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Abstrakt 

 
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou webového portálu umožňujícího provádění průzkumů 
veřejného mínění s možností využití nástrojů pro podporu rozhodování. V první části budou 
představeny technologie pro podporu rozhodování. Následují pak části týkající se praktické části 
práce, které popisují návrh a implementaci tohoto systému. V závěrečných kapitolách je popsáno 
praktické nasazení systému spolu s ukázkou zpracování výsledků a možností dalších rozšíření 
systému. 
 
 
 

Abstract 

This thesis deals with the design and creation of the web portal that enables to do the public opinion 
inquiry using decision support tools. In the first part, the decision support technologies will be 
introduced. The parts dealing with the practical part of the thesis, like the design and the 
implementation of this system, follow. In the final chapters, the practical application of the system 
and illustrations of the processing of the results with the further extensions are presented. 
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1 Úvod 
 

Význam informací je v dnešní době už velmi zřejmý. Získáváme informace prakticky o všem a ne 
vždy máme úplnou představu, k čemu nám získané informace budou sloužit. Člověk získává 
informace mnoha způsoby. Vždyť jen informace získaná našimi smysly jako je vůně nebo hrubost 
materiálu či teplota okolí, jsou informace, které můžeme dále zpracovávat. Tyto zmíněné informace 
jsou do jisté míry subjektivním pocitem. Co jednomu voní, to ostatním vonět nemusí. A právě proto, 
se využívá průzkumů, kterými získáme další informace. Např. o tom kolika procentům lidí parfém 
voní a kolika ne. Z této a dalších informací se dá získat velké množství poznatků a vyvodit z nich i 
stejný počet závěrů. Produkt se nasadí do prodeje, či ne atd. 

Je patrné, že průzkumy veřejného mínění mají, a vždy měly svoji hodnotu. Průzkumů 
veřejného mínění se dnes využívá především v obchodu, ale také s ním spojeném designu nebo i 
politice. 
 
V dnešním světě plném počítačů, elektroniky a internetu, by jistě byla chyba nevyužít při získávání 
informací, těchto prostředků. Z průzkumů vyplývá, že čím dál více lidí využívá počítačů a zejména 
internetu i v soukromém životě. Význam internetových informačních systémů neustále roste. A proto 
bude vhodné vytvořit takový systém, který bude dostupný prostřednictvím internetu a počítačů. 
Takový informační systém, který budou využívat společnosti, které chtějí získat informace o svém 
zboží, produktu nebo myšlence, přímo od potenciálních zákazníků. 
 
Cílem této bakalářské práce je implementovat informační systém pro získávání informací z dotazníků, 
vyplněných respondenty. Tento systém nahrazuje papírové dotazníky, jejichž vyplňováním na ulici 
jsme často zdržováni a obtěžováni. Tento systém je nejen pohodlný pro firmy, společnosti a 
organizace, ale také pro samotné respondenty. Nehledě na to, že odpadne práce a tudíž i výdaje za 
pracovní síly, které tyto dotazníky v papírové podobě vyplňují.  
 
Práce je rozdělena do několika kapitol.  
Kapitola první je Úvod. Tato kapitola pojednává o využití informačních systémů a celkově počítačů 
v dnešní době. Podtrhuje jejich význam a spojuje pojem informace s průzkumy veřejného mínění, 
jakožto prostředku k získání nových informací a znalostí.  
 
V druhé kapitole jsou představeny technologie pro podporu rozhodování. 
Jsou zde popsány technologie jako Business Intelligence a především s ní spojený algoritmus Apriori, 
dále získáme informace o získávání znalostí z databází a OLAP analýze – v této kapitole jsou také 
popsány rozdíly mezi OLAP a OLTP databázemi. 
 
Třetí kapitola obsahuje neformální specifikace systému, jsou zde také uvedeny obecné požadavky 
kladené na internetové informační systémy a systémy pro online průzkumy. Tato kapitola podává 
také rozbor návrhu systému s použitím prostředků modelovacího jazyka UML za pomoci use case 
diagramu a ER diagramu.  
 
Čtvrtá kapitola obsahuje popis systému z hlediska implementace. Rozebírá jednotlivé části systému 
jako jednotlivé soubory, uvádí jejich význam a funkci v celém systému. 
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Předposlední kapitola informuje o nasazení systému do provozu. Je zde uveden výsledek ukázkového 
dotazníku a příklad možné další práce s výsledky průzkumů v prostředí kancelářského balíku MS 
Office. 
 
V závěrečné kapitole je shrnut obsah a výsledky práce. 
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2 Technologie pro podporu rozhodování 
 

V této kapitole jsou krátce představeny některé technologie určené pro podporu rozhodování. A jak je 
patrné z následujícího obrázku 2.1[12] , jsou všechny tyto technologie provázány vzájemnými vztahy.  
 
 

 
Obrázek 2.1: Vztah dolování dat a Business Inteligence [12] 

 

2.1 Business Inteligence 
 

Business Inteligence je jedním z nejdynamičtěji rostoucích odvětví informačních technologií. 
Pojem Business Inteligence asi nejlépe vystihuje definice podle [14]: 
Business Inteligence je proces transformace dat na informace a převod těchto informací na poznatky 
prostřednictvím objevování.  
Při intenzivním nasazování informačních technologií pro sběr a zpracování údajů do rozdílných 
odvětví lidské činnosti, hlavně do procesů odehrávajících se v podnikové oblasti, dochází ke 
shromažďování velkého množství různých údajů, hlavně z technologických a administrativních 
procesů. Ke shromažďování údajů dochází i v obchodě. [14]  
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2.1.1 Proces BI (Business intelligence) 
 

Na celý proces BI můžeme nahlížet jako na cyklus otázek a odpovědí. Mějme čtyři základní kroky. 
Pokud vynecháme kterýkoli z nich, dojde ke zhroucení celého cyklu a tím pádem nezískáme žádné 
hodnotné poznatky a informace. 
 
1. řízení – vyjádření a definování problémů, nebo-li kladení otázek a plánování zdrojů a priorit 

na jejich zodpovězení – V našem případě se tento krok dá přirovnat k zadávání průzkumu 
firmou. Firma definuje otázky a možné odpovědi na ně. Plánuje, kterými uživateli by měl být 
dotazník vyplněn – například vybírá respondenty pouze z řad vysokoškoláků apod. 

