu, chování nebo vlastností u podnětů ovlivňují systém. 

• Podněty přes vstupy ovlivňují systém nebo jsou ovlivňovány jím samotným 

(1). 

Hranice systému 

• Odděluje 2 a více systémů nebo uzavírá systém. 

• Logická hranice – podsystém. 

• Prostorová hranice – fyzická, která prostorově souvisí. 

• Propojují se pomocí výstupu jednoho a vstupu jiného (1). 
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Vstup systému 

Vstup systému je množina vazeb nebo proměnných, pomocí kterých působí okolí 

na systém (1). 

Výstup systému 

Výstup systému je množina vazeb nebo proměnných, pomocí kterých působí 

systém na jeho okolí (1). 

 

Obr. 2: Popis systému (1). 

Dále je u jednotlivých systémů vhodné sledovat vlastnosti, které napomáhají 

definovat konkrétní systém: 

Chování 

Projevem dynamiky systému je chování, tedy schopnost v systému vyvolat změnu a 

tím i ovlivnit jeho stav. Chování prvku ve vzájemných interakcích, které jsou dány 

strukturou systému, určují chování celého systému (1). 

Stav systému 

Je souhrn hodnot atributů, vlastností, které lze za přesně definovaných podmínek 

v daném časovém okamžiku identifikovat (1). 

Stabilita systému 

Stabilita je vlastnost systému, která nám garantuje, že i při změně podmínek 

nastane v systému při nezměněných vstupech situace jen málo odlišná od původního 

(1). 
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2.1.2 Klasifikace systémů 

Systémy můžeme rozdělit do jednotlivých skupin podle určitých vlastností, které 

vykazují. Klasifikace systémů je následující: 

Uzavřené x otevřené 

Toto rozdělení se používá v případě, pokud nastává nebo nenastává interakce 

systému s okolím. Pokud nastává interakce systému s okolím, hovoříme o otevřeném 

systému, pokud nenastává interakce s okolím, jsou to systémy uzavřené (1). 

Deterministické x nedeterministické 

Nedeterministické systémy, někdy také nazývány stochastické jsou systémy, které 

jsou řízeny náhodnými událostmi. Jejich chování je založeno na pravděpodobnosti, 

protože množina vlivů, které tento systém ovlivňují je neznámá, složitá a příliš rozsáhlá. 

Deterministické systémy jsou takové, které jsou řízeny předurčenou množinou 

pravidel a zákonitostí (1). 

Dynamické x statické 

Pokud výstup systému závisí pouze na vlastnosti vstupu, hovoříme o statickém 

systému. Pokud si systém pamatuje vnitřní stav, hovoříme o dynamickém systému (1). 

Diskrétní x spojité 

Spojité systémy jsou takové, kde všechny proměnné fyzikální veličiny jsou 

vyjádřeny pomocí spojitého argumentu, tedy času.  Spojité systémy jsou vyjádřeny 

diferenciální rovnicí ve tvaru: 

��
�����
�� + �	���� = �	���� 

Kde u (t) je vstup a y (t) je výstup systému, koeficienty a0, a1, b0 se liší podle typu 

systému. Levá strana rovnice vyjadřuje vstupní veličinu, pravá strana výstupní veličinu 

systému. Jako příklad jednoduchého lineárního systému můžeme považovat hydraulický 

systém (2). 

Diskrétní systém je takový, kde má alespoň jedna veličina tvar vyjádřený pomocí 

posloupnosti diskrétních hodnot. 

������� − �� =������� − ��
�

��	

�

��	
 

Kde jsou počáteční podmínky y(-1), y(-2), ….. y(-n). Opět levá strana rovnice je 

pro vstupy do systému a pravá strana je pro výstupy diskrétního systému. Za příklad 



18 
 

diskrétního systému můžeme považovat například systémy využívající radar (měření 

polohy cíle za jednu otáčku radaru) (3). 

2.2 Informa ční systém 

Abychom pochopili komplexněji pojem informační systém, je vhodné si ujasnit 

některé pojmy, které se v procesu informačního systému vyskytují.  

Jedná se o pojmy data, informace a znalosti, mezi kterými je následující vztah (4): 

 

Obr. 3: Vztah mezi daty, informacemi, znalostmi (4). 

2.2.1 Data 

Data jsou zachycené zprávy, fakta, které vypovídají o světě a jsou srozumitelná pro 

příjemce, kterým může být člověk nebo počítač. Data jsou výroky, o kterých se zjišťuje, 

zda jsou pravdivé, či nikoliv. V počítačích zpracováváme data, nikoliv informace (4). 

Vlastnosti dat: 

• Nezávislá na uživateli. 

• Odráží současný stav reality. 

• Zjednodušení reality. 

• Velmi často a rychle se mění (1). 

 

Obr. 4: Typický datový proces (1). 
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2.2.2 Informace 

Informace jako taková získává hodnotu až v procesu využívání. Rozhodující je tedy 

její kvalita, dostupnost, účel a kontext. Musí to tedy být kvalitní informace, která je 

přesná, včasná, relevantní a srozumitelná. 

Pojem informace lze definovat mnoha způsoby. Vždy záleží, z jakého pohledu se 

na informaci díváme. Já jsem si vybral pohled kybernetický a pohled matematický (1): 

Kybernetický pohled 

„Informace je zpráva o objektivní realitě, která funguje jako zpětná vazba, část 

poznání, která se používá k orientaci, k aktivní činnosti, k řízení s cílem zachovat 

kvalitativní specifičnost systému a tento systém zdokonalovat, rozvíjet, proces, kdy 

určitý systém předává jinému systému pomocí signálů zprávu, která nějakým způsobem 

mění stav přijímacího systému.“ (1, s. 21) 

Matematický pohled 

„Informace je energetická veličina, jejíž hodnota je úměrná zmenšení entropie 

systému. Vychází z toho, že existuje otázka.“ (1, s. 21) 

Matematický pohled vychází z toho, že existuje otázka, ke které je konečná 

množina odpovědí. Bude-li jedna odpověď z množiny odpovědí vybrána, vzniká 

pravděpodobnost, která je vyčíslitelná.  

2.2.3 Znalosti 

„Znalosti představují zobecněné poznání reality dané vzájemnou interakcí 

zkušeností, faktů, vztahů, hodnot, myšlenkových procesů a významů.“ (4, s. 9) 

Znalosti úzce souvisejí s kategorizací, s vymezováním pojmů a s definováním 

hypotéz a odvozováním závěrů. Znalosti nám napomáhají rozpoznat tzv. užitečný obsah 

dat a jsou daleko stálejší než data, která se neustále v čase mění (4). 

2.2.4 Definice informačního systému 

Informační systém bez využití informačních technologií (IT) existuje už od 

dávných dob, kdy pravěcí lidé zaznamenávali své úspěchy na stěny jeskyní. Dalším 

důkazem jsou staří Egypťané, kteří za pomocí zaznamenaných informací stavěli hrobky 

a pyramidy. Z toho vyplývá, že informační systém může být například diář, osobní 

kartotéka nebo domácí knihovna (5). 

Z dnešního pohledu lze definovat informační systém následovně: 
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„Informační systém (IS) je soubor lidí, technických prostředků a metod 

(programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 

prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“ (4, s. 10) 

Všeobecně lze prohlásit, že informační systém lze chápat jako systém vzájemně 

propojených informací a procesů, které s těmito informacemi pracují. Procesy jsou 

funkce, které sbírají, přenáší, ukládají, zpracovávají a distribuují informaci. Informační 

systém se skládá ze dvou složek (1): 

Ekosystém 

Ekosystém je tvořen uživateli IS, investory IS a provozovatelem. Není však pod 

kontrolou při návrhu IS (1). 

Endosystém 

Endosystém představuje hardware, software a je plně pod kontrolou designera IS 

(1). 

 

Obr. 5:Struktura IS (1).  

2.3 Informa ční systém z pohledu výrobního podniku 

V této kapitole se věnuji informačnímu systému podle potřeb výrobního podniku. 

2.3.1 Architektura informa čního systému 

U informačních systémů je architektura rozložena do tří základních vrstev, jimiž 

jsou vrstva technologická, aplikační a prostředí. Celý proces funguje tak, že vrstva 
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prostředí zadává požadavky na IS/IT vrstvě aplikační, která využívá pro splnění těchto 

požadavku vrstvy technologické. Detailnější popis jednotlivých vrstev (4): 

Vrstva technologická 

Tato vrstva je nejnižší a zahrnuje jednotlivé komponenty informačních technologií. 

Mezi tyto komponenty patří technické prostředky, základní software a vzájemné vazby 

s vnitřní strukturou (4). 

Vrstva aplikační 

Tato vrstva obsahuje aplikační software, datovou specifikaci, provozované i řešené 

projekty s veškerou dokumentací (4). 

Vrstva prostředí 

Tato vrstva je nejvyšší vrstvou a obsahuje podnikatelské prostředí podniku, 

organizační strukturu podniku, podnikové procesy, dále personální kapacity a jejich 

kvalifikaci, motivaci a zkušenosti s řízením a provozováním IS/IT (4). 

2.3.2 Organizační úrovně podniku 

Organizační úrovně podniku můžeme rozdělit na dva hlavní pohledy, kterými jsou 

vertikální pohled a horizontální pohled. Tyto pohledy napomáhají lépe pochopit 

jednotlivé procesy, které probíhají uvnitř organizace. 

2.3.2.1 Horizontální pohled 

Horizontální pohled vymezuje jednotlivé prvky na vnitropodnikové útvary, které 

vytvářejí jednotlivé funkční struktury podniku. Toto funkční uspořádání předurčuje 

funkční architekturu informačního systému, která je potom formalizovaná v podobě 

různých programových systémů a modulů na podporu (4): 

• Marketingu. 

• Vývoje a konstrukce výrobků. 

• Plánování výroby. 

• Tvorby technologických postupů. 

• Řízení výroby. 

• Řízení nákupu a skladů. 

• Řízení distribuce a prodejů výrobků. 

• Řízení ekonomiky podniku. 

• Řízení lidských zdrojů. 
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• Řízení oprav a údržby technologického zařízení. 

• A mnoho dalších (1). 

Kromě těchto uvedených funkčních oblastí aplikace IS/IT členíme podnik na 

aplikace, které řídí technologické procesy a aplikace na podporu kancelářských prací. 

2.3.2.2 Vertikální pohled 

Tento pohled zobrazuje podnik z hlediska řízení nejčastěji v podobě pyramidy, kde 

jednotlivé úrovně představují hierarchicky organizované stupně řízení. Pyramidová 

struktura je v dnešní době nahrazována stále častěji flexibiln ější strukturou, která dává 

větší flexibilitu pracovníkům organizace (4). 

Aplikace IS/IT proto rozlišujeme podle vztahů k úrovni řízení, které popisuje 

tabulka číslo 1 (1). 

 

Obr. 6: Pyramidová struktura řízení podniku (1). 

Z tabulky číslo 1 je patrné, že jednotlivé úrovně se neliší pouze svým postavením, 

ale i potřebou informací pro kvalitní rozhodování, kterému odpovídají i jednotlivé 

hardwarové a softwarové prostředky (4).  
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Tab. 1: Struktura řízení podniku a jednotlivé funkce (1). 

Úroveň řízení Hlavní úkoly Informace Nástroje IS 

Vrcholový 

management 

Vize a strategie 

podniku, 

informační strategie 

Přehledné 

informace o okolí 

společnosti 

EIS, MIS 

Střední 

management 

Zajištění a realizace 

zakázek 

Plánování a řízení 

zakázek, stav 

zakázek 

ERP 

Pracovníci 

zpracovávají data a 

znalosti 

Návrh výrobku, 

způsob výroby, 

finanční analýzy 

O materiálu, 

technologii, stavu 

zásob, sledování 

nákladů 

ERP, aplikace 

CAD, CAP 

Výrobní a obslužní 

pracovníci 

Realizace výrobku, 

sběr dat 

Informace pro 

technologický a 

logistický proces 

NC stroje, čárové 

kódy, terminály, 

zpracování faktů 

 

2.4 Klasifikace informačních systémů podniku 

Existuje mnoho klasifikací informačních systémů, jako jsou historická klasifikace, 

klasifikace dle rozsahu (podnikový IS, osobní IS), klasifikace z hlediska krychle, 

klasifikace z hlediska zaměření (administrativa, operativní management, střední 

management a vrcholový management) a mnoho dalších (6).  

Já se budu v následujících podkapitolách věnovat klasifikaci informačních systémů 

z hlediska pokrytí podnikových funkcí. V této klasifikaci podnikových informačních 

systémů nám pomáhá holisticko-procesní pohled. Pohled přináší zjednodušenou 

představu jednotlivých procesů v podniku a s tím související IS. Podle holisticko-

procesní klasifikace tvoří IS (7): 

• ERP - jádro, zaměřené na řízení interních podnikových procesů. 

• CRM - systém, který obsahuje procesy směrované k zákazníkům podniku. 

• SCM - systém, který slouží k řízení dodavatelského řetězce. 
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• MIS - manažerský informační systém, který sbírá data z ERP, CRM, SCM 

systému. Poté poskytuje informace, které slouží k rozhodovacímu procesu 

managementu (7). 

 

Obr. 7: Holisticko-procesní pohled na IS v podniku (7).  

2.4.1 ERP (Enterprise Resource Planning) 

ERP systémy je velmi těžké definovat a existuje mnoho dohadů nad tím, co 

všechno ERP systém zahrnuje (7). 

ERP systém lze však definovat jako balík programů, pomocí kterých podnik může 

účinně a účelně řídit své podnikové zdroje. Mezi zdroje můžeme zařadit materiály, lidi, 

stroje, zařízení atd. Mezi nejdůležitější vlastnosti ERP systémů patří (4): 

• Schopnost automatizovat a integrovat hlavní podnikové procesy. 

• Schopnost sdílet data a postupy skrze celý podnik. 

• Schopnost zpracovávat historická data. 