 

2.  sběr – získávání surových informací ze všech dostupných zdrojů pro zpracování odpovědí a 
utřídění těchto informací podle jejich smyslu a významu – V našem systému představuje 
tento krok vyplňování dotazníků respondenty. Jejich vyplněním získáme surové informace. 

 

3.  analýza – nalezení v nasbíraných informacích nějaké podobné znaky a pokus o interpretaci 
informací do podoby hypotéz a formulace závěrů – Tento krok bychom mohli přirovnat 
k sekci systému, kde si firma zjišťuje informace vyplněné respondenty. Firma vidí, veškeré 
textové odpovědi, vidí procentuální hodnoty u určitých odpovědí, má možnost zobrazit graf 
s výsledky. Další možností je získání jednoduchých asociačních pravidel. 

 

4. distribuce – zodpovídaní otázek formou vhodně prezentovaných závěrů v podobě diagramů, 
grafů navzájem provázaných, ale může to být také např. diskuse v úzkém kruhu 
spolupracovníků. Tato část je ponechána na firmě samotné. Sama si musí zhodnotit jaké 
závěry vyvodí z výsledků průzkumů. Když formou našeho systému získají informaci např. o 
tom, že určité výrobky kupují převážně podnikatelé, může z toho vyvodit závěr, že začne 
nabízet dané zboží především v podnikatelské sféře apod. 

 
Velkým problémem v projektech s Business Intelligencí je, zvolit nejleší technologii a implementaci, 
jež by měla v našem případě firmě poskytnout nejvhodnější prostředí pro vytváření a získávání 
znalostí. Proto je nejvhodnější začít od nápadu a ne od strategie. Je potřebné, abychom si stanovili co 
je cílem takového řešení. Na nápadu a návrhu systému (v našem případě uživatelském rozhraní 
systému) by měli spolupracovat lidé, kteří v takovém prostředí budou denně pracovat. V tomto bodu 
by už měla začít spolupráce s vývojáři takového systému. 
 

2.2 Získávání znalostí z databází 
 

Získávání znalostí z databází (Knowledge Discovery in Databases, KDD), známé také pod pojmem 
Dolování dat (Data Mining, DM). Avšak tyto dva pojmy nejsou z principu totéž.  
Získávání znalostí z databází – obecný iterativní a interaktivní proces získávání užitečných znalostí z 
dat. Jedná se o netriviální získávání implicitních, dosud neznámých, pochopitelných a potenciálně 
užitečných znalostí (např. pravidla, omezení, vlastnosti) z databází. 
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Data Mining (dolování dat) – konkrétní aplikace nebo algoritmy pro získání vzorků z dat.  
Je to krok procesu KDD stávající se z jednotlivých dolovacích algoritmů.  
Proces získávání znalostí z databází je složen z řady kroků, které se v určitých iteracích opakují.  
 
Jde o následující kroky [12]:  

 

1. čištění dat – cílem je vypořádání se s chybějícími daty, odstranění šumu a  
vyřešení nekonzistence dat. 

 
2.  integrace dat – cílem je integrace dat pocházejících z několika datových zdrojů.  

Často se integrace a čištění dat provádí společně. Jednak proto, že vyčištěná data  
potřebujeme někam ukládat, jednak proto, že jedním ze zdrojů nekonzistence jsou  
typicky data pocházející z více zdrojů. V takovém případě jsou data ukládána do 
datového skladu, jak ukazuje obrázek 2.2 

 
3.  výběr dat – cílem je vybrat data, která jsou pro řešení dané analytické úlohy  

relevantní. Pokud získáváme znalosti z dat uložených v relační databázi,  
pracujeme typicky s jednou tabulkou. V tomto kroku tedy vybereme z tabulky  
relevantní sloupce. V případě datového skladu můžeme analogicky vybírat dimenze.  

 
4.  transformace dat – cílem je transformovat data do konsolidované podoby vhodné  

pro dolování. Může jít například o sumarizaci nebo agregaci. V případě použití  
datového skladu pro dolování může transformace předcházet výběru dat, protože  
může být součástí tvorby datového skladu.  

 
5.  dolování dat – jádro procesu získávání znalostí, jehož cílem je aplikací určité  

metody a konkrétního algoritmu extrahovat z dat vzory resp. vytvořit model dat.  
 

6.  hodnocení modelů a vzorů – cílem je identifikovat skutečně zajímavé vzory  
pomocí měr užitečnosti.  

 
7.  prezentace znalostí – cílem je prezentovat výsledky dolování uživateli využitím  

technik vizualizace a reprezentace znalostí.  
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Obrázek 2.2: Proces získávání znalostí z databází [18] 

 
Nejčastěji se rozlišují tyto 2 skupiny dolovacích úloh: 
 

• prediktivní – na základě analýzy současných dat provádí předpověď budoucího chování. 
Jako příklad můžeme jmenovat např. klasifikaci – z chování stávajících zákazníků může 
předpovědět chování zákazníka nového apod. 

 

• deskriptivní – charakterizují obecné vlastnosti analyzovaných dat. Jako příklad 
můžeme uvést analýzu nákupního koše. 

 

Tyto skupiny můžeme dále dělit na jednotlivé základní typy dolovacích úloh: 

 
• klasifikace – je zástupcem prediktivních dolovacích úloh, jejím cílem je nalézt množinu 

modelů, jenž popisují a zároveň rozčleňují třídy dat. Tyto modely jsou potom použity pro 
predikci tříd objektů, jejichž zařazení je předem neznámé. 

 
• popis třídy/konceptu – data mohou být asociována s určitou třídou nebo konceptem. Např. 

v obchodě můžeme zboží začlenit do třídy položek a koncept zákazníky rozčlenit do několika 
typů zákazníků třeba podle typu zboží, které kupují. Potom můžeme popsat třídy a 
koncepty souhrnným, stručným a dostatečně přesným způsobem. 

 
• frekventované vzory (asociační pravidla) – jde o vzory, které se v datech vyskytují často. 

Hledáme vzájemné vztahy mezi množinami dat. Jako příklad můžeme jmenovat analýzu 
nákupního koše. Jde o zástupce deskriptivních dolovacích úloh. 
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• shluková analýza – analyzuje datové objekty bez znalosti přiřazení do jednotlivých tříd. 
Cílem shlukové analýzy je nalézt třídy objektů, které mají co nejvíce společného a zároveň se 
od ostatních tříd co nejvíce liší. Objekty jsou rozdělovány do shluků na základě maximální 
podobnosti dat uvnitř shluku a minimální podobnosti vně shluku (mezi shluky). Vlastnosti, 
podle kterých se data dělí, nejsou předem známy. Jde o zástupce deskriptivních úloh. 

 

2.3 OLAP analýza 
 
OLAP (Online Analytical Processing) je technologie uložení dat v databázi, která umožňuje 
uspořádat velké objemy dat tak, aby byla data přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se 
analýzou obchodních trendů a výsledků. Způsob uložení dat se svým zaměřením liší od běžněji 
užívaného OLTP (Online Transaction Processing), kde je důraz kladen především na snadné a 
bezpečné ukládání změn v datech v konkurenčním (mnohauživatelském) prostředí. [10] 
 
Základní rozdíly mezi OLAP a OLTP vyplývají z rozdílného použití - u OLAP se jedná o 
jednorázově nahrávaná data, nad kterými jsou prováděny složité dotazy, u OLTP jsou data průběžně 
a často modifikována a přidávána a to obvykle mnoha uživateli zároveň. [10] 
 

Rozdíly mezi OLTP a OLAP : 

 

 
Tabulka 2.3: Rozdíly mezi OLTP a OLAP [13] 

 
Relační databáze - Relační databázi chápeme jako uložiště dat , která jsou uložena a zpracovávána 
nezávisle na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i relační vztahy 
mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schemata popisující strukturu dat a integritní 
omezení.[14] 
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OLAP je volně definovaná řada principů, které poskytují dimenzionální rámec pro podporu 
rozhodování.[14] 
 
Některé znaky, kterými se tyto systémy liší, jsou následující [12] :  

 

• uživatelé a orientace systému:  

OLTP systém je orientován na zákazníka, je využit pro zpracování dotazů a transakcí 

uživatele.  

OLAP systém je orientován na obchod a slouží k analýze prováděné manažery a analytiky.  

• datový obsah:  

OLTP systém spravuje aktuální data ve formě nevhodné k analýze.  

OLAP systém spravuje kvanta historických dat, má prostředky pro sumarizaci, agregaci. Tato 

data jsou vhodná pro analýzu.  

• pohled:  

OLTP systém sleduje pouze aktuální data z jednoho zdroje.  

OLAP systém sleduje více historických verzí dat pocházejících z více zdrojů.  

• přístup k datům:  

Přístup k OLTP systému se skládá z krátkých atomických transakcí.  

Přístup do OLAP systémů je pouze přes operace čtení, mnoho z nich však je komplexních.  

 
Pojem OLAP je velmi často spojen s pojmem Datový sklad (Data warehouse).  
V prostředí datových skladů jsou podporovány nástroje pro OLAP analýzu, která umožňuje různé 
pohledy na data, což může usnadnit efektivní získávání znalostí. Některé funkce dolování z dat 
mohou být propojeny s OLAP operacemi, dolování pak bude možné provádět interaktivně na různých 
úrovních abstrakce. Datové sklady jsou důležitou platformou pro získávání znalostí. 

Datové sklady poskytují architekturu a nástroje pro obchodníky k organizaci, pochopení a 
použití dat pro potřeby strategických rozhodnutí. Hlavním cílem je udržení zákazníků tím, že 
pochopíme jejich potřeby. [12]  
 
Datový sklad je subjektově orientovaná, integrovaná, časově variantní a stálá kolekce dat, která 
poskytuje podporu v procesu strategického rozhodování managementu.[12] 
 
Právě zmíněné čtyři klíčové vlastnosti odlišují datový sklad od ostatních úložišť dat:  

 

• subjektově orientovaný: je organizován kolem hlavních subjektů, jako jsou 
zákazníci, dodavatelé, produkty a prodeje. Nezaměřují se na každodenní operace, 
spíše na modelování a analýzu dat. Zaměřují se na konkrétní subjekt tím, že jsou 
odstraněna data, která nelze použít při rozhodování.  

  
• integrovaný: je vytvořen integrováním několika heterogenních zdrojů dat, např. 

relačních databází, souborů atd. Využívá se zde čištění a integrace dat, aby se 
sjednotily názvy atributů, měrné jednotky atd.  
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• časově variantní: data jsou uložena, aby poskytovala informace z historické 
perspektivy. Čas je v datovém skladu klíčovou veličinou.  

 
• stálý (neměnný): datový sklad je fyzicky oddělený od dat ze vstupní databáze. Díky 

tomu nevyžaduje transakční zpracování, zotavení a další mechanismy. Vyžaduje dvě 
operace: nahrání dat a přístup k datům.  

 

2.4 Dolování asociačních pravidel a 
frekventovaných množin 

 

Získávání asociačních pravidel hledá zajímavé asociace nebo korelace nad velkými množinami 
datových položek. Nalezení zajímavých asociací nad obchodními transakčními záznamy může 
pomoci v procesu obchodního rozhodování, jako je návrh katalogů, akčních nabídek nebo rozmístění 
zboží v obchodě. 

Typickým příkladem pro získávání asociačních pravidel je analýza nákupního košíku. Tento 
proces analyzuje chování zákazníka, hledá asociace mezi zbožím, které zákazníci umístí do svého 
nákupního košíku. Zjišťujeme tedy, jaké zboží si zákazníci nejčastěji koupí dohromady. Např., koupí-
li si zákazník mléko, s jakou pravděpodobností si také koupí chléb při stejném nákupu? [12] 
 
rozdělujeme různé typy asociačních pravidel [12] 
Analýza nákupního košíku je jednou z forem asociačních pravidel. Asociační pravidla 
mohou být klasifikována podle následujících kritérií: 

 

• podle typu hodnot v pravidlech: Jestliže nás zajímá pouze přítomnost nebo nepřítomnost 
položky, pak se jedná o booleovská asociační pravidla. Jestliže však pravidlo popisuje 
asociace mezi kvantitativními položkami nebo atributy, pak mluvíme o kvantitativních 
asociačních pravidlech. 