• Schopnost vytvářet a zpřístupňovat informace v reálném čase (4). 

Ve 20. letech 19. století začaly vznikat systémy na zpracování informací u 

společností Baťa a Philips. Cílem těchto systémů byla minimalizace časových ztrát při 

doručení a zpracování informací a maximálně možná automatizace u neustále se 
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opakujících procesů (7). Později vznikaly v 50. letech minulého století programy na 

sledování a řízení zásob. Postupem času se rozšiřovaly programy na podporu plánování 

objednávek materiálů na základě požadavků výroby (MRP - Materials Requirements 

Planning). V 70. letech vznikají programy na plánování výrobních kapacit, které 

umožňují lepší plánování výroby (MRP II – Manufacturing Resource Planning). Později 

v polovině 80. let minulého století vzniká koncept, který je označován jako počítačem 

integrovaná výroba (CIM – Computer Integrated Manufacturing). Tento vznik umožnil 

vývoj počítačů a počítačových sítí, který dovolil automatizovat a integrovat 

technologické procesy podniku. Koncem 80. let vzniká technologie klient/server, která 

umožnila integrovat do MRP II systémů lidské a finanční zdroje, které umožnily vznik 

ERP systémů (4).   

Je zřejmé, že ERP systémy řídí interní klíčové procesy, mezi které patří (7): 

• Výroba. 

• (Vnitřní) logistika. 

• Personalistika. 

• Ekonomika (7). 

ERP systémy dále dělíme podle toho, jak dokáží pokrýt výše uvedené interní 

klíčové procesy podniku. Toto rozdělení nám ukazuje tabulka číslo 2 (7). 

Tab. 2: Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření (7). 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All–in-One 

Systém pokrývá 

všechny klíčové 

interní procesy. 

Vysoká úroveň 

integrace. 

Nízká detailní 

funkcionalita. 

Best-of-Breed 

Systém se orientuje 

jen na specifické 

procesy nebo 

obory. 

Detailní 

funkcionalita, 

oborová řešení. 

Obtížná koordinace 

procesů, 

nekonzistentnost 

informací. 

Lite ERP 

Odlehčená verze 

ERP, zaměřená na 

trh malých a 

středně velkých 

podniků. 

Rychlá 

implementace. 

Omezen počet 

uživatelů, 

funkcionality. 
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2.4.2 SCM (Supply Chain Management) 

Systém se zkratkou SCM lze přeložit jako systém na řízení dodavatelského řetězce. 

Jeho hlavní úlohou je optimalizace všech činností a systémů pro zabezpečení dodávky 

produktů a služeb od dodavatelů surovin přes jejich výrobu a vývoj, distribuční kanály 

až ke koncovému zákazníkovi (8). 

SCM lze definovat tak, že označuje systémy, postupy a prostředky, které slouží pro 

koordinaci materiálů, služeb, výrobků, informací a financí, které plynou od dodavatelů 

surovin přes zpracovatele, výrobce, velkoobchodníky a maloobchodníky až k samotným 

spotřebitelům. Celý proces začne zadáním objednávky, posouzením a zpracováním. 

Dále pokračuje výrobou a dodáním zboží a služeb a končí zpětnou vazbou zákazníka 

(8).  

Řízení dodavatelského řetězce rozdělujeme do pěti základních oblastí, kterými jsou 

plánování, získávání, výroba, dodání a vrácení. Jednotlivé oblasti jsou popsány níže (8): 

1. Plánování 

Tato činnost má veliké dopady na efektivitu zdrojů v dodavatelském řetězci. Cílem 

je zvolit vhodnou strategii pro řízení všech zdrojů pomocí stanovení soustavy měřidel a 

monitorování tak, aby dodavatelský řetězec fungoval správně a docházelo při 

přiměřených nákladech k tvorbě vysoké kvality pro zákazníky (8).  

2. Získávání 

Tento proces zahrnuje výběr správných surovin a dodavatelů potřebných k výrobě 

produktu nebo k vytvoření služby. Jeho obsahem jsou vztahy, způsoby plateb, dodací 

podmínky a kritéria hodnocení jednotlivých dodavatelů.  Jsou zde tedy obsaženy přijaté 

dodávky od dodavatelů, jejich následná kontrola, skladování a mechanismus, který 

zajišťuje dodávku k výrobním a zpracovatelským útvarům společnosti (8).  

3. Výroba 

Tato oblast obsahuje procesy potřebné k přeměně surovin a komponent na výrobek 

nebo procesy na vytvoření služby. Cílem je kontrola kvality, balení a příprava produktu 

na dodání (8). 

4. Dodání 

Tato oblast je též nazývána jako distribuce nebo logistika. Její úlohou je příjem 

objednávek od zákazníků, vhodné rozmístění skladů hotových výrobku, koordinace 
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systémů a prvků dopravujících zboží od výrobce ke koncovým zákazníkům. Další 

součástí této oblasti je vystavování faktur a ostatních potřebných dokladů (8). 

5. Vrácení 

Oblast se specializuje na systémy pro příjem reklamovaných výrobků či služeb od 

zákazníků a dále nahrazením vadných výrobků novými funkčními. Dále oblast zahrnuje 

zpětný příjem exspirovaných výrobků, příjem vratných obalů, návrat vadných dílů. A 

v neposlední řadě tato oblast získává zpětnou vazbu od zákazníků (8). 

2.4.3 CRM (Customer Relationship Management) 

CRM lze volně do českého jazyka přeložit jako řízení vztahu se zákazníkem. Jeho 

úlohou je dlouhodobé udržování prospěšných vztahů se zákazníky. Avšak vztah musí 

být prospěšný i pro zákazníka (9).  

CRM systém lze definovat jako proces shromažďování, zpracování a využití 

informací o jednotlivých zákaznících společnosti. Systém dokáže poznat, pochopit a 

předvídat potřeby jednotlivých zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi 

společností a jejími zákazníky. Na CRM systém existují dva pohledy (9): 

CRM jako informa ční technologie 

CRM systém z pohledu informačních technologií je tvořen integrací aplikací back 

office pro odbyt, marketingem a prodejem s front office aplikacemi spolu 

s elektronickým obchodem, službami zákazníkům, kontakty se zákazníkem a servisem. 

Pokud se na to podíváme z hlediska podnikových IS/IT, systém CRM integruje čtyři 

základní kategorie aplikací. Těmi kategoriemi jsou aplikace ke komunikaci se 

zákazníkem, ekonomické aplikace, logistické aplikace a aplikace na podporu 

rozhodování. Podle podnikových procesů lze poté rozdělit CRM systémy na operační, 

analytickou a kooperativní část (9): 

• Operační část 

Operační část automatizuje řízení všech podnikových procesů, které jsou 

spjaty se zákazníkem. Těmito procesy je marketing, obchod a servisní 

činnost. Aplikace, které se využívají při kontaktu se zákazníkem, jsou (9): 

- SFA (Sales Force Automation) – aplikace na podporu prodejních 

aktivit. Jsou zde zahrnuty například nástroje na řízení kontaktů a 

podporu prodejních činností (9). 
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- EMA (Enterprice Marketing Automation) – aplikace na podporu 

marketingových aktivit. Zde jsou zahrnuty například aplikace na 

vytváření marketingového plánu a analýzy trendů (9). 

- CSS (Customer Service and Support) – aplikace na podporu 

servisních aktivit. Zde jsou například zahrnuty aplikace na 

organizování servisu a podporu servisních zásahů u zákazníka 

(9). 

• Analytická část 

Analytická část analyzuje veškerá data uložená v databázi a hledá vztahy a 

souvislosti mezi nashromážděnými daty. Předpokladem pro úspěšné využití 

těchto dat je centralizace dostupných informací o zákaznících napříč celým 

podnikem. Hovoříme tedy o tzv. centrální databázi o zákaznících, kde je 

nutná provázanost veškerých CRM komponent systémů a integrace 

s ostatními podnikovými procesy a systémy (9). 

• Kooperativní část 

Cílem kooperativní části je zajištění komunikace se zákazníky, spolupráce 

s okolím podniku nebo spolupráce s obchodními partnery. Dochází zde ke 

sdílení veškerých dat dostupných i například z webových aplikací, které 

jsou nějakým způsobem svázány se zákazníky společnosti. Jako příklad lze 

uvést službu založenou na internetové samoobsluze, kdy lze kvalitativním 

zlepšením webu a způsobu orientace dosáhnout toho, že zákazník nalezne 

to, na co hledá odpověď sám (9).  

 

Obr. 8: Architektura CRM (9). 
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2.4.4 MIS (Management Information System) 

Systémy MIS se do českého jazyka překládají jako manažerské informační systémy 

a jsou využívány jako nástroje pro strategické řízení v podniku a poskytují obraz o 

ekonomických výsledcích. Ne vždy je snadné nalézt vazbu mezi dosaženými výsledky a 

jejich příčinami, obzvlášť pokud se jedná o velké objemy dat a složité procesy. Proto je 

důležité k nalezení těchto příčin definovat vhodné dotazy, které postihují hlavní faktory 

úspěchu či neúspěchu. Manažeři mají často jiné požadavky a úhel pohledu na data, než 

pracovníci, kteří zajišťují provozní věci (10).  

Většina MIS je založena na OLAP (On-Line Analytical Processing) technologii. 

V informačním systému se pomocí transformačních procedur vytvoří datový sklad, 

který může obsahovat i data z jiných systémů. Poté se vypočítají předdefinované součty 

a vytvoří se multidimenzionální kostky, jejíž osy (dimenze) reprezentují například čas a 

další sledované hodnoty. Uživatel se tak může pomocí různých operací pohybovat 

v datové kostce podle toho, jaké údaje ho zajímají. Může se tedy zanořit do hloubky, to 

znamená, že roky se rozpadnou na měsíce nebo vyměňovat či srovnávat různé hodnoty. 

Data jsou vždy reprezentována pomocí tabulek a grafů jak je znázorněno na obrázku 

číslo 9 (10).  

 

Obr. 9: Ukázka celého procesu v MIS (10). 
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2.5 Informa ční systémy na webu a jeho specifika 

Informační systémy mohou mít různou podobu, co se týče nasazení. Proto 

s rozvojem internetu se začaly objevovat informační systémy, které jsou provozovány 

v prostředí internetu nebo intranetu. To znamená, že přístup do systému je realizován 

skrze internetový prohlížeč (17). 

Použití internetového prohlížeče má svá specifika a odlišnosti oproti klasickým 

aplikacím. Jednou z těchto odlišností pro tvůrce je provoz v tzv. nelineárním 

nestavovém síťovém prostředí. Nelinearita systému se vyznačuje těmito vlastnostmi 

(17): 

• Vstup v neočekávaném bodu (uživatel zadá přímo URL). 

• Návrat v posloupnosti operací (ve webovém prohlížeči je tlačítko zpět). 

• Opakování požadavku s opětovným zasláním požadavků (ve webovém 

prohlížeči je tlačítko obnovit) (17). 

Informační systémy v internetu jsou realizovány pomocí protokolu http (Hypertext 

Transfer Protokol). Tento protokol je bezestavový, to znamená, že systém si nepamatuje 

po návratu řízení na konkrétní stránky předešlý stav. Volání jednotlivých stránek tedy 

představuje izolované přístupy do informačního systému. Z tohoto vyplívá, že 

zpracování informací se děje v určitém množství samostatných kroků a pro tvůrce to 

znamená, že musí zajistit neustálé předávání dat během volání jednotlivých stránek 

(17). 

2.5.1 Auditování, logování a sessions 

Tyto mechanismy pomáhají udržet informační systém aktuální a částečně také 

pomáhají řešit nelinearitu systému. Auditování slouží k evidenci změn, které jsou 

prováděny v informačním systému. Logování pomáhá sledovat posloupnosti práce 

jednotlivých uživatelů a jejich aktivity (17). 

Jelikož je http protokol bezestavový, byl zaveden mechanismus sessions. Klient se 

připojí na sessions a je mu ihned přidělen jedinečný identifikátor tzv. session token. 

Session token je odeslán klientovi, kterému se automaticky uloží v cookies. Poté je ke 

každému požadavku uživatele přidán session token, který je spolu s požadavkem od 

uživatele odeslán na server (17).  
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2.5.2 Architektura webové aplikace 

U informačních systémů provozovaných skrze internetový prohlížeč jsou 

nejpoužívanější následující modely (17): 

Model 1 

Uživatelův internetový prohlížeč přistupuje ke stránkám informačního systému 

přímo. To znamená, že stránka informačního systému zpracovává vstupy od klienta 

v parametrech GET nebo POST (17). 

 

Obr. 10: Model 1 (17). 

Model 2 

Mezi uživatelovým prohlížečem a serverem informačního systému se nachází tzv. 

controller, který nejprve obstará požadavky od uživatele, poté je zpracuje a odešle na 

server (17). 

 

Obr. 11: Model 2 (17). 

2.6 Geografické informační systémy 

Geografické informační systémy někdy také pod zkratkou GIS (Geographic 

Information Systém) je informační systém, který slouží k získávání, ukládání a 

virtualizaci dat, které mají prostorový vztah k povrhu Země. Mezi nejznámější GIS patří 

například Google Maps nebo Mapy.cz od společnosti Seznam (18). 
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Z výše uvedeného vyplívá, že GIS pracuje s daty, která jsou spjata s prostorovou 

orientací, tzv. geodata (Spatial Data). GIS pracují s rastrovými i vektorovými daty. 

Vektorová data patří k informačním vrstvám, jako jsou například vrstvy silnic, nebo 

vrstvy objektů jako například restaurace a bankomaty (18). 

Každý mapový systém musí obsahovat souřadnicový systém a projekci. 

Souřadnicový systém umožňuje polohování ve vztahu k reálnému světu. Projekce je 

převedení planety Země ve tvaru geoidu na mapu, která je prezentována jako rovná 

plocha. Tedy řečeno jinak křivý povrch planety Země je potřeba převést na rovinné 

zobrazení (18). 