 

• podle dimenzí obsažených v pravidlech: Booleovská asociační pravidla jsou 
jednodimenzionální, obsahují pouze dimenzi koupí. Naopak výše zmíněné asociační pravidlo 
je vícedimenzionální, protože obsahuje celkem tři dimenze. 

 

• podle úrovní abstrakce v pravidlech: Některé metody jsou schopny získat asociační 
pravidla nad různými úrovněmi abstrakce. Takovým pravidlům říkáme víceúrovňová. 

 

• podle dalších rozšíření asociačních pravidel: Dalšími rozšířeními může být korelační 
analýza, maximální vzory nebo uzavřené množiny. Bude vysvětleno dále. 

 
podpora a spolehlivost – metriky asociačních pravidel : 
Nechť I={ i1, i2, i3,...} je množina literálů nazývaných položky, D je množina transakcí, kde každá 
transakce T je množina položek taková, že T ⊆ I. Množství položek se neuvažuje – zajímá nás pouze 
přítomnost resp. nepřítomnost položky v transakci.  
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Ke každé transakci přísluší unikátní identifikátor TID. Nechť X je množina položek. Říkáme, že 
transakce T obsahuje X tehdy a jen tehdy, pokud X ⊆  T. 
Asociační pravidlo je implikace tvaru X ⇒Y, kde X ⊂ T, Y ⊂ T a X ∩Y= ∅ .  
Pravidlo X ⇒Y má podporu p v množině transakcí D, jestliže p% transakcí  v D obsahuje množinu 
položek X ∪Y. 
Pravidlo X ⇒Y platí v množině transakcí se spolehlivostí s, jestliže s% transakcí, které obsahují X 
obsahuje také Y.  
Spolehlivost je vlastně podmíněná pravděpodobnost, tedy pro pravidlo X⇒Y je to pravděpodobnost, 
že transakce obsahuje Y za předpokladu, že obsahuje X.  

Číselně ji lze vyjádřit jako: 
)

)∪
=

p(X
Y  p(X),( YXs  . 

Pomocí podpory a spolehlivosti lze určit, jak statisticky významné  pravidlo jsme z databáze získali, 
tj. jak je pro nás zajímavé. Většinou volíme nějakou spodní hranici minimální podpory a minimální 
spolehlivosti. Pomocí nich se vylučují ta pravidla, která pro nás nejsou zajímavá. 

 

Dolování jednoúrovňových booleovských asociačních pravidel z transakčních dat: 
 
Apriori algoritmus je algoritmus pro získávání frekventovaných množin. Využívá znalost o dříve 
získaných frekventovaných množinách. V každé iteraci získané frekventované k-množiny jsou 
použity pro generování (k+1)-množin. Každá iterace vyžaduje průchod databází. Pro vyšší efektivitu 
se využívá tzv. Apriori vlastnosti. Tato vlastnost říká, že každá podmnožina frekventované množiny 
musí být také frekventovaná. 
 

Zde je ukázka pseudokódu pro algoritmus Apriori 
Vstupem: databáze D, minimální hodnota podpory min_supp 
Výstup: L – frekventované množiny v D 
 

1) L1 = nalezni_frekventované_1-množiny(D); 

2) for (k=2; Lk-1 ≠ ∅; k++) { 
3) Ck=apriori_gen(Lk-1,min_supp); //generování nových kandidátů 
4) for each transakce t є D { //projdi D pro zjištění počtů výskytů 
5) Ct=subset(Ck, t); // kandidáti obsažení v transakci t 
6) for each kandidát c є Ct 
7) c.počet_výskytů++; 
8) } 
9) Lk={c є Ck | c.počet_výskytů ≥ min_supp}; 
10) } 
11) return L=UkLk; 
 
V prvním kroku jsou vygenerovány frekventované 1-množiny. Dále se v jednotlivých iteracích 
spouští funkce Apriori_gen, která provádí spojovací a vylučovací fázi, tedy generuje kandidáty. Poté 
se prochází databáze a pro každého kandidáta se spočítá počet jeho výskytů. Kandidáti, jejichž 
podpora je vyšší než minimální, jsou uloženi do Lk. 
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Procedura Apriori_Gen vypadá následovně 
 

1) for each množina l1 є Lk-1

2) for each množina l2 є Lk-1

3) if ((l1[1]=l2[1]) ^ (l1[2]=l2[2]) ^ ... ^ (l1[k-2]=l2[k-2]) ^ (l1[k-

1]=l2[k-1])) { 

4) c=l1 JOIN l2; //spojovací krok – generování kandidátů 

5) if (má_nefrekventovanou_podmnožinu(c,Lk-1)) // vylučovací krok 

6) odstraň c; // odstraňování nefrekventovaných kandidátů 

7) else přidej c do Ck; 

8) } 

9) return Ck; 

 

Generování asociačních pravidel z frekventovaných množin 
Toto generování se provádí s využitím rovnice pro výpočet spolehlivosti: 

 
 
Na základě této rovnice se postupuje při generování asociačních pravidel v následujících krocích: 

• Pro každou frekventovanou množinu l, generuj všechny její neprázdné podmnožiny. 
• Pro každou podmnožinu s, vygeneruj pravidlo s=>(l-s) a podle rovnice vypočti jeho 

spolehlivost. Pokud jeho spolehlivost je vyšší než minimální, pak je pravidlo silné. 
Protože jsou pravidla generována z frekventovaných množin, je pro ně automaticky splněna 
podmínka minimální podpory. 
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3 Analýza a návrh systému 

 
Tato kapitola pojednává o analýze on-line informačních systémů a požadavcích na ně kladenými ze 
strany uživatelů. Dále je zde uvedena neformální specifikace a samotný návrh systému za použití 
prostředků jazyka UML.  

 

3.1 Obecné požadavky kladené na internetový IS 
 
Požadavky na systém vytváří sám klient, v našem případě, uživatelé systému jako je respondent, 
zaměstnanec firmy, která hodlá zadat nějaký veřejný průzkum a v neposlední řadě také zaměstnanec 
portálu, na kterém bude daný systém nasazen do provozu.  
Všichni tito uživatelé, by pravděpodobně vyžadovali jednoduché, intuitivní a relativně střídmé 
uživatelské prostředí, aby se v něm co nejlépe vyznali, a mohli jednoduše a efektivně pracovat. 
Systém by samozřejmě měl být nezávislý na platformě a na webovém prohlížeči. Tohoto však nelze 
dosáhnout úplně, a proto by měl takový systém pracovat alespoň v nejpoužívanějších prohlížečích, 
kterými je IE, Mozilla Firefox a Opera.  
Z pohledu všech zmíněných uživatelů je pravděpodobně požadována rychlá odezva a proto by 
uživatelské rozhraní mělo být spíše střídmé, ale samozřejmě se v něm zejména respondenti musí cítit 
dobře.  
 

3.2 Požadavky kladené na systémy pro on-line 
průzkumy 

 
Požadavky, které jsou kladeny na systémy pro on-line průzkumy jsou do jisté míry podobné 
požadavkům kladeným obecně pro všechny webové informační systémy. Je zde kladen důraz na 
jednoduchou manipulaci ze strany respondenta i zadávající společnosti. Je vhodné zobrazovat 
respondentům graficky stav vyplněnosti dotazníku, aby uživatel věděl kolik ho ještě čeká otázek 
apod.  
 

3.3 Neformální specifikace systému 
 
Pro definování specifikace, jsem využil poznámky a podněty od svých kolegů. Téměř všechny jejich 
požadavky a vylepšení, které by si v takovém systému představovali jsem zakomponoval do návrhu. 
Dále jsem využil informací o systémech pro on-line průzkumy, které jsem získal studiem již 
funkčních dotazníkových systémů. Neformální specifikace se po všech těchto akcích dostala do 
následující podoby.  
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3.4 Návrh systému 
 
Pro návrh Informačního systému byly použity prostředky modelovací jazyka UML, a to diagram 
případů užití a ER diagram.  
 

3.4.1 Use case diagram 
 
Use Case diagram, neboli diagram typových úloh je typ diagramu tříd omezený na elementy aktér a 
typovou úlohu. Popisuje služby systému (typové úlohy) a jejich vzájemné vztahy. Vyjadřuje interakci 
typových úloh s aktérem, jinak řečeno jaké služby může aktér využívat. Aktér je vlastně zákazník, 
kterému IS poskytuje služby. Je to tedy třída uživatelů (zákazník, ředitel, doktor), avšak nejedná se o 
konkrétní osobu. Může jím být člověk, jiný systém nebo čas. Sám o sobě však stojí mimo 
modelovaný systém, nicméně pro modelování jsou důležité jeho požadavky, postavení,... .[4]  
 
V uvedeném Use case diagramu jsou zobrazeni tři hlavní aktéři a jsou zde naznačeny typy úloh, které 
jsou specifické pro daného aktéra :  

 

1. firma (resp. zaměstnanec firmy)  
Firma nebo lépe, zmocněný zaměstnanec dané firmy či organizace, má v našem 
systému práva pro registraci dané firmy do systému, která probíhá formou vyplnění 
registračních údajů do registračního formuláře. Zde zadá celý (obchodní) název 
firmy, adresu sídla firmy, telefon, firemní email, IČO firmy a popř. i DIČ dané firmy. 
Dále má práva pro aktualizaci kontaktních údajů (např. změnu adresy nebo tel. čísla ) 
a odstranění údajů o firmě z našeho systému.  
Má udělena práva pro zadávání nových průzkumů do systému. A samozřejmě má 
právo na výpis výsledků průzkumu/ů např. ve formě statistik (grafů) a výpis 
asociačních pravidel 

 
2. respondent  

Tak jako firmy má respondent právo na registraci sama sebe do systému. Tato 
registrace probíhá podobným způsobem jako u uživatele firma. Pro registraci je 
uživatel nucen vyplnit registrační formulář, který obsahuje položky: rodné číslo, 
datum narození, adresa a položky pro další zpracování : jakého je pohlaví, jestli je 
uživatel kuřák, v jakém je rodinném stavu, jaké má zaměstnání, v kterém okrese a 
kraji bydlí, jaký má přibližný plat, nejvyšší dosažené vzdělání a jaké má koníčky. 
Podle těchto dále zpracovávaných položek, může firma zadat průzkum např. pouze 
pro muže či ženy, nebo pro kuřáky, kteří mají vysokoškolské vzdělání apod.  

 
3. administrátor (zaměstnanec portálu, resp. administrátor informačního systému).  

Uživatel typu administrátor má v našem systému nejvyšší stupeň oprávnění. Tak jako 
firma, má právo zadávat průzkumy např. pro testování systému nebo pro získání 
informací od uživatelů systému (respondentů) o tom, co by chtěli v systému změnit 
apod. Tudíž má právo i na výpis výsledků jednotlivých průzkumů.  
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Dále má právo na odstranění uživatelů typu firma nebo respondent ze systému. Např. 
kvůli porušení vnitřních pravidel nebo při zjištění klamných informací o daném 
uživateli. Má udělena práva pro správu odměn respondentům. A o vkládání, mazání 
nebo aktualizaci údajů o některých bonusových odměnách pro respondenty. Ve formě 
obrázků, informací o ceně (v bodech) a dalších.  

 

 15



 
Obrázek 3.1: Use case diagram informačního systému 
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3.4.2 ER diagram 
ER diagram je grafickým znázorněním ER modelu. ER diagram se používá k zobrazení typu dat, 
která budou v databázi uložena. 

 
Obrázek 3.2: ER diagram 
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Popis tabulek ER diagramu: 
 
Firma  
Tato tabulka slouží, pro práci s údaji firmy. Primárním klíčem této tabulky je unikátní id firmy.  
Dále tato tabulka obsahuje položky: Název firmy, adresa, telefon, email, DIČ, IČO, přihlašovací 
údaje (login, heslo) a pomocnou položku ověřeno, která slouží jako informace o tom zda byla firma 
ověřena správcem systému či ne. Tabulka Firma je s tabulkou Dotazník ve vztahu 1:N – firma může 
mít 0 – N dotazníků.  
 