2.7 Databáze a databázové systémy 

V této kapitole jsou stručně popsány databáze a databázové systémy. Zařadil jsem 

zde tuto kapitolu, protože dle mého názoru se moderní složité informační systémy bez 

databází a databázových systémů neobejdou. Celá tato kapitola je věnována hlavně 

relačním databázím. 

2.7.1 Historie databází a databázových systémů 

Mezi předchůdce databází řadíme různé papírové kartotéky. Papírové kartotéky 

umožňovaly uspořádávat data podle různých kritérií. Veškeré operace v papírových 

kartotékách prováděl člověk a z dnešního pohledu se operace moc nelišily od těch 

dnešních. Příkladem papírové kartotéky je kartotéka u praktického lékaře, kde jsou 

všichni pacienti uspořádáni podle příjmení abecedně (11). 

Rozvoj strojových databází začal s vývojem počítačů v padesátých letech 20. 

století, kdy se začalo ukazovat, že univerzální strojový kód procesorů je nevhodný pro 

databázové úlohy. V roce 1959 se konala konference zástupců amerických firem a 

ministerstva obrany, kde závěrem byl požadavek na univerzální databázový jazyk. O 

rok později byla na konferenci CODASYL představena první verze jazyka COBOL, 

který se stal po mnoho let nejrozšířenějším jazykem pro hromadné zpracování dat. 

V roce 1965 opět na konferenci COBASYL byl ustanoven výbor pod názvem Database 

Task Group (DBTG), který měl za úkol vytvořit koncepci databázových systémů. Začali 

tak vznikat první síťové systémy řízení báze dat na velkých sálových počítačích. Jedním 

z průkopníků byl Charles Bachman. V roce 1971 vydal výbor DBTG článek, kde byly 

poprvé popsány pojmy jako schéma databáze, jazyk pro definici schématu, subschéma a 
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byla zde popsána architektura síťového databázového systému.  V této době byly také 

vyvíjeny hierarchické databáze. Jedním z prvních systémů řízení báze dat byl systém 

IMS (Information Management Systém), který byl vyvinut společností IBM (systém 

IMS vyvíjela společnost pro program letu na Měsíc) (11). 

V roce 1970 E. F. Codd zveřejňuje článek, kde popisuje relační databázi. Relační 

databáze pohlížejí na data jako na tabulky. V roce 1974 byla vyvinuta první verze 

dotazovacího jazyka SQL. V devadesátých letech 20. století se objevují první objektově 

orientované databáze. Cílem těchto databází bylo vytlačit relační systémy. To se však 

nepodařilo a proto vznikla jako kompromis objektově-relační technologie (11). 

2.7.2 Databáze 

Databáze je místo, kam se ukládají organizované a strukturované údaje. Přístup 

k těmto uloženým údajům v databázích obstarává databázový systém (SŘBD – systém 

řízení báze dat). Mnohdy však pojem databáze označuje uložená data i software (12). 

2.7.3 Databázový systém 

Databázový systém neboli systém řízení báze dat (SŘBD) je softwarové vybavení, 

které zajišťuje práci s databází. Cílem databázového systému je schopnost efektivně 

pracovat s velkým množstvím dat a spravovat je.  Práci s daty SŘBD podporují zejména 

tyto operace (13): 

• CREATE – příkaz na vytvoření báze dat. 

• INSERT – příkaz na vkládání dat. 

• UPDATE – příkaz na aktualizaci dat. 

• DELETE – příkaz na vymazání dat. 

• SELECT – příkaz na výběr z báze dat (13). 

Mezi SŘBD řadíme programy jako například MS SQL SERVER, Oracle, Sybase a 

neplacené jsou například MySQL, mSQL a mnohé další (13). 

2.7.4 Vybrané pojmy v souvislosti s databázemi 

• Data – údaje, které mají určitou vypovídající schopnost. Data je vhodné 

vždy určitým způsobem a pro lepší přehlednost ze strany uživatele 

uspořádat. Ať už chronologicky nebo podle názvu. Tyto data jsou poté 

uživateli k dispozici v různých formách (tabulky, grafy, zvukové signály, 



34 
 

atd.). Data jsou rozdělena na dílčí údaje (atributy) o dané množině objektů, 

na základě nichž lze získat určitou informaci (12). 

• Datové entity – objekty v databázi (tabulky, indexy, procesy, pohledy, atd.) 

(12). 

• Atribut  – jednotlivé sloupce v tabulce. Například jméno, příjmení atd (12). 

• Záznam – záznam označuje jednotlivé řádky v tabulce. Například 

záznamem je Jakub Götthans, Šlapanice z tabulky, kde jsou atributy jméno, 

příjmení a bydliště (12). 

• Primární klí č – je atribut, jehož hodnota je jedinečná pro každý záznam 

(12). 

• Cizí klíč – vyjadřuje vztahy neboli relace mezi databázovými tabulkami. 

Vyjadřuje, které záznamy z různých tabulek spolu souvisejí (12). 

• Datový typ – vyjadřuje o jaký typ dat se jedná v daném atributu. Mezi 

datovými typy rozlišujeme text, číslo, logický typ, datum atd (12). 

2.7.5 Databázové modely 

Na základě způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi dělíme databáze, tak jak je 

ukázáno v následujících podkapitolách. Jsou zde však zastoupeny jen ty nejznámější 

(14). 

2.7.5.1 Hierarchický model dat 

Data jsou organizována do stromové struktury, kde každý záznam představuje uzel 

ve stromové struktuře. Vzájemný vztah je vyjádřen pomocí typu rodič a potomek. 

Navigace v databázi se provádí pomocí rodiče směrem na potomka. Nevýhodou těchto 

databází je velice složité vkládání a rušení záznamů. Dalším problémem může být i 

nepřirozená organizace dat (14). 
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Obr. 10: Hierarchický model dat (14). 

2.7.5.2 Síťový model dat 

Síťový model je někdy charakterizován jako zobecněný hierarchický model, který 

je doplněn o mnohonásobné vztahy (sety). Tyto vztahy propojují jak záznamy stejného 

tak i různého datového typu. Přičemž spojení může být realizováno na jeden nebo více 

záznamů. Přístup k propojeným záznamům je tedy přímý a bez dalšího vyhledávání. 

Nevýhodou síťového modelu je opět obtížná změna struktury a nepružnost (14). 

 

Obr. 11: Síťový model dat (14). 
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2.7.5.3 Relační model dat 

Relační databázový model je jedním z nejpoužívanějších. Model má velmi 

jednoduchou strukturu, kde jsou data organizována pomocí tabulek. V těchto tabulkách 

jsou prováděny všechny databázové operace (14). 

 

Obr. 12: Relační model dat (14). 

2.7.6 Integrita databáze 

Integrita databáze nám pomáhá vyjadřovat konzistentnost uložených dat vůči 

definovaným pravidlům. To znamená, že lze zadávat pouze data, která vyhovují předem 

definovaným kritériím. Tedy data musí respektovat datový typ pro daný atribut tabulky 

a mnohé další podmínky, které jsou námi definovány. Integritu nám zajišťují integritní 

omezení. Tyto nástroje zabraňují vkládání nesprávných dat, poškození nebo ztrátě 

stávajících záznamů v průběhu práce s databází. Druhy integritních omezení jsou (12): 

• Entitní integritní omezení – toto integritní omezení je povinné. Zajišťuje 

úplnost primárního klíče tabulky. Zamezuje ukládání duplicitních dat (12). 

• Doménová integritní omezení – toto omezení zajišťuje dodržování 

datových typů nebo domén definovaných u atributů jednotlivých tabulek 

(12). 

• Referenční integritní omezení – zabývá se vztahy mezi dvěma tabulkami, 

kde jejich relace je určena vazbou primárního a cizího klíče (12). 

• Aktivní referen ční integrita – pomáhá definovat činnosti, které 

databázový systém provede, pokud jsou nějakým způsobem porušena 

pravidla (12). 

K dodržování integritních omezení existují tři mechanizmy (12): 

• Umístění jednoduchých mechanizmů pro dodržování integritních 

omezení na straně databázového serveru – Tento způsob je považován za 

nejlepší z hlediska dodržování integrity. Avšak na druhou stranu přináší 
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uživateli systému delší časovou prodlevu a není vždy možná přenositelnost 

mechanismů na jiný databázový systém (12). 

• Umístění ochranných mechanismů na straně klienta – Tento systém 

omezení je nejlepší volbou pro nezávislost mechanismů na databázovém 

systému. Avšak nutnost kontrolních mechanismů pro každou operaci může 

způsobovat chyby (12). 

• Samostatné programové moduly na straně serveru – V dnešních 

databázích jsou pro tento účel implementovány tzv. triggery, neboli 

automatizované procedury, které lze spouštět před a po skončení úprav 

operací, které manipulují s daty. Tento způsob umožňuje implementaci 

složitých mechanismů, avšak přináší opět problém s nepřenositelností na 

jiný databázový systém (12). 

Nejideálnějším způsobem pro dodržování integrity jsou kombinace jednotlivých 

mechanismů v závislosti na konkrétních podmínkách (12).  

2.7.7 Vztahy mezi relacemi 

Účastníci vztahu jsou entity svázané určitým vztahem. Potom počet účastníků 

vyjadřuje stupeň vztahu. Ten může být (15): 

• Unární – vazba sama na sebe. 

• Binární – vazba mezi dvěma relacemi. 

• Ternární – vazba mezi třemi relacemi (15). 

Účast konkrétní entity může být dále úplná nebo částečná. Toto rozlišení je závislé 

na tom, zda entita může existovat i bez účasti ve vztahu (15). 

2.7.7.1 Vazba typu 1:1 

Tento vztah je definován tak, že každou libovolnou instanci entity X je možné 

asociovat pouze s jednou instancí entity Y. Tento vztah je nejjednodušším typem. 

V reálném světě je však tento typ vazby velmi vzácný (15).  

 

Obr. 13: Vazba typu 1:1 (16). 
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Definice si lze jednoduše vyložit tak, že záznamu odpovídá právě jeden záznam 

v jiné databázové tabulce a naopak (15). 

2.7.7.2 Vazba typu 1:N 

Tento vztah je definován tak, že jedna instance první entity může být asociována 

s žádnou, jednou nebo více instancemi druhé entity. Tento vztah je v reálném světě 

velmi běžný. Entita na straně jedna tvoří vždy primární relaci a její kandidátní klíč se 

zkopíruje do relace na druhé straně, z nichž se poté stává cizí relace (15). 

 

Obr. 14: Vazba typu 1:N (16). 

2.7.7.3 Vazba typu M:N 

Tento vztah je v reálném světě velice častý. Avšak v relačních databázích není 

možné tento vztah modelovat přímo. Tento vztah se modeluje pomocí mezilehlé relace, 

která je spojena s oběma účastníky pomocí vazby 1:N (15). 

 

Obr. 15: Vazba typu M:N (16). 

2.8 Metody vývoje softwaru a softwarového inženýrství 

Informační systémy počínaje aplikacemi v malém rozsahu (např. evidence 

zákazníka) až po složité systémy skládající se z několika subsystémů (např. ERP, 

CRM,…) vyžadují při vývoji využití pokročilých přístupů pro řízení softwarových 

projektů, které se označuje jako softwarové inženýrství (19). 

„Softwarové inženýrství je inženýrská disciplína zabývající se praktickými 

problémy vývoje rozsáhlých softwarových systémů.“ (19, s. 6) 

Softwarové inženýrství začalo vznikat v 60. letech 20. století se vznikem prvních 

počítačů, kdy se začala projevovat softwarová krize zapříčiněná klasickým vedením 

projektů, které svou povahou vyžadovaly odlišný přístup. Proto začalo vznikat velké 
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množství metodologií vývoje softwaru pro širokou škálu projektů. První metodologie, 

která se někdy také označuje jako referenční, je tzv. vodopádový model vývoje, který 

existuje v několika verzích. Název modelu vývoje vychází z předpokladu, že na počátku 

vývoje je celý projekt zadán pomocí jednoznačně definovaných požadavků. Poté 

následují etapy návrhu, implementace, testování, nasazení a údržby systému (19). 

 

Obr. 16: Varianta vodopádového modelu (19). 

Ostatní metodologie víceméně vycházejí z vodopádového modelu. Metodologie 
můžeme rozdělit do dvou kategorií (21): 

• Klasické metodologie 

Mezi klasické modely řadíme např. vodopádový model, spirálový model, model 

výzkumník atd. (21). 

• Agilní metodologie 

Agilní metodologie je novější přístup. Sem patří například XP( eXtreme 

Programming) a SCRUM (20). 

Fáze celého projektu v agilních metodikách jsou (25): 

1. Nultá iterace – tato fáze zahrnuje první krátkou analýzu a naprogramování 

nějaké základní činnosti. V této části ani nejde o to, co se bude implementovat, 
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ale spíše, aby byl hotový kousek aplikace, který by se dal poté prezentovat 

klientovi (25). 

2. Analýza změny – v této fázi je úkolem vybrat části, které se budou 

implementovat, dále provedení analýzy a designování změn (25). 

3. Implementace požadovaných vlastností (25). 

4. Předvedení klientovi (25). 

5. Pokud není produkt hotov, vracíme se zpět do bodu 2 (25). 

6. Pokud je produkt hotov, následuje údržba a rozvoj (25). 

 

Rozdíl mezi metodologiemi lze vyjádřit rozdílným pohledem na základnu tzv. 

magického trojúhelníku. Magický trojúhelník, který je na obrázku 20 vyjadřuje základní 

fakt projektového managementu, který volí kompromis mezi náklady, kvalitou a délkou 

trvání projektu (21).  

 

Obr. 20: Magický trojúhelník vyjadřující kompromis mezi náklady, kvalitou a časem 
(22). 