Dotaznik  
Tabulka Dotazník je z našeho pohledu zajímavější. Jejím primárním klíčem je unikátní id dotazníku, 
je propojena s tabulkou Firma cizím klíčem id firmy, a obsahuje položky body, Platnost od a Platnost 
do, abychom věděli kdy je/bude průzkum aktuální. V závislosti na těchto dvou položkách se 
uživatelům zobrazí v časovém rozmezí mezi daty v těchto položkách – ne před a po tomto datu. 
Původně bylo navrženo, že  výsledky průzkumu/ů se firmě zobrazí až po expiraci tohoto data, ale 
byly takové názory, že firma by už v polovině časového období mohla využívat získané informace. 
Proto jsou výsledky takového průzkumu zpřístupněny prakticky okamžitě a firma je může průběžně 
sledovat. 
Tabulka Dotazník dále obsahuje volitelné dále zpracovatelné položky: id pohlaví, id kuřák, id rodinný 
stav, atd. Podle hodnot v těchto položkách se daný dotazník zveřejní pouze pro muže nebo ženy, 
pouze pro nezaměstnané nebo pro osoby, jež mají jako koníček cyklistiku a jsou z okresu Brno město. 
Tabulka dotazník je propojena také s tabulkou Otázky dotazníku – jeden dotazník může obsahovat 
1..N otázek.  
 
Otázky dotazníku  
Tato tabulka plní funkci propojovací. Je za pomoci cizích klíčů id dotazníku a id typ odpovědi, 
propojena s tabulkami Dotazník a Typ odpovědi. Dále obsahuje položku otázka, v níž je v textovém 
formátu zapsána daná otázka v dotazníku, položku číslo otázky a id_otázky, jenž je primárním 
klíčem. Vztah - 1 dotazník může obsahovat 1..N otázek. 1 otázka může mít 1..N možností odpovědi a 
jedna otázka je právě jednoho typu odpovědi (textová, 1zN nebo MzN). 
 

Možnosti odpovědi  
Tabulka Možnosti odpovědi obsahuje 4 položky. Primární klíč id_moznosti, cizí klíč id_otazky, 
položku „moznost“, která obsahuje text možné odpovědi (např. „Ano“, „Ne“ nebo „2x týdně“, „3x 
týdně“ atd.). Poslední položka „text“ je typu číslo a v našem případě plní pouze funkci informativní – 
dává nám informaci jestli firma chce u dané odpovědi zobrazit i textové pole pro rozšíření odpovědi 
respondenta. Např. u otázky „Vyberte pečivo které máte rád/a a proč?“. V takovém případě by se 
respondentovi mohly zobrazit možnosti: chléb, rohlík, veka, bageta, a u každé z nich se zobrazí pole 
pro odpověď „proč“.Vztah - 1 typ odpovědi se může vyskytovat v 0..N otázkách. 

 

Temp_dotaznik  
Tato tabulka je pouze dočasná. Slouží pouze pro dočasné uchování informací o dotazníku. Obsahuje 
položky id_dotazníku (temporárního), název dotazníku a id_firmy. Poslední 2 položky se 
zpracovávají v okamžiku, kdy firma dokončí tvorbu dotazníku. Spolu s dalšími údaji, které získáme 
během vytváření dotazníku se uloží do tabulky dotazník – tímto krokem vytvoříme opravdu oficiální 
dotazník, který mohou začít vyplňovat respondenti. Vztah – 1 temporární dotazník může obsahovat 
1..N temporárních otázek. 

 18



Temp_otazky_dotazniku 
Tato tabulka je pouze dočasná. Plní tutéž funkci jako tabulka „otazky_dotazniku“. Obsahuje položky 
id_otazky (temporární), otazka – obsahuje vlastní text otázky, id_dotazníku (temporárního) a 
id_typ_odpovedi. Vztah – 1 temporární otázka náleží právě jednomu temporárnímu dotazníku. 1 
otázka je práve jednoho typu odpovědi a může obsahovat 1..N možností odpovědi. 
 

Temp_možnosti_odpovědi  
Tato tabulka plní stejnou funkci jako tabulka „Moznosti_odpovedi“, jen s tím rozdílem že se vztahuje 
k tabulce Temp_otazky_dotazniku. 
 
Typ odpovědi  
Tato tabulka uchovává 3 základní typy odpovědi a to: textová odpověď (id=1), odpověď 1zN (id=2) a 
odpověď MzN (id=3). Tabulka obsahuje dva sloupce : id_typ_odpovědi a typ_odpovědi, obsahujicí 
název typu (textová odpověď, odpověď 1zN a odpověď MzN)  
S tabulkou Otázky dotazníku je ve vztahu 1:N – 1 typ odpovědi se může vyskytovat v několika.  
S tabulkou Temp_otazky_dotazníku je ve vztahu 1:N – 1 typ odpovědi se může vyskytovat v 
několika.  
 

Respondent  
Tabulka Respondent slouží pro práci s údaji o respondentovi. Primárním klíčem je zde unikátní id 
respondenta. Tato tabulka obsahuje položky: Rodné číslo, Datum narození, Adresa, Body a dále 
zpracovávané položky: jakého je uživatel pohlaví (pohlaví), jestli je kuřák (kuřák), v jakém okrese 
(okres) a kraji bydlí (kraj) atd.  
Položka rodné číslo byla použita, protože je dle mého názoru vhodnější než např. číslo občanského 
průkazu – rodné číslo zůstává respondentu po celý život, na rozdíl od čísla občanského průkazu, které 
se relativně často může měnit.  
 
Vyplnene_otazky  
Tabulka obsahuje primární klíč id_vyplnene_otazky, dva cizí klíče : id_otazniku a id_respondenta, 
s jejichž pomocí je spojena s tabulkami otazky_dotazniku a respondent. Dále obsahuje položku 
textova_odpoved , která obsahuje textovou odpověď jednotlivého respondenta (pokud jde o otázku, 
která vyžaduje odpověď v textovém formátu). Položka id_respondenta obsahuje id_jednotlivých 
repondentů a to proto abychom věděli, který respondent daný dotazník (otázku dotazníku) již vyplnil 
a nemohl ho/ji vyplnit znovu. 
 