Agilní metodologie oproti klasickým metodologiím nepovažují kvalitu výsledného 
systému za pevně danou a neměnnou. Avšak čas a náklady vývoje považuje agilní 
metodika za předem dané veličiny. Kdežto klasické metodologie považují kvalitu 
systému za pevně danou a čas a náklady jsou variabilní (21). 

 

Obr. 21: Rozdílné pojetí základny magického trojúhelníku mezi klasickými a agilními 
metodologiemi (23). 
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2.8.1 Agilní metodika XP 

Metodika extrémního programování (eXtreme Programming) tvoří čtyři základní 

ideologie. Jedná se o komunikaci, jednoduchost, zpětnou vazbu a odvahu. A někdy se 

také uvádí pátá hodnota, kterou je respekt. Uvedené hodnoty tvoří základní 

metodologický rámec XP. Nicméně jsou tak obecné, že nestačí k vytvoření použitelné 

metodologie. Proto je definováno 12 konkrétních postupů vedoucích k vytvoření 

produktu pomocí metodologie XP (24): 

• Plánovací hra – v samotném úvodu projektu je velmi důležité stanovit 

alespoň hrubý plán, podle něhož bude vývoj probíhat a bude se průběžně 

aktualizovat (24). 

• Malé verze – nové verze jsou uvolňovány poměrně často a v malé 

konfiguraci, avšak představují kompletní funkční mezikrok. Četnost 

uvolňování jednotlivých verzí záleží na velikosti a složitosti výsledného 

systému. U malé aplikace jsou postupné verze dodávány častěji než u velké 

(24). 

• Metafora – vývoj systému je veden pomocí sdíleného příběhu. Příběh 

vypráví o tom, jak má systém fungovat. Metafora ovšem nepopisuje jen 

cíle, ale i funkce a požadavky a postupně je konkretizuje (24). 

• Jednoduchý návrh – systém je implementován co nejjednodušeji, jak to jen 

je možné. V této fázi si klademe otázky typu: co je nejmenší možná 

konfigurace, která funguje (24)?  

• Testování – je jednou z nejdůležitějších součástí XP. Jsou prováděny 

neustále testy jednotek a modulů. Vývoj nepokračuje do té doby, dokud 

nejsou veškeré testy bez chyby (24). 

• Refaktorizace – proces přepisu zdrojového kódu bez změny funkčnosti 

systému. Provádí se opakovaně podle potřeby např. kvůli odstranění 

duplicit, pro zjednodušení systému a architektury. Změnou struktury nesmí 

dojít ke změně chování systému (24). 

• Párové programování – zdrojový kód je psán vždy dvojicí programátorů, 

kteří sdílí jeden počítač. Každý z dvojce programátorů má svoji roli. Jeden 

implementuje konkrétní metodu a zabývá se tím, jak nejlépe konkrétní 

metodu implementovat a druhý programátor přemýšlí v globálnějším 
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měřítku systému. Zabývá se tedy tím, jestli daná implementovaná metoda je 

doopravdy nejlepší pro celý systém (24). 

• Společné vlastnictví – to znamená, že všichni mohou měnit místo ve 

zdrojovém kódu a to kdykoliv. To znamená, že všichni programátoři 

přebírají zodpovědnost za celý systém a nikoliv jen za konkrétní část 

systému. Tým tedy musí mít velmi často zvládnuté verzování kódu a také 

komunikaci uvnitř týmu. Tento bod je v dnešní době realizován pomocí 

aplikací, jako jsou GitHub, Bitbucket atd (24). 

• Nepřetržitá integrace – systém je integrován několikrát denně, tedy 

pokaždé, když je dokončen nový úkol (24).  

• Čtyřicetihodinový pracovní týden – je nutné dodržovat pracovní dobu a 

neprodlužovat ji přesčasy. Několik týdnů přesčasů může vést k neefektivitě 

týmu (24). 

• Zákazník na pracovišti – součástí týmu se stává uživatel z pracoviště, kde 

bude systém fungovat. Je tu od toho, aby odpovídal na dotazy, 

spolupracoval na testech a určoval priority. Tento bod není myšlen tak, že 

uživatel bude k dispozici pouze skrze email (24). 

• Standardy pro psaní zdrojového textu – zdrojový kód je hlavním nosičem 

dokumentace v projektu, proto je důležité, aby byl každému zřetelný a 

vyjadřoval, k čemu slouží (24). 

2.8.2 Agilní metodika SCRUM 

Metodika SCRUM patří v poslední době v České republice mezi nejznámější 

metodiky vývoje, která je vhodná pro tým v rozmezí 4 až 15 lidí. Jejími zakladateli jsou 

v 90. letech 20. století Ken Schwaber a Jeff Sitherland (26). 

Ve SCRUMu jsou rozděleni účastníci do dvou skupin. Jedni se nazývají prasata 

(Pigs) a druzí kuřata (Chickens). Toto rozdělení vychází z povídky o praseti a kuřeti. 

Rozdíl mezi těmito skupinami je ten, že prase do projektu vkládá maso a kuře vejce. To 

znamená, že prase je v projektu zapojeno, kdežto kuřete se problém pouze týká. Pokud 

tedy tyto skupiny převedeme do reálného prostředí, tak do skupiny prasat patří osoby, 

které přímo souvisejí s vývojem systému. Do skupiny kuřat patří například uživatelé 

produktu, manažeři, tedy osoby, kteří přímo nezodpovídají za vývoj systému (26). 

Do skupiny prasat patří tyto role (26): 
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• Product owner – osoba, která zodpovídá za priority. Tedy určuje, co se bude 

v příštím sprintu implementovat (26). 

• Scrum master – je osoba, jejíchž úkolem je odstínit programátory od 

okolního světa. Řídí vývojáře a zároveň se stará o to, aby jim fungoval HW, 

SW a řeší spory. Scrum master však v žádném případě nesmí programovat, 

jinak by nebyl schopný infiltrovávat rušivé vlivy od programátorů (26). 

Do skupiny kuřat patří následující role (26): 

• Stakeholders – jsou lidé od našeho klienta, testeři, dávají připomínky zvenčí 

(26). 

• Managers – jsou osoby, které pomáhají nastavit prostředí (26). 

Při metodice SCRUM je vhodné, aby se klient zúčastnil vývoje. Pak se klient může 

účastnit diskuzí o vývoji, odpovídat nám na naše dotazy a pomáhat tak vyvíjet užitečný 

produkt. Přítomnost není však bezpodmínečnou podmínkou jakou u metodiky XP (26). 

Zahájení nového projektu začíná tak, že se hledá výčet vlastností, které by měl 

systém obsahovat. Vlastnosti se odhadují a sepisují se do tzv. případů použití systému 

(User Stories). Tato fáze je velmi často označována jako Release Planning. Poté se 

všechny User Stories sepíší pod sebe do tzv. Product Backlogu, který poté obsahuje 

všechny vlastnosti použití systému. Dále je nutné v Product Backlogu seřadit User 

Stories podle priorit. Toto seřazení provede Product Owner. Následně se přiřadí 

k jednotlivým úkolům časové náročnosti. Časová náročnost jednotlivých úkolů není 

vyjádřená v jednotkách času, ale v bodech. Je to z toho důvodu, že na začátku není 

známá rychlost týmu (26). 

Jakmile se vybere aktuální úkol (sprint), je u něj stanoven Time Box, tedy termín 

dokončení. Odhad termínu je stanovován tak, aby neexistovala žádná časová rezerva. 

Podmínkou fungování SCRUMu jsou denní pětiminutové porady a také zákaz práce 

přesčas. Po dokončení sprintu se produkt předvádí klientovi. Vlastnosti, které se 

nepodařily dokončit, jsou skryty (26). 

2.9 Analýza informačních systémů metodou HOS 8 

Metoda HOS 8 slouží k posouzení vyváženosti informačního systému. Byla 

vyvinuta na Ústavu informatiky Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického 
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v Brně. Analýza je provedena pomocí dotazníku, který obsahuje deset otázek z osmi 

oblastí, které jsou následující (27): 

• Hardware – oblast zkoumá technické vybavení společnosti (27). 

• Software – oblast zkoumá programové vybavení, funkce a snadnost užívání 

(27). 

• Orgware – zde jsou zkoumány doporučené pracovní postupy pro provoz IS 

a bezpečnostní pravidla (27). 

• Peopleware – zde jsou zkoumání uživatelé systému (27). 

• Dataware – oblast zkoumá data ve vztahu k jejich dostupnosti, bezpečnosti a 

správě (27). 

• Zákazníci – v této oblasti je chápán zákazník ve dvou rovinách. První 

představuje zákazník, který je uživatelem informačního systému. Ve druhé 

je zákazník chápán jako nájemce IS (27). 

• Dodavatelé – v této oblasti je dodavatelem myšlen poskytovatel IS (27). 

• Management IS – oblast zkoumá řízení IS ve vztahu k informační strategii, 

důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání koncových 

uživatelů IS (27). 

Otázky v dotazníku představují ordinální hodnoty, nad kterými jsou provedeny 

výpočty, které poté představují úroveň informačního systému v jednotlivých oblastech. 

Úroveň jednotlivých oblastí je tedy hodnocena škálou 1 až 4, kde 1 je špatná úroveň a 4 

dobrá (27). 

Za efektivní informační systém lze považovat takový informační systém, jehož 

jednotlivé prvky jsou vyvážené. Celková úroveň informačního systému je tak dána 

nejslabším článkem (27). 
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3 Analýza současného stavu 

V této kapitole je provedena analýza současného stavu v oblasti IS. 

3.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní název: Centrum prenatální diagnostiky s.r.o.  

Sídlo: Veveří 476/39, PSČ 602 00, Brno  

Datum založení: 27. 5. 1998  

IČ: 25529897  

Právní forma: Společnost s ručeným omezením  

Statutární orgán:  MUDr. Pavel Vlašín  

     MUDr. Marcela Čuprová  

WWW:  www.prenatal.cz  

 

Předmět podnikání:  

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (28). 

• Provozování nestátního zdravotnického zařízení (28). 

Společnost provozuje ultrazvukovou, gynekologickou a genetickou ambulanci. 

Provádí tedy ultrazvukové vyšetření, genetické vyšetření, vyšetření otcovství, 

preventivní prohlídku, vyšetření PRENASCAN a cytogenetické. Organizace sídlí v 

Brně na ulici Veveří 39. Vstup do budovy je možný z ulice Veveří hlavním vchodem do 

dvora, kde se nachází vstup do budovy a vjezd do podzemních garáží. 

Společnost se chce stát nejnavštěvovanější ambulancí v oblasti poskytování 

ultrazvukového, gynekologického a genetického vyšetření v Jihomoravském kraji. 
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3.2 Organizační struktura společnosti 

 

Obr. 22: Organizační struktura společnosti (Zdroj: vlastní). 

Společnost zaměstnává v současné době 23 zaměstnanců. V tabulce uvedené níže 

jsou popsány jednotlivé posty zaměstnanců a jejich stručný popis náplně práce. 

Tab. 3: Pracovní posty uvnitř společnosti (Zdroj: vlastní). 

Post Náplň práce 

Ředitelé (vedoucí) Dohlíží na chod celého podniku a 

zodpovídají za všechny zaměstnance. 

Zároveň jsou i lékaři. 

Lékaři Zodpovídají za vyšetření pacientů. 

Účetní Má na starost účetnictví společnosti. 

Zdravotní sestry Asistují při vyšetření pacienta lékaři a 

zároveň doplňují veškerý potřebný 

materiál na pracovišti. 

Recepční Objednávání klientů, poskytování 

informací. 
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3.3 Strukturovaná kabeláž společnosti 

Strukturovaná kabeláž uvnitř společnosti je rozdělena na dvě fyzicky oddělené sítě. 

První síť slouží pro přístup k internetu. Druhá síť je fyzicky oddělena od internetu a 

první sítě. Schéma zapojení jednotlivých sítí je ukázáno na obrázku 23 a 24. 

 

Obr. 23: Schéma strukturované kabeláže s přístupem do internetu (Zdroj: vlastní). 

Toto fyzické oddělení sítí je z důvodu vyšší bezpečnosti dat. Společnost uchovává 

citlivé údaje o jednotlivých pacientech, proto se eliminovalo riziko úniku dat fyzickým 
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oddělením od internetu. Síť s přístupem do internetu slouží hlavně ke komunikaci 

s klienty.  

 

Obr. 24: Schéma vnitřní strukturované kabeláže bez přístupu do internetu (Zdroj: 

vlastní). 
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3.3.1 Hardwarové a softwarové vybavení 

V této části kapitoly jsou popsány základní parametry serveru a klientských stanic 

včetně základního softwarového vybavení. 

Server DELL R210 II 

Technické parametry:  

• CPU: Intel® Xeon Quad-Core E3-1220 Processor. 

• RAM: 8GB 1333MHz. 

• HDD: 2x 1TB SATA RAID1. 

• RAID řadič: PERC H200 - HW RAID. 

• Síť: 2x Gigabit LAN Broadcom BCM 5716. 

• Mechanika: 16x DVD+/-RW ROM Drive. 

• Grafická karta: Matrox G200eW s 16 MB pamětí. 

• Čipová sada Intel® C202 (29). 

• Provedení rack IU. 

• OS: Microsoft Windows 2008 R2 Server Standard. 

• Počet: 1. 

 

Obr. 25: Server Dell R210 II (29). 

Klientská stanice DELL Optiplex 7010SF 

Technické parametry:  

• Procesor: Intel® Core i3-3220. 

• Pevný disk: 500GB 3.5" SATA. 

• Operační paměť: 4GB (1x 4GB) 1600 MHz DDR3. 

• Grafická karta: integrovaná HD2000. 

• Síť: Intel® 82579LM Ethernet LAN 10/100/1000. 

• Mechanika: 8x Slimline DVD+/-RW Drive. 

• OS: Windows 7 Professional 64 - bitové. 
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• MS Office 2010 pro podnikatele. 

• Počet: 10. 

Notebook HP 4530s 

Technické parametry:  

• Procesor: Intel® Core i3 2310M. 