Vyplnene_odpovedi  
Tato tabulka obsahuje několik položek: primární klíč id_vyplnene_odpovedi, cizí klíč 
id_vyplnene_otazky, za pomoci kterého je propojena s tabulkou vyplnene_otazky, cizí klíč 
id_moznosti, kterým je propojena s tabulkou moznosti_odpovedi. Obsahuje položku 
text_k_moznosti, která v případě potřeby obsahuje doplňujcí text k dotazované možnosti. Dále 
obsahuje položky: vek, id_pohlavi, id_kurak, id_rodstav, id_zamestnani, id_okres, id_plat, 
id_vzdelani, v nichž jsou uloženy příslušné informace o respondentech. Tyto informace jsou pevně 
uloženy – nejsou provázány cizím klíčem s dalšími tabulkami. Děje se tak proto z několika důvodů. 
Jedním z nich je ten, že v době vyplnění průzkumu může mít respondent nějaké vzdělání (vyplňuje 
dotazník jako středoškolák), ale v době kdy firma získává informace by respondent mohl dosáhnou 
vzdělání vysokoškolského – tento fakt by způsobil statistickou chybu. 
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Pohlaví, Kuřák, Rodinný stav, Zaměstnání, ...  
Tabulky Dotazník a Respondent jsou s tabulkami: Pohlaví, Kuřák, Rod_stav, Zaměstnání, 
Bydliště_okres, Plat, Vzdělání, Koníčky, propojeny vazbami N:1. Tabulka Dotazník je vazbou N:1 
propojena i s tabulkou Bydliste_kraj, na rozdíl od tabulky Respondent, která s tabulkou Bydliste_kraj 
propojena není. Děje se tak z důvodu pohodlnější práce při registraci respondenta. Respondent při 
registraci vybere např. kraj vysočina, tak se mu za pomocí dalších programových nástrojů 
zpřístupní/zobrazí na výběr pouze ty okresy, ketré se opravdu nachází v kraji Vysočina.  
Všechny zmíněné tabulky plní roli číselníku – např. pohlaví (0-muž, 1-žena), kuřák (0-ne, 1-ano), 
rodinný stav (0-svobodný/á, 1-ženatý/vdaná, 2-rozvedený/á, 3-vdovec/vdova), atd.  
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4 Implementace 
 

Modul informačního systému byl implementován pomocí jazyka PHP verze 5.2.6, s užitím Apache 
serveru verze 2.2.9, postavené nad databází MySQL verze 5.0.67. Pro správu databáze bylo použito 
phpMyAdmin verze 2.11.9.2. Pro veškerou práci byla použita aplikace XAMPP verze 1.6.8, která 
obsahuje instalace všech výše zmíněných služeb. 
 

4.1 Databázová část 
 
Databázi aplikace bylo třeba nejdříve vytvořit. To umožnil program XAMPP, který umožňuje 
přehlednou správu databází a spouštění SQL příkazů včetně skriptů. Vytvořeným databázím je možné 
pomocí tohoto programu nastavit všechny potřebné vlastnosti, znaková sada apod. Po vytvoření a 
nastavení vlastností databáze byly databázi definovány tabulky prostřednictvím sql skriptu uloženého 
v souboru pruzkumy.sql, který je součástí přiloženého CD. Pomocí tohoto skriptu byly tabulky také 
naplněny prvotními daty. Při skládání SQL dotazů byly čerpány informace z [7]. 
 

4.2 Modul informačního systému 
 
Tento modul slouží jako informační systém pro správu dotazníků. Umožňuje uživatelům pohodlné 
zadávání (firmy), vyplňování (respondenti) a správu (správci). Firmám umožňuje zjišťování výsledků 
a získání jednoduchých asociačních pravidel. 
Modul je navržen jako webová aplikace v jazyce PHP a využívají databázi MySQL. Celý systém 
tvoří několik souborů, které generují HTML kód. Obsahuje dále 4 soubory s funkcemi 
implementovanými v jazyce JavaScript a jeden soubor s definicí kaskádových stylů pro grafický 
vzhled HTML. Při programování byly použity informace o jazyku PHP ze zdrojů: [15], [1], [2] a [3]. 

4.3 Společná část systému 
 
Tato kapitola se zabývá částí informačního systému, která je využívaná všemi typy uživatelů. Jsou 
zde popsány soubory index.php, class_DB.php nebo style.css, tyto a další jsou využity při práci 
v systému prakticky všemi uživateli např. při grafickém vzhledu atd. 
 
Index.php 
 
Tento soubor představuje v našem systému úvodní stránku, jakýsi rozcestník, přes který se každý 
uživatel musí dostat do své sekce systému. 
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Class_DB.php 
 
Jak již název vypovídá, obsahuje tento soubor třídu Database. V této třídě jsou definovány všechny 
funkce, které jsou v jednotlivých souborech volány. Většina obsažených funkcí pracuje s databází 
formou sql dotazů a vrací dotazované informace zpět do souboru ze kterého jsou volány. 
 
Functions_JS.js 
 
V tomto souboru jsou uvedeny javascriptové funkce. Některé z nich kontrolují vstupy při registraci 
uživatelů do systému, ať už jde o firmy nebo respondenty. Dále obsahuje funkce, které pro nás jako 
tvůrce, ulehčují práci při vývoji, jako je např. funkce smazat_firmu, overit_firmu atd. Nebo funkce 
pro kontrolu zda byly vyplněny všechny otázky dotazníku a funkce, které respondentům při 
vyplňování dotazníku zobrazují (zviditelní) další nebo předchozí otázky, jde o funkce zviditelni_back 
a zviditelni_next. Tyto funkce jsou volány při různých událostech vesměs při události on click. 
Fukcím je při volání předán většinou jeden parametr. Tento je využit pro identifikaci objektu. 
 

function zviditelni_back (akt_ot){ 

document.getElementById("div_otazka_"+akt_ot).style.display='none'; 

akt_ot-=1; 

document.getElementById("div_otazka_"+akt_ot).style.display='block'; 

} 

 

function zviditelni_next (akt_ot){ 

document.getElementById("div_otazka_"+akt_ot).style.display='none'; 

   akt_ot+=1; 

   document.getElementById("div_otazka_"+akt_ot).style.display='block'; 

} 

 

DynamicTable.js 

 
Tento soubor obsahuje kód třídy DynamicTable, která nám vytváří formát tabulky a definuje další 
funkci filter, z jejíhož názvu vyplývá, že filtruje obsah tabulky dle daných kritérií. 
 
Style.css 
 
Tento soubor obsahuje hodnoty pro kaskádové styly. CSS je zkratka pro anglický název Cascading 
Style Sheets, česky tabulky kaskádových stylů. Je to jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek 
napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit 
vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu.[8] 
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4.4 Část systému pro správce 
 

V této kapitole budou popsány soubory využívané pouze v části systému určené správcům systému. 
Jako je správa respondentů, správa firem, správa dotazníků, správa systému atd. 