• Uhlopříčka: 15,6“, LED, rozlišení 1366x768 

• Pevný disk: 500GB 3.5" SATA. 

• Operační paměť: 4GB (1x 4GB) 1333 MHz DDR3. 

• Grafická karta: integrovaná HD3000. 

• Síť: Realtek LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 a/b/g/n. 

• Mechanika: DVD+/-RW Drive. 

• OS: Windows 7 Home Premium 64 - bitové. 

• MS Office 2010 pro podnikatele. 

• Počet: 2 

3.4 Přehled informačních systémů ve společnosti 

V této kapitole je uveden přehled informačních systémů uvnitř společnosti, které 

podporují jednotlivé hlavní firemní procesy. 

3.4.1 Program Amicus 

Program Amicus slouží ke kompletní zdravotní dokumentaci pacientů. Od zavedení 

pacienta do evidence, jeho registraci k příslušné zdravotní pojišťovně, vkládání 

potřebných zdravotních údajů, medikací, pracovních neschopností, příjmů výsledků z 

komplementárních vyšetření až po zaúčtování provedené péče zdravotní pojišťovně. 

Systém je rozšířen o modul VVision, který umožňuje snímání snímků z ultrazvukových 

zařízení a tyto snímky ukládat do karty pacienta. Tyto základní možnosti jsou doplněny 

mnoha tiskovými výstupy jak do standardních formulářů, tak do formulářů uživatelsky 

definovatelných. Program je založen na architektuře klient – server. 

3.4.2 Program na objednávání pacientů 

Společnost si vytvořila program (databázi) v MS Accessu na podporu objednávání 

pacientů. Recepční zde zapisuje do jednotlivých časových oken pacienty podle 

zvoleného termínu, vyšetření a vyšetřujícího lékaři. Lékaři poté mají na jednotlivých 
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pracovištích k dispozici náhled s harmonogramem konkrétního dne. Jako podpora 

tohoto systému vznikl na webových stránkách online objednávací formulář, kde pacient 

zadá informace o své osobě, kontakt, vyšetření a předběžný termín. Poté je kontaktován 

operátorkou, která od pacienta zjistí patřičné údaje o konkrétním vyšetření a stanoví 

konkrétní termín. V online formuláři je možné se objednat na ultrazvukové vyšetření, 

genetické vyšetření, vyšetření otcovství, preventivní prohlídku, vyšetření 

PRENASCAN, cytogenetické vyšetření nebo si zažádat o recept na léky. Program na 

objednávání je nainstalován ve vnitřní síti, tedy bez přístupu k internetu. Přístup do 

online objednávání je na této adrese: http://www.prenatal.cz/objednavani/. 

3.4.3 Systém na distribuci výsledků vyšetření na web 

Výsledky vrozených vývojových vad (vyšetření NT+) a genetického vyšetření jsou 

nahrávány na web v pdf formátu. Pacienti tak mohou pomocí unikátního identifikačního 

kódu, který obdrží při vyšetření zobrazit výslednou zprávu ještě dříve, než dorazí poštou 

v papírové formě. Zpráva po zobrazení je automaticky uchována na webu po dobu 30 

dnů, poté je automaticky smazána. Jedná se tedy o jednoduchý FTP program, který 

zprávy nahraje na web. Přístup k jednotlivým výsledkům je na těchto odkazech: 

http://nt.cytogenetika.cz/ a http://zpravy.cytogenetika.cz/. 

3.4.4 Program Pohoda 

Program Pohoda je účetní a ekonomický software. Ve společnosti mají zakoupenou 

základní variantu pro podnikatele s označením Pohoda Standard. Program pomáhá vést 

daňovou evidenci, finance, fakturace, sklady, mzdy a další. Systém je nainstalován na 

klientské stanici účetní, která má přístup k internetu, kvůli pravidelným aktualizacím 

softwaru. 

3.4.5 Program OSG 

Zkratka OSG znamená průvodce porodníka screeningem vrozených vývojových 

vad (Obstetrician’s Screening Guide). Program vypočítává riziko Downova a 

Edwarsova/Patauova syndromu z hodnot plazmatického proteinu A (PAPP-A) a volné 

beta podjednotky choriového gonadotropinu (Fß hCG ) z krve matky a ultrazvukového 

projasnění šíje plodu (nuchální translucence – NT) v 10. – 13. týdnu (30). Verze 

programu není určená k síťovému provozu (klient/server). 
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3.5 Podrobná analýza programu OSG 

V této kapitole je provedena podrobnější analýza programu OSG a firemního 

procesu genetického vyšetření, který program pomáhá realizovat. 

3.5.1 Slovní popis genetického vyšetření 

Tento proces slouží ke zjištění zdraví prenatální fázi vývoje dítěte. Pacientce je 

odebrán vzorek krve nebo plodu. Tento vzorek je odeslán do laboratoře. Laboratoř 

provede rozbor a odešle výsledné hodnoty zpět na pracoviště. Lékař poté stáhne 

výsledky a zadá je do systému OSG, kde jsou provedeny výpočty na základě 

naměřených hodnot a je stanovena pravděpodobnost vzniku onemocnění a defektů 

plodu dítěte. Výsledky jsou poté umístěny na web a k dispozici pacientům. 

3.5.2 RACI matice genetického vyšetření 

Tab. 4: RACI matice genetického vyšetření (31). 

Aktivity\ Procesní 

role 

Lékař Sestra Dodavatel 

(genetická laboratoř) 

Pacient 

Odebrání vzorku A, C R  I 

Zakonzervování 

vzorku 

C, I R,   

Odeslání vzorku I, A R I  

Vyhodnocení vzorku  I R, A  

Přijetí výsledků  I, R I  

Zadání výsledků do 

IS 

A R   

Provedení výpočtu A R   

Distribuce výsledků  R  I 

Konzultace s 

pacientem 

A, R   I 

• R - Responsible  - kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu (31). 

• A - Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol 

(31). 

• C - Consulted - kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu (31). 

• I - Informed - kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích (31). 
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3.5.3 EPC diagram genetického vyšetření 

 

Obr. 25: EPC diagram genetického vyšetření (Zdroj: vlastní). 

EPC diagram vyjadřuje celý proces genetického vyšetření. Tedy i část, která se 

neprovádí ve společnosti, ale v cytogenetické laboratoři. Samotný program OSG je 

zapojen pouze do procesu analýzy vyšetření na základě výsledků z genetické laboratoře. 
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3.5.4 Analýza systému OSG pomocí metody HOS8 

Současný stav programu OSG byl zanalyzován pomocí metody HOS8. Analýza 

byla provedena pomocí portálu www.zefis.cz, kde je k dispozici kompletní dotazník 

k metodě. Po vyplnění dotazníku portál sám provede výpočty metody a výsledky jsou 

interpretovány pomocí osmiúhelníku. Dotazník byl vyplněn MUDr. Yvette Kučerovou 

z Centra prenatální diagnostiky s.r.o., která má na starosti provádění výpočtů rizik 

pomocí programu OSG. Kompletní dotazník, včetně odpovědí a výsledků je v příloze 1 

(32).  

 

Obr. 26: Výsledky analýzy pomocí metody HOS8 (32). 

Modrá oblast na obrázku 26 ukazuje výsledné hodnoty jednotlivých oblastí 

programu OSG. Úroveň každé oblasti je ohodnocena čtyřbodovou škálou, kde 

vyznačuje 1 – špatná, 2 – spíše špatná, 3 – spíše dobrá a 4 – dobrá: 

• Hardware (4) - dobrá úroveň. 

• Software (3) - spíše dobrá úroveň. 

• Orgware (3) - spíše dobrá úroveň. 

• Peopleware (3) - spíše dobrá úroveň. 

• Dataware (3) - spíše dobrá úroveň. 

• Zákazníci (3) - spíše dobrá úroveň. 
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• Dodavatelé (2) - spíše špatná úroveň. 

• Management IS (3) - spíše dobrá úroveň. 

Růžově vyplněná oblast v obrázku 26 ukazuje celkovou úroveň programu OSG. Je 

to dáno tím, že celková úroveň systému je dána nejslabším článkem, tedy dodavateli 

s hodnotou 2. Hodnota u dodavatele je tak nízká, protože podpora programu OSG 

skončila v roce 2007, kdy byl systém dodán. Červený vnější osmiúhelník vyjadřuje 

doporučenou podobu informačního systému. Doporučená hodnota vychází z toho, že je 

pro společnost program OSG tak důležitý, že by bez něj společnost nemohla fungovat. 

3.5.5 Nedostatky programu OSG 

V této kapitole jsou popsány nedostatky systému OSG z pohledu uživatele a 

provozu systému v Centru prenatální diagnostiky s.r.o. 

Systém neuchovává historii vyšetření 

Program OSG neuchovává kompletní historii výsledků, pouze se zachová poslední 

vyšetření. Komplikace nastává hlavně v okamžik, kdy pacientka je podruhé těhotná 

nebo má dvojčata a žádá vyšetření plodu dítěte. Obsluha systému tak musí pacientku 

vymazat nebo upravit a vyšetření založit znovu. Tento problém je dán schématem 

databáze. Neboť tabulka pacient obsahuje údaje o poslední menstruaci pacientky místo 

toho, aby toto pole se nacházelo v tabulce vyšetření. Tato hodnota je důležitá pro 

výpočet rizik. Systém rovněž neobsahuje ani tabulku historie vyšetření, kde by bylo 

možné dohledat výsledky předchozích vyšetření alespoň v podobě pdf. Historie 

genetického vyšetření se tak musí vést v klasické tištěné podobě v kartotéce. 

V systému nelze upravovat algoritmus pro výpočet rizik 

Společnost by si přála na základě empirického pozorování změnit výpočetní 

algoritmus rizika. Tuto změnu tvůrci programu nechtějí akceptovat. 

Systém neumožňuje modifikaci výstupních tiskových sestav 

V systému nelze měnit tiskové sestavy. Společnost by si přála mít výstupní 

tiskovou zprávu o riziku s vlastním logem společnosti. 
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3.6 Požadavky na nový informační systém 

Společnost chce nahradit stávající systém OSG novým systémem, který by splňoval 

následující požadavky: 

• Výpočet rizika postižení plodu Downovým syndromem (Trisomie 21) z hodnot 

plazmatického těhotenského proteinu A (PAPP-A) a volné beta podjednotky 

choriového gonadotropinu (FßhCG) v krvi matky a ultrazvukového projasnění 

šíje plodu (nuchální translucence - NT) v 10-13. týdnu pomocí vlastního 

algoritmu. 

• Verze určená k síťovému provozu (klient/server). 

• Cena není vázaná na počet licencí. 

• Zabezpečení dat. 

• Možnost editace tiskových sestav. 

• Srozumitelný. To znamená uživatelsky přívětivé prostředí. 

• Poskytovat pravdivé informace. 

• Zrychlit celý proces genetického vyšetření. 

• Systém musí uchovávat výsledky jednotlivých vyšetření pacientek. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

Společnost Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. má velmi specifické požadavky na 

nový informační systém. Největším problémem při hledání hotového řešení je 

požadavek na implementaci vlastního algoritmu na výpočet Downova syndromu. Další 

překážkou při hledání hotového IS je, že se systém nedá pořídit samostatně, ale pouze 

jako doplňkový modul k hotovému IS, který nahrazuje i stávající systém Amicus. Po 

konzultaci s vedením společnosti byla tato varianta zamítnuta. 

Z těchto důvodů jsem navrhl nový informační systém ve spolupráci se společností 

GK SERVIS, spol. s r.o., který splňuje veškeré požadavky zadavatele. V této kapitole 

jsou ukázány vybrané části při návrhu a tvorbě nového IS. 

4.1 Realizace nového informačního systému 

Nový informační systém s názvem PPV 1.0 (Průvodce prenatálního vyšetření) je 

založen na SQL databázi, ve které jsou uloženy veškeré údaje. Na tuto databázi je 

napojen systém v jazyce C++, který provádí s daty požadované operace a zobrazuje je 

ve srozumitelné formě. 

4.1.1 Slovní popis databáze 

V této části jsou slovně popsány jednotlivé entity, které se nacházejí v databázi: 

Lékaři 

V tabulce jsou uloženy veškeré nezbytné informace týkající se lékařů na pracovišti 

Centra prenatální diagnostiky s.r.o. Mezi nezbytné atributy patří unikátní identifikační 

číslo, jméno, příjmení a titul. Tabulka slouží k usnadnění práce při vyšetření, kdy se 

nebude muset neustále psát jméno lékaře, které vyšetření provedl, ale bude v nabídce 

z rozevíracího seznamu. 

Pacienti 

Tabulka obsahuje informace o pacientce s atributy jako id, jméno, příjmení a rodné 

číslo. Na tuto tabulku je navázaná tabulka vyšetření, kde jsou zaznamenány konkrétní 

údaje o vyšetření. Pacient může mít více vyšetření než jedno. 

Vyšetření  

Tabulka obsahuje veškeré záznamy ohledně vyšetření pacientky. Je zde mnoho 

atributů, které jsou popsány v příloze práce. V této tabulce se provádí výpočet rizika 

nemoci plodu na základě naměřených hodnot z vyšetření. Dále tabulka obsahuje atribut, 
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který říká, zda byla zpráva nahrána na webový portál, kde k ní bude mít přístup 

pacientka. Přístup na webový portál je pacientce umožněn po zadání unikátního 

identifikačního kódu zprávy, který obdrží při vyšetření. Unikátní kód se skládá z části 

rodného čísla, identifikačního čísla vyšetření a identifikačního čísla pacienta. Tento kód 

se generuje z toho důvodu, aby se zabránilo zobrazení výsledné zprávy nepovolané 

osobě. Do této tabulky vstupuje tabulka lékaři a tabulka pacienti. 

Uživatelé 

Tabulka se zobrazí pouze administrátorovi systému, kde má možnost přidávat a 

spravovat uživatelské účty systému. Dále u každé tabulky bude zaznamenáno, kdo 

provedl poslední změnu daného záznamu. Tabulka slouží k ověřování přístupů do 

informačního systému. Atributy jsou jméno, heslo a oprávnění. 

4.1.2 Role v IS 

V informačním systému jsou uživatelé rozděleni do několika rolí, které zastávají: 

• Administrátor – osoba, která má neomezený přístup do systému.  

• Lékař – osoba, která má přístup pouze v oblastech týkajících se vyšetření. 

• Pacient – osoba na webovém portálu smí prohlížet pouze svoji výslednou 

lékařskou zprávu. 

4.1.3 ER diagram 

Před tvorbou samotné databáze byl vytvořen ER diagram, který zachycuje základní 

entity, které se podílejí na procesu genetického vyšetření a vztahy mezi nimi.  

 

Obr. 27: ER diagram (Zdroj: vlastní). 
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Obdélník znázorňuje entitu, tedy konkrétní tabulku v databázi. Dále jsou mezi 

entitami znázorněny vztahy. ER diagram je znázorněn na obrázku 27. Pravidla pro 

tvorbu diagramu jsem čerpal ze skript Datové a funkční modelování od Doc. Ing. 

Miloše Kocha, CSc. (33). 

4.1.4 Webová nebo desktopová aplikace 

Rozhodnuti, zda systém provozovat jako desktopovou nebo webovou aplikaci 

nebylo snadné. Dle mého názoru v tom hraje velkou roli otázka osobních preferencí. 

Rozhodl jsem se systém budovat jako desktopovou aplikaci, z důvodu vyšší 

bezpečnosti. Správce systému má přehled o přístupových místech jednotlivých 

uživatelů, protože systém na jednotlivé stanice instaluje on sám. Systém bude operovat 

s velmi citlivými údaji o jednotlivých pacientech, proto je bezpečnost systému na 

prvním místě. 
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4.1.5 Vývojový diagram 

 

Obr. 28: Vývojový diagram 1. část (Zdroj: vlastní). 
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Obr. 29: Vývojový diagram 2. část (Zdroj: vlastní). 

Pravidla pro tvorbu diagramu jsem čerpal ze skript Datové a funkční modelování 

od Doc. Ing. Miloše Kocha, CSc. (33). Vývojový diagram popisuje funkčnost systému. 
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4.1.6 Schéma databáze 

   

Obr. 30: Schéma databáze (Zdroj: vlastní). 

Část zdrojového kódu k databázi, ve kterém jsou jednotlivé datové typy, se nachází 

ve druhé příloze práce. Tabulka uživatelé je propojena se všemi tabulkami, aby bylo 

možné zjistit, kdo provedl poslední změnu u daného záznamu. 
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4.1.7 Formuláře 

V této části jsou ukázány jednotlivé formuláře, které prezentují uživateli pohled na 

data. Při vytváření formulářů je nutné klást důraz na ošetření všech vstupních hodnot od 

uživatele. To znamená, že do textboxů, ve kterých je vyžadováno zadávat číselný 

formát byl skutečně zadán číselný formát. V případě neshody formátu musí systém 

uživatele tuto skutečnost upozornit.  

Přihlášení do systému je reprezentováno úplně prvním formulářem v systému. Jeho 

hlavním úkolem je zabránit vstupu do systému nepovolaným osobám. Uživatel musí 

zadat své uživatelské jméno a heslo, které je při přihlášení ověřeno na serveru 

v databázi v tabulce uživatelů. Toto ověření probíhá pomocí jednoduchého selectu: 

SELECT jmeno, heslo FROM uzivatele WHERE (jmeno=@uzivatel) AND 

(heslo=@heslo) 

Pokud se uživatel nachází v databázi, je mu povolen přístup a jsou přiřazena 

nadefinovaná práva. Jinak je přístup odmítnut. Aby byl systém zabezpečen, je nastavena 

minimální délka hesla na 8 znaků a 1x ročně je měněno. 

 

Obr. 31: Přihlašovací formulář do systému (Zdroj: vlastní). 

Zde je uveden příklad, jak provést v C++ napojení na databázi. Jméno serveru, 

databáze a uživatelské přihlášení se upravuje podle potřeby: 

SQLCHAR retconstring[1024]; 

  switch(SQLDriverConnect (sqlconnectionhandle, NULL,  

 (SQLCHAR*)"DRIVER={SQL Server};SERVER=(název serveru, 

1433;DATABASE=název databáze;UID=uživatelské jméno;PWD=heslo;",  

    SQL_NTS, retconstring, 1024, 

NULL,SQL_DRIVER_NOPROMPT)) 
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Další formulář, který uživatel po úspěšném přihlášení uvidí, je karta s pacienty 

společnosti. V toolboxu je položka konfigurace přístupná pouze uživateli 

s administrátorským oprávněním. V konfiguraci se spravují uživatelské účty, lékaři a 

tiskové sestavy. 

Uživatel lékař má k dispozici v toolboxu položku nový pacient, kde může zavést 

nového pacienta do systému, dále volbu výběru tiskárny a položku pomoc. Všichni 

pacienti jsou zobrazeni v datagridview, kde je možnost vyhledávat pacienta pomocí 

rodného čísla. Datagridview je v tomto formuláři napojeno na tabulku Pacienti 

v databázi. 

 

Obr. 32: Formulář s kartotékou pacientů (Zdroj: vlastní). 

V kartě nového pacienta se nachází pouze jméno, příjmení a rodné číslo. Položka 

tiskárna je realizována přes standartní printdialog, která je součástí Windows. Tlačítko 

Pomoc navede uživatele na kontakt správce systému, tedy společnost GK SERVIS, 

spol. s r.o. a v případě potřeby je i možné spustit vzdálenou podporu, která je 

realizována pomocí programu TeamViewer. Společnost má program TeamViewer 

přizpůsobený pro zabudování do systému. Navázání dialogu vzdálené podpory je 

ukázán na obrázku 33. 
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Obr. 33: Vzdálená podpora systému od společnosti GK SERVIS (Zdroj: vlastní). 

Další formulář, který je na obrázku 34, zobrazuje a vytváří nová vyšetření u 

konkrétního pacienta. 

 

Obr. 34: Formulář historií vyšetření pacienta (Zdroj: vlastní). 

Datagridview v tomto formuláři zobrazuje historii a výsledky jednotlivých 

vyšetření. Následuje formulář, který na základě výsledků z genetického vyšetření 

pacienta vypočítává riziko M. Downova syndromu. Algoritmus rizika byl poskytnut 

samotnou společností, která jej vytvářela řadu let na základě vlastních empirických 

zkušeností. Tento algoritmus jsem převedl do jazyka C++ a implementoval do systému. 
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Algoritmus nemohu zveřejnit v plné podobě, proto v příloze číslo 3 uvádím kód 

s neúplnými údaji. Formulář s vyšetřením je na obrázku 35, kde jsou v červeném 

rámečku zahrnuty údaje, které se samy vypočítávají. 

 

Obr. 35: Formulář s vyšetřením pacienta (Zdroj: vlastní). 

Lékař může stále sám rozhodnout, jestli se jedná o pozitivní nebo negativní nález. 

Jedná se o případy, kdy se hodnoty z genetického vyšetření nachází na mezi negativního 

nálezu na Downův syndrom. Výsledek vyšetření je uložen do systému a vytištěn ve 

formátu pdf, který se poté přenáší na počítač s připojením na internet. Zde jsou všechny 

výsledky nahrány na web a dány k dispozici pacientům. Program na distribuci výsledků 

na web není součástí tohoto systému. Je to dáno tím, že výsledky je nejprve nutné 

přenést na stanici, která má přístup na internet a také tím, že už samotný program na 

distribuci výsledků existuje z předešlého systému OSG, pro který byl na míru vyvinut. 

Všechny výsledky, které jsou vytištěny ve formátu pdf, dostávají status v databázi 

nahráno. Výsledná zpráva ze systému pro pacienta je ukázána v příloze číslo 4, kde jsou 

odstraněny citlivé údaje. 

4.2 Implementace systému 

Vzhledem k dobrému stavu výpočetní techniky není potřeba rozšiřovat vybavení 

společnosti. Na serveru ve společnosti Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. je 
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nainstalován SQL Server Express, kde se nachází databáze aplikace. SQL server je 

bezplatná aplikace od společnosti Microsoft. Dále je zde nainstalována aplikace PPV 

1.0. Systém se nachází na síťové jednotce, která je připojena jako síťový disk ke každé 

stanici při přihlášení. Disk na serveru je zrcadlen a navíc veškerá data jsou jedenkrát 

denně zálohována na NAS pomocí programu Acronis Backup & Recovery 11.5 Server 

Edition, který provádí přírůstkové zálohování. Samotnou implementaci systému 

provedla společnost GK SERVIS, spol. s r.o. 

4.2.1 Souběžný provoz 

Při zavádění nového informačního systému, byl zvolen souběžný provoz po dobu 6 

měsíců. Všechny výsledky měření jsou zaznamenány a porovnány. Po uplynutí 6 

měsíců společnost vyhodnotí výsledky nového informačního systému a navrhne jeho 

doplnění. 

4.2.2 Servisní smlouva na podporu a údržbu systému 

Pro podporu a údržbu nového informačního systému, uzavřely společnosti Centrum 

prenatální diagnostiky s.r.o. a společnost GK SERVIS, spol. s r.o. servisní smlouvu. 

Cílem této smlouvy je zajištění chodu, podpory a aktualizací systému.  

4.3 Ekonomické zhodnocení informačního systému 

Náklady spojené s vývojem a implementací nového informačního systému jsou 

vyjádřeny v tabulce číslo 5. 

Tab. 5: Kalkulace nákladů na pořízení nového informačního systému (34). 

Položka Počet Jednotková cena Cena celkem 

Acronis Backup & Recovery 

server edition 
1ks 27 653,34 Kč 27 653,34Kč 

Programátorské práce na PPV 1.0 80hod 1 000,00Kč 80 000,00Kč 

Grafické práce 5hod 1 000,00Kč 5 000,00Kč 

Implementace systému PPV 1.0 1ks 5 000,00Kč 5 000,00Kč 

Roční podpora k systému 1ks 12 000,00Kč 12 000,00Kč 

Školení pracovníků 1ks 1 200,00Kč 1 200,00Kč 

Cena celkem                                                                                   130 856,34Kč s DPH 
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4.4 Přínosy nového informačního systému 

Mezi přínosy patří splnění všech požadavků zadavatele, které tak pomáhají 

zefektivnit a zpřesnit celý proces genetického vyšetření Downova syndromu. 

Požadavky byly: 

• Implementace vlastního algoritmu. 

• Verze určená k síťovému provozu (klient/server). 

• Cena není vázaná na počet licencí. 

• Zabezpečení dat. 

• Možnost editace tiskových sestav. 

• Srozumitelnost informačního systému. 

• Systém poskytuje pravdivé informace. 

• Systém zrychlí proces genetického vyšetření. 

• Systém uchovává historii vyšetření. 

Kompletní popis a jejich naplnění se nachází v kapitole 4.5. Největším přínosem 

nového informačního systému je kvalitnější pomoc při odhalování M. Downova 

syndromu v prenatální fázi vývoje dítěte. Následující tabulka číslo 6 ukazuje po 4 

měsících provozu nového systému počty záchytů. Pro srovnání jsou zde i uvedená data 

z předchozího programu OSG. 

Tab. 6: Počet výskytů Downova syndromu – trisomie 21 (35). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/4 

OSG 31 31 30 26 27 28 9 

PPV 1.0 - - - - - - 10 

 

V lednu roku 2014 byl nasazen nový systém a za období 4 měsíců jsou vidět 

z tabulky velmi pozitivní údaje. Data se liší z toho důvodu, že systémy používají 

rozdílný algoritmus.  

4.5 Plnění požadavků zadavatele na nový IS 

Tato podkapitola řeší plnění všech požadavků zadavatele na nový informační 

systém. 
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4.5.1 Implementace vlastního algoritmu 

Společnost požadovala implementovat vlastní algoritmus na výpočet Downova 

rizika. Tento bod byl splněn a v další kapitole je porovnání stávajících výsledků 

z programu OSG a nového programu PPV 1.0. 

4.5.2 Verze určená k síťovému provozu (klient/server) 

Nový systém je nainstalován na serveru společnosti a umožňuje souběžný více 

uživatelů. Program OSG tuto funkci neumožňuje, protože databáze programu je 

postavená na MS Access.  

4.5.3 Cena není vázaná na počet licencí 

Cena nového systému není vázaná na počet licencí. Je zde uvedena pouze cena za 

implementaci systému. 

4.5.4 Zabezpečení dat 

Do nového informačního systému se musí uživatel přihlásit pomocí svého 

uživatelského jména a hesla. Každý uživatel má zřízeno oprávnění, které definuje jeho 

pravomoci v systému. Heslo do systému se podle nastavené bezpečností politiky 

společnosti musí jedenkrát ročně měnit. Minimální délka hesla je nastavena na 8 znaků. 

Celý systém funguje ve vnitřní síti LAN společnosti, která nemá přístup k internetu. 

V této vnitřní síti nejsou IP adresy přiřazovány pomocí DHCP serveru. Přihlašování 

pomocí uživatelského jména a hesla je vyžadováno na všech stanicích včetně serveru. 

Databáze na serveru je každý den zálohována na diskové pole NAS pomocí programu 

Acronis Backup & Recovery. 

4.5.5 Možnost editace tiskových sestav 

Editace tiskových sestav v systému je možná pouze z účtu správce. To má zabránit 

neodborným změnám v tiskové sestavě. Podoba tiskové sestavy se nachází v příloze 

číslo 4. V účtu správce lze editovat barvy příslušných polí, měnit logo a informace o 

společnosti. 

4.5.6 Srozumitelnost informačního systému 

Jedním z požadavků zadavatele byla srozumitelnost informačního systému. Před 

samotnou implementací proběhlo školení, kde si zaměstnanci vyzkoušeli nové funkce a 

obsluhu. 
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4.5.7 Systém poskytuje pravdivé informace 

Systém poskytuje pravdivé údaje, protože data, která jsou uložená v databázi, jsou 

shodná z daty, která se zobrazují uživatelům ve formulářích a výsledných zprávách. 

Samotný výpočet rizika je reálnější než výpočet z předchozího programu OSG. Fakt, že 

jsou data pravdivá, dokazuje následující kapitola. 

4.5.8 Systém zrychlí proces genetického vyšetření 

Nový informační systém je realizován s pomocí SQL serveru, který umožňuje 

souběžnou práci více uživatelů. Systém byl nainstalován na všech pracovních stanicích 

ve společnosti Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. 

4.5.9 Systém uchovává historii vyšetření 

Nový systém uchovává historii jednotlivých vyšetření, která kdy byla u pacienta 

provedena. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem vypracoval návrh na realizaci nového informačního 

systému pro nestátní zdravotnické zařízení Centrum prenatální diagnostiky s.r.o. 

V teoretické části práce jsem se seznámil s problematikou informačních systémů a poté 

následovala podrobná analýza informačních systémů v dané společnosti. Bylo podrobně 

zmapováno stávající vybavení společnosti informačními systémy a výpočetní technikou. 

Analýza společnosti obsahuje podrobný popis hlavních činností. Společnost využívá na 

každý dílčí proces jiný specializovaný informační systém. Tato skutečnost je dána tím, 

že se jedná o specializovanou oblast zdravotnictví, informační systémy musí být 

certifikované a splňovat platné předpisy. Na základě požadavků zadavatele byl vybrán 

proces genetického vyšetření Downova syndromu, který byl popsán pomocí EPC 

diagramu a RACI matice.  

Byl navržen nový informační systém pro výpočet genetického vyšetření Downova 

syndromu v prenatálním stádiu dítěte dle zadání a specifikací lékařů z Centra prenatální 

diagnostiky s.r.o. Při implementaci nového systému jsem zvolil metodu souběžného 

provozu stávajícího a nového informačního systému po dobu 6 měsíců. Metoda souběhu 

byla zvolena z důvodu eliminace případných nedostatků nového informačního systému.  

Nový informační systém splňuje veškeré požadavky zadavatele společnosti a 

přispívá tak k efektivnějšímu vyšetření Downova syndromu v prenatálním stádiu dítěte, 

zaznamenává historii všech vyšetření, výrazně zvyšuje zabezpečení dat a v neposlední 

řadě umožňuje souběžný provoz více lékařů. Stanovené cíle diplomové práce byly 

splněny.  
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník včetně výsledků metody HOS8 (z portálu: www.zefis.cz) 

Otázka: 1 

Je možné Vaši současnou techniku (hardware), včetně koncových počítačů, označit 

za zánovní, pořízenou v nedávné době, nepřesahující tři roky? 

Vysvětlení 

Hardware - tento pojem v sobě zahrnuje počítače, servery, tiskárny, veškerou 

technologickou 

infrastrukturu informačního systému. 

Server - tento pojem zahrnuje zařízení, která zajištují provoz a služby informačního 

systému, tedy především výkonné centrální počítače. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 2 

Přispívá hardware pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 3 

Je pravda, že informační systém byl vybírán až po té, co Vaše organizace pořídila 

nebo již vlastnila hardware (technické vybavení)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 4 

Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně rychlé a 

vyhovující? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 5 

Jsou klíčové technické prvky hardware, především servery, dostatečně fyzicky 

chráněny před krádeží, požárem a povodní? 

Vysvětlení 

Server - tento pojem zahrnuje zařízení, která zajištují provoz a služby informačního 

systému, tedy především výkonné centrální počítače. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 6 

Je nové technické vybavení pořizováno až po ověření jeho kompatibility s 

existujícím technickým vybavením a programy (systémy), které na něm budou 

provozovány? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 7 

Je pravda, že doba odezvy Vašich systémů je špatná, tedy například provedení 

operace nebo načtení další obrazovky trvá déle, než by uživatel očekával a potřeboval k 

efektivní práci? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 



 
 

d) Ne 

Otázka: 8 

Má Vaše organizace rychle k dispozici záložní technické vybavení v případě 

výpadku klíčových prvků systému (při poškození či zničení některých důležitějších 

počítačů nebo serverů)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 9 

Souhlasíte s tvrzením, že Vaše současné technické vybavení (hardware) bude do 

dvou let těžko použitelné? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 10 

Jsou poruchy Vaší techniky (hardware) velmi časté? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 11 

Poskytuje Váš software všechny funkce, nezbytné pro práci uživatelů? 

Vysvětlení 

Software - programové vybavení, tedy jednak Váš informační systém, jednak 

ostatní programy, které používají Vaši uživatelé. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 12 

Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů, dostatečně 

přehledné, a přispívá tak ke snadnosti práce se systémem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 13 

Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení srozumitelná, a 

poskytují i bližší vysvětlení vzniklé situace (nápověda k problému)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 14 

Je pravda, že Váš informační systém je velmi starý a pro současné potřeby už příliš 

nevyhovuje? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 15 

Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby si pořídila informační 

systém, který hodnotíte? Samozřejmě za předpokladu, že nemáte v úmyslu jí uškodit. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 16 

Pokrývá informační systém, který používáte, alespoň 90% potřeb, které od něj 

očekáváte? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 17 

Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a 

nápovědy (stejný styl a logika ovládání)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 18 

Jsou při pořízení nových verzí programů/systému využívány jejich nové vlastnosti? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 19 

Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje při jeho 

pořízení nebo vývoji velkou roli? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 20 

Dochází často ke změnám programů na počítačích Vašich pracovníků (nové verze 

informačního systému, programů)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 



 
 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 21 

Existují postupy či směrnice pro řešení nestandardních a havarijních situací 

informačních systémů a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uživatelům nebo 

zodpovědným pracovníkům (v případě, že se jich nějakým způsobem týkají)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 22 

Existují pracovní postupy a předpisy pro práci s informačním systémem pro 

koncové uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 23 

Existují ve Vaší organizaci bezpečnostní pravidla informačního systému a jsou 

pravidelně aktualizována? 

Vysvětlivky: 

Bezpečnostní pravidla formulují mimo jiné, s jakými dokumenty a daty může 

pracovník pracovat, zda má přístup na internet, zda může připojit k počítači přenosné 

paměťové médium, zda musí měnit své heslo například každý měsíc, jak má postupovat 

v případě nějaké nestandartní situace a podobně. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 24 

Je pravda, že management příliš nekontroluje dodržování pravidel bezpečnosti a 

provozu informačních systémů a důrazně na nich netrvá? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 25 

Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami (funkcemi informačního 

systému) smí či musí pracovat a kdy? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 26 

Mohou uživatelé instalovat na své počítače nové programy, měnit nastavení a 

připojovat nová zařízení (typu tiskárny) k počítači? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 27 

Jsou odchody zaměstnanců z pracovního poměru a ukončení platností jejich 

přístupových práv správně a včas zaznamenány v informačním systému? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 28 

Vědí Vaši pracovníci, na koho se mají obracet v případě problémů s informačním 

systémem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 29 

Je pravda, že neprobíhají pravidelná školení pracovníků v oblasti pravidel práce 

s informačním systém a pravidel bezpečnosti informačního systému? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 30 

Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická, 

případně vůbec neexistují? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 31 

Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 

provádět? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 32 

Je pravda, že Vaši pracovníci jsou při práci s počítači málo schopní, dělá jim 

problém i ovládání jednoduchých programů a často potřebují radu či pomoc? 

a) Ano 



 
 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 33 

Je pravda, že Vaše firma nepořádá pro zaměstnance školení na práci s informačním 

systémem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 34 

Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 

informačního systému a jeho klíčové výstupy? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 35 

Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové 

uživatele? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 36 

Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových 

uživatelů s informačním systémem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 37 

Dávají Vaši pracovníci podněty managementu, jaké programy či funkce 

informačního systému by potřebovali k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 38 

Je pravda, že Vaši pracovníci mají tendence porušovat a ignorovat nastavená 

pravidla jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti pravidel, která se dotýkají práce či 

podpory v oblasti informačního systému? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 39 

Je pravda, že Vaši pracovníci při práci s informačním systémem slepě dodržují 

naučené postupy a neumí si poradit v situacích, kdy je potřeba opustit rutinní postup a 

reagovat na nějakou neobvyklou situaci? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 40 

Podporuje vedení firmy další vzdělávání koncových uživatelů a jejich školení za 

účelem zvýšení efektivnosti fungování IS? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 41 

Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují, a jsou si této 

odpovědnosti vědomi? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 42 

Mají pracovníci určeno, kdy a jaká data musí zavést do informačního systému a 

kdy je musí aktualizovat? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 43 

Platí, že uživatelům chybí z informačního systému některá data, která by 

potřebovali pro jejich práci či rozhodování? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 44 

Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 45 

Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na centrálních 

počítačích (serverech)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 



 
 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 46 

Probíhá ve Vaší organizaci pravidelné zálohování dat uložených na lokálních 

počítačích pracovníků? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 47 

Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému v 

případě jejich poškození nebo zničení? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 48 

Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před zneužitím, 

krádeží či živelnou pohromou? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 49 

Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 

počítačových sítí? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 50 

Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávněním? Platí 

tedy zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, která nepotřebuje pro svou práci? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 51 

Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému směrem k 

jeho zákazníkům? 

Vysvětlení 

Otázky 51-60 se týkají zákazníků informačního systému. Pojem zákazník může být 

chápán jako skutečný zákazník, někdo kdo používá část Vašeho systému určeného pro 

zákazníky, jako elektronický obchod, celý informační systém v případě, že ho 

pronajímáte zákazníkům, systém pro podporu zákazníků a podobně. Pokud tomu tak 

není, tak pojem zákazník    představuje uživatele Vašeho informačního systému, je to 

tedy kterýkoli pracovník Vaší organizace, který potřebuje systém a jeho výstupy ke své 

práci. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 52 

Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou pravidelně 

vyhodnocovány? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 53 

Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od Vašeho informačního systému zákazníci 

očekávají? 



 
 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 54 

Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu informačního 

systému nejsou pro podnik důležité? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 55 

Je pravda, že zákazník, případně uživatel, nedostává z informačního systému 

konkrétní informace, která jsou důležité pro něj (nebo určitou skupinu), ale dozvídá se 

pouze obecné informace pro všechny? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 56 

Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým 

odezvám na požadavky zákazníků IS? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 57 

Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich 

snadné využití 

zákazníkem IS? 

a) Ano 

b) Spíše ano 



 
 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 58 

Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty o 

zákaznících IS? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 59 

Je zajištěné a plně funkční propojení zkoumaného informačního systému firmy s 

dalšími IS podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 

Vysvětlení 

Touto otázkou je míněno, zda v případě, že zákazník potřebuje získávat i jiná data, 

než jsou standardně zahrnuta v systému, se kterým pracuje, zda tato data jsou do 

systému kompletně, správně a v čas dodávána ze systémů jiných. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 60 

Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného informačního systému výstupy i pomocí 

různých komunikačních kanálů, které si zvolí (mobilní zařízení, RSS, sociální sítě)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 61 

Jsou mezi dodavatelem informačního systému (tím, kdo pro nás zajišťuje 

informační systém a jeho provoz) a naší organizací uzavřeny tzv. SLA (service level 

agreement) případně OLA (operation level agreement), které definují jasné a měřitelné 

podmínky, za jakých je systém a jeho provoz pro naši organizaci zajišťován? 



 
 

Vysvětlení 

Pojem dodavatel: Dodavatelem je míněn ten, kdo pro Vás zajišťuje provoz 

informačního systému, nikoli ten, kdo Vám jej dodal či vytvořil. Pokud jde o systém, 

jehož provoz a podpora jsou zajišťovány jinou organizací, je pojem dodavatel chápán v 

obvyklém smyslu. 

Pokud jsou provoz či podpora informačního systému zajišťovány přímo pracovníky 

Vaší firmy, pak pojem dodavatel informačního systému představuje tyto pracovníky. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 62 

Pokud existují metriky z předchozí otázky, které měří úroveň poskytované služby, 

obsahují sankce za porušení dohodnutých parametrů služby a jsou tyto sankce 

uplatňovány, dojde-li k nesplnění podmínek služby? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 63 

Jsou Vaši pracovníci spokojeni s úrovní a rychlostí technické podpory (opravy 

počítačů, výměna tonerů či náplní v tiskárnách)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 64 

Je pravda, že Vaši pracovníci nejsou příliš spokojeni s úrovní uživatelské podpory 

(rada či pomoc v případě problémů s informačním systémem, software)? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 



 
 

d) Ne 

Otázka: 65 

Pokud by bylo relativně snadné vyměnit dodavatele informačního systému (Vaše 

pracovníky IT nebo firmu zajišťující provoz), udělali byste to? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 66 

Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou 

uživatelé obracet se žádostí o servisní zásah (např. výměna toneru), podporu, pomoc či 

konzultaci ohledně IS? 

Vysvětlení: 

Tato místa jsou označována obvykle jako service desk.    

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 67 

Reaguje dodavatel vstřícně na Vaše požadavky na změnu služeb, požadavky na 

nové služby, funkce či aplikace informačního systému? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 68 

Nabízí Vám dodavatel sám nové možnosti, funkce či aplikace pro Váš informační 

systém, které by pro Vás mohly být užitečné? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 



 
 

Otázka: 69 

Je doba vyřízení Vašich požadavků na nové služby, případně úpravy či zlepšení 

stávajících aplikací, přiměřená? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 70 

Doporučil byste spřátelené firmě, velmi podobné té Vaší, aby pro ni provoz 

informačního systému zajišťoval Váš dodavatel (pracovníci Vašeho IT)? Samozřejmě 

za předpokladu, že nemáte v úmyslu jí uškodit. 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 71 

Trvají manažeři striktně na dodržování pravidel provozu i bezpečnosti, stanovených 

pro informační systém, včetně zálohování dat, a provádějí pravidelné kontroly? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 72 

Poskytuje management dodavateli informačních systémů zpětnou vazbu, jak je 

s informačním systémem, jeho funkcemi, případně podporou uživatelů spokojen? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 73 

Má Vaše firma informační strategii, která vychází z podnikové strategie? 

a) Ano 



 
 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 74 

Reagují manažeři firmy na podněty svých zaměstnanců, jaké by potřebovali nové 

funkce informačního systému či software k zlepšení či zrychlení jejich práce? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 75 

Je pravda, že management chápe informační systémy jako nutné zlo, a příliš si 

neuvědomuje jejich možný potenciál na rozvoji či úspěchu firmy? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 76 

Je v informační strategii provedeno obhájení dané investice z ekonomického 

hlediska? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 77 

Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s 

vysokou důležitostí pro úspěšný chod informačních systémů? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

  



 
 

Otázka: 78 

Usiluje manažer informačních systémů (CIO) soustavně o zlepšení informačních 

systémů? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 79 

Vnímá podnikový management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také 

jako potenciál případného růstu firmy? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 80 

Podporuje podnikový management firmy rozvoj informačních systémů, který je 

odůvodněný přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

Otázka: 81 

Kolik přibližně lidí užívá Váš informační systém? 

a) méně než 10 

b) 10-49 

c) 50-99 

d) 100-199 

e) 200-499 

f) 500-999 

g) více než 1000 

Otázka: 82 

Do jakého sektoru Vaše firma patří? Jaká je převažující činnost Vaší firmy. 



 
 

a) Výrobní firma 

b) Obchodní firma 

c) Služby 

d) Vzdělávání 

e) Státní správa 

f) Finanční činnosti 

g) Zdravotnictví 

h) Telekomunikace 

i) Informační a komunikační technologie 

j) Ostatní 

Otázka: 83 

Mohla by vaše firma fungovat i bez informačního systému, který jste popisoval/a? 

a) Ne, v žádném případě 

b) Částečně, s většími obtížemi 

c) Ano, s malými nebo žádnými obtížemi 

  



 
 

1) Posouzení zkoumaných oblastí 

Posouzení jednotlivých oblastí 

V prvním kroku se hodnotí jednotlivé oblasti informačního systému. Úroveň každé 

z oblastí je ohodnocena pomocí čtyřbodové škály jako 1- špatná, 2 -spíše špatná, 3 - 

spíše dobrá 4 -dobrá. 

 

 

Legenda 

1 - špatná úroveň 

2 - spíše špatná úroveň 

3 - spíše dobrá úroveň 

4 - dobrá úroveň 

Hardware 4 dobrá úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 3 spíše dobrá úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 2 spíše špatná úroveň 



 
 

Management IS 3 spíše dobrá úroveň 

2) Celkový stav Vašeho systému 

Celková úroveň systému je dána jeho nejslabším článkem.    Jak již bylo zmíněno v 

úvodu metody, vycházíme z předpokladu, že optimální poměr nákladů k přínosu 

informačního systému je u systémů vyvážených, tedy takových, kde všechny části jsou 

přibližně na stejné úrovni, a nejvýše tři zkoumané oblasti se neodlišují od ostatních 

nejvýše však o jeden stupeň hodnocení. Celková úroveň systému je v grafu zakreslena 

červenou barvou. 

 

Legenda 

1 - špatná úroveň 

2 - spíše špatná úroveň 

3 - spíše dobrá úroveň 

4 - dobrá úroveň 

Celková úroveň informačního systému: 2 (spíše špatná úroveň) 

        



 
 

3) Doporučená podoba informačního systému 

Doporučený stav vychází z důležitosti systému, kterou jí přikládáte. Pokud jste 

uvedli, že informační systém je pro činnost Vaší firmy nezbytně nutný, pak doporučená 

úroveň systému je 4 - dobrý. Pro systémy, bez kterých je činnost Vaší firmy možná, ale 

s velkými obtížemi je doporučena úroveň 3 - spíše dobrý. Pokud se obejdete bez 

zkoumaného informačního systému a Vaší organizaci to přinese malé, či žádné obtíže, 

pak doporučený stav je 2 - spíše špatný. U této varianty se ale naskýtá otázka, zda 

systém má pro firmu vůbec smysl, a vynaložené náklady jsou úměrné přínosu. 

Doporučený stav je nutné chápat jako minimální požadovanou úroveň. 

 

 

Legenda 

1 - špatná úroveň 

2 - spíše špatná úroveň 

3 - spíše dobrá úroveň 

4 - dobrá úroveň 

Doporučený stav: 4 (dobrá úroveň) 



 
 

Doporučená úroveň informačního systému je znázorněna červeným osmiúhelníkem 

v grafu. 

Stávající stav: 2 (spíše špatná úroveň) 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna růžovou oblastí v grafu. 

  



 
 

Příloha 2: Příklad SQL kódu databáze  (Zdroj: vlastní). 

create database PPV 

use PPVV 

create table uzivatele 
( 

id int identity primary key, 

jmeno varchar(30), 
heslo varchar(20), 

opravneni int 

) 

create table Lekari 
( 

id int identity (1,1) primary key, 

jmeno varchar(25), 
prijmeni varchar(25), 

titul_pred varchar (20), 

titul_za varchar (10), 
uzivatel int foreign key references uzivatele(id) 

) 

create table Pacienti 

( 
id int identity (1,1) primary key, 

jmeno varchar(25), 

prijmeni varchar(25), 
RC int, 

uzivatel int foreign key references uzivatele(id) 

) 
create table Vysetreni_T21 

( 

id int primary key, 

odeslal varchar(60), 
datum_uz_vysetreni date, 

gestacni_stari varchar(5), 

uz_provedl int foreign key references Lekari(id), 
vek_matky_v_porodu int, 

riziko_mdown_ve_veku_m int, 

termin_porodu date, 
morfologicke_anomalie bit, 

pocet_plodu int, 

hmotnost int, 
nosni_kost varchar(10), 

velikost_nk int, 

nt int, 

papp_a int, 
fbhcg int, 

odber date, 

poznamka_1 varchar(255), 
poznamka_2 varchar(255), 

poznamka_3 varchar(255), 

zaver_screeningu bit, 
kombi_riziko int, 

nahrano bit, 

id_pacient int foreign key references Pacienti(id), 

uzivatel int foreign key references uzivatele(id), 
NT_new int, 

papp_a_new int, 

fbhcg_new int, 
) 

  



 
 

Příloha 3: Algoritmus v jazyce C++ s upravenými údaji v maticích (Zdroj: vlastní). 

#include<math.h> //knihovna pro funkci log a exp 
#include<iostream> 
#include "conio.h" 
#include <iomanip> 
#include <string>//knihovna pro konverzi float to string 
using namespace std; 
 
string rizoko (float W, int CRL, float NT, float PAPP, int FbhCG, int maternal_age) 
//funkce riziko 
{  
 
float MMM[7][7]={{, , , , , , }, 
               {, , , , , , }, 
               {, , , , , , }, 
               {, , , , , , }, 
               {, , , , , , }, 
               {, , , , , , }, 
               {, , , , , , }}; 
float MMM_NT[3]={{ }, 
                  {}, 
                  {}}; 
float Pi=3.14159265358979; 
float Means[3][2]={{, },{, },{, }}; 
float cutover = x; 
float Unaffected[3][3]={}  
int i; 
float NT_MoM, PAPP_MoM, FbhCG_MoM, udet, uA11, uA22, uA33, uA12, uA13, 
uA23, aA11, aA22, aA33, aA12, aA13, aA23, adet, umu1, umu2, umu3, amu1, amu2, 
amu3, coeff, h, uGauss, aGauss, likelihood_ratio, background_odds, combined_odds, 
cutover_odds, A_priori, Cutover, Odds; 
double x, y, z; 
string flag; 
 
for (i = 0; i< odstraněno; i++) { 
    if (CRL >= MMM[i][0] && CRL <= MMM[i][1]) 
 { 
 NT_MoM = NT/ (MMM_NT[0] + (MMM_NT[1] * CRL) + (MMM _NT[2] * 
CRL*CRL)); 
        PAPP_MoM = PAPP * ((MMM[i][3] + MMM[i][4] * W)); 
        FbhCG_MoM = (FbhCG * (MMM[i][5] + MMM[i][6] * W)); 
 } 
} 
// unaffected determinant 
udet = Unaffected[0][1] * Unaffected[1][2] * Unaffected[2][0]; 
udet = udet + Unaffected[0][0] * Unaffected[1][1] * Unaffected[2][2]; 
udet = udet + Unaffected[0][1] * Unaffected[1][0] * Unaffected[2][2]; 
udet = udet - Unaffected[0][1] * Unaffected[1][0] * Unaffected[2][2]; 



 
 

udet = udet - Unaffected[0][2] * Unaffected[1][1] * Unaffected[2][0]; 
udet = udet - Unaffected[0][0] * Unaffected[1][2] * Unaffected[2][1]; 
 
// unaffected inverse matrix 
uA11 = (Unaffected[1][1] * Unaffected[2][2] - Unaffected[1][2] * Unaffected[2][1]) / 
udet; 
uA22 = (Unaffected[0][0] * Unaffected[2][2] - Unaffected[0][2] * Unaffected[2][0]) / 
udet; 
uA33 = (Unaffected[0][0] * Unaffected[1][1] - Unaffected[0][1] * Unaffected[1][0]) / 
udet; 
uA12 = (Unaffected[1][2] * Unaffected[2][0] - Unaffected[1][0] * Unaffected[2][2]) / 
udet; 
uA13 = (Unaffected[1][1] * Unaffected[2][0] - Unaffected[1][0] * Unaffected[2][1]) / 
udet; 
uA23 = (Unaffected[0][1] * Unaffected[2][0] - Unaffected[0][0] * Unaffected[2][1]) / 
udet; 
 
// affected determinant 
adet = Affected[0][1] * Affected[1][2] * Affected[2][0]; 
adet = adet + Affected[0][0] * Affected[1][1] * Affected[2][2]; 
adet = adet + Affected[0][1] * Affected[1][0] * Affected[2][2]; 
adet = adet - Affected[0][1] * Affected[1][0] * Affected[2][2]; 
adet = adet - Affected[0][2] * Affected[1][1] * Affected[2][0]; 
adet = adet - Affected[2][1] * Affected[1][2] * Affected[0][0]; 
 
// affected inverse matrix 
aA11 = (Affected[1][1] * Affected[2][2] - Affected[1][2] * Affected[2][1]) / adet; 
aA22 = (Affected[0][0] * Affected[2][2] - Affected[0][2] * Affected[2][0]) / adet; 
aA33 = (Affected[0][0] * Affected[1][1] - Affected[0][1] * Affected[1][0]) / adet; 
aA12 = (Affected[1][2] * Affected[2][0] - Affected[1][0] * Affected[2][2]) / adet; 
aA13 = (Affected[1][1] * Affected[2][0] - Affected[1][0] * Affected[2][1]) / adet; 
aA23 = (Affected[0][1] * Affected[2][0] - Affected[0][0] * Affected[2][1]) / adet; 
 
// unaffected mean values 
umu1 = Means[0][0]; 
umu2 = Means[1][0]; 
umu3 = Means[2][0]; 
 
// affected mean values 
amu1 = Means[0][1]; 
amu2 = Means[1][1]; 
amu3 = Means[2][1]; 
 
// calculate likelihood ratio  //// 
odstraněno 
  h = uA11 * (x - umu1) * (x - umu1); 
  h = h + uA22 * (y - umu2) * (y - umu2); 
  h = h + uA33 * (z - umu3) * (z - umu3); 



 
 

  h = h + 2 * (uA12 * (x - umu1) * (y - umu2) + uA13 * (x - umu1) * (z - umu3) + uA23 
* (y - umu2) * (z - umu3)); 
  uGauss = coeff * exp(-0.5 * h); 
 
  coeff = 1 / sqrt(8 * Pi*Pi*Pi * adet); 
  h = aA11 * (x - amu1) * (x - amu1); 
  h = h + aA22 * (y - amu2) * (y - amu2); 
  h = h + aA33 * (z - amu3) * (z - amu3); 
  h = h + 2 * (aA12 * (x - amu1) * (y - amu2) + aA13 * (x - amu1) * (z - amu3) + aA23 
* (y - amu2) * (z - amu3)); 
  aGauss = coeff * exp(-0.5 * h);  
odstraněno 
 // calculate combined odds 
odstraněno 
// calculate cutover odds 
odstraněno 
  if (combined_odds > cutover_odds) 
  { 
   flag="POSITIVE"; 
  } 
  else 
  {  
      flag="NEGATIVE"; 
  } 
  
  A_priori=1/background_odds; 
  Cutover=1/cutover_odds; 
  Odds=1/combined_odds; 
 
 
string NT_MoMa,PAPP_MoMa,FbhCG_MoMa, likelihood_ratioa, A_prioria,Cutovera, 
Oddsa;//prevod vyskedku na text 
 
  NT_MoMa=std::to_string(NT_MoM); 
  PAPP_MoMa=std::to_string(PAPP_MoM); 
  FbhCG_MoMa=std::to_string(FbhCG_MoM); 
  likelihood_ratioa=std::to_string(likelihood_ratio); 
  A_prioria=std::to_string(A_priori); 
  Cutovera=std::to_string(Cutover); 
  Oddsa=std::to_string(Odds); 
 
  
return 
NT_MoMa+";"+PAPP_MoMa+";"+FbhCG_MoMa+";"+likelihood_ratioa+";"+A_prior
ia+";"+Cutovera+";"+Oddsa+";"+flag; //vystupni hodnota z funkce 
 
  } 
 



 
 

Příloha 4: Výsledná zpráva pro pacienta a pojišťovnu ze systému PPV (Zdroj: 

vlastní).

 