 

Menu_spravci.php 
 
Soubor obsahuje blokový element <div> obsahující seznam odkazů. Obsah tohoto souboru je vkládán 
do všech souborů v části pro správce systému, za pomocí funkce require_once.  
Dále obsahuje element <div> jež ve středové části obrazovky zobrazuje informace o přihlášeném 
uživateli . K tomu v tomto případě využívá funkci  nacti_udaje_spravce. 
 
Spravci_main.php 
 
Soubor obsahuje funkce pro spuštění Session a podmínku, v níž kontrolujeme login správce, jenž je 
uložen v globální proměnné. To proto abychom zaručili, že je uživatel opravdu přihlášen. 
Dále obsahuje funkci require_once pro vložení obsahu třídy Class_DB.php a  tutéž funkci pro načtení 
„menu“ – obsahu souboru menu_spravci.php 
 
Změna_udaju_spravce.php 
 
Hlavní částí souboru je formulář s načtenými údaji. Tyto údaje jsme získali za pomoci funkce 
nacti_udaje_spravce(login_spravce). Získané informace jsou vráceny v asociativním poli. Všechny 
tyto údaje jsou posléze vloženy do polí. Uživatel, v našem případě správce, může vetšinu údajů 
změnit. Nemůže ovšem změnit rodné číslo a datum narození proto jsou, jak je vidět na obrázku 4.1, 
zašedlé. Po změně údajů a stisknutí tlačítka „ulož změny“ dojde ke zpracování formuláře a volání 
funkce update_spravce – tato funkce má parametry jméno, příjmení, rodné číslo, adresa a číslo 
občanského průkazu. Kromě rodného čísla jsou všechny ostatní parametry vloženy do tabulky 
spravce, kde přepíší stávající hodnoty a tím dojde k updatu. 
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Obrázek 4.1: Změna osobních údajů správce 

 

Vytvorit_noveho_spravce.php 
 
Soubor je tvořen téměř stejnými elementy (HTML) jako předchozí. Hlavní odlišností je funkce, která 
se stará o vlastní práci. Jde o funkci register_spravce, do níž jsou globální proměnnou $_POST 
vloženy dané parametry, načtené z input boxů. Definice této funkce je, jako definice všech ostatních, 
uložena v souboru Class_DB.php, jehož obsah je přiložen funkcí require_once. 
 
Sprava_respondentu.php 
 
Hlavní částí tohoto souboru je volání javascriptové třídy DynamicTable ze souboru DynamicTable.js. 
Tato třída se stará o vzhled a především o funkčnost vytvořené tabulky. Dále jsou zde php funkce 
nacti_vsechny_respondenty, která vrátí asociativní pole se všemi výsledky – všemi respondenty 
z tabulky respondent. Dále se zde nachází funkce smazat_respondenta.  
 
Sprava_firem.php 
 
V tomto souboru se nachází téměř stejný kód jako v souboru předchozím. Nacházejí se zde funkce 
smazat_firmu a nacti_vsechny_firmy, která z tabulky firma smaže danou firmu. V tabulce se také 
nachází tlačítko (input) Ověřit, jejíž kód spočívá v javascriptové funkci overit_firmu. Tato se nachází 
v souboru Functions_JS.js. Funkce má jediný parametr id_firmy. Tento parametr „pošleme“ do inputu 
jehož ID je „overit“. Id_firmy pošleme pomocí globální proměnné $_POST jako parametr php funkce 
overit_firmu. 
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function overit_firmu (id_firmy) 

{ 

  var input=document.getElementById("overit"); 

  input.value=id_firmy; 

  input=document.getElementById("smazat"); 

  input.value=0; 

}   

 

Sprava_pruzkumu.php 
 
Kód tohoto souboru je téměř stejný jako kód v souboru sprava_respondentu.php. Jiné jsou pouze php 
funkce ato: smazat_pruzkum a nacti_vsechny_pruzkumy. 
 
Sprava_spravcu.php 
 
Tento soubor má opět podobnou funkčnost a podobnou stavbu kódu jako předchozí. Nacházejí se 
v něm funkce: smazat_spravce, jež má parametr id_spravce a funkce nacti_vsechny_spravce. Tato má 
jedinný parametr "id_spravce,jmeno,prijmeni,rodne_cislo,dat_nar,adresa,cop,login", tento celý 
parametr v textové podobě je vložen do sql dotazu. 
 

Sprava_systemu.php 
 
V tomto souboru se nachází kód pro správu systému.  
V elementech <div> jsou umístěny formuláře pro výpis a přidání nového koníčku apod. Kazdý 
element <div> má unikátní id podle, kterého je za pomoci níže zmíněných funkcí javascriptu 
zviditelněn resp. skryt. 
Funkcí require_once zde voláme další soubor s menu ze souboru menu_spravci_system.php. Za 
pomoci tohoto menu, můžeme přepínat další sekce (přepínání je tvořeno javascriptovým kódem). 
Přikládáme zde také soubor funkce_zalozky.js. Tyto funkce zapříčiní  „zviditelnění“ daných elementů 
<div>, ve kterých jsou formuláře např. pro koníčky, pro plat atd.  
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Obrázek 4.2: Správa systému (tabulka koníčky) 

 

Registrace_spravce_firma.php 
 
Jelikož by správce měl mít možnost zadávat průzkumy a zjišťovat i jejich výsledky bylo potřebné aby 
vystupoval i jako firma. V tomto systému je tato část řešena tak, že se správce může zaregistrovat 
jako firma. Poté přistupuje k průzkumům přes firemní účet. Registraci umožňuje soubor 
registrace_spravce_firma. Zaroveň je díky tomuto možné, aby správce nějakou firmu ručně 
zaregistroval a určil jí heslo, které si může později změnit. Kód tohoto souboru je popsán níže. 
 

4.5 Část systému pro firmy 
 

V této podkapitole je po jednotlivých souborech rozebrána část systému určená firmám a především 
jejich zaměstnancům, kteří zadávají jednotlivé průzkumy a kteří později pracují s výsledky 
průzkumů. 
 
Menu_firmy.php 
 
Prvním souborem o kterém budu mluvit je soubor menu_firmy.php, jeho hlavním obsahem jsou dva 
elementy <div> v prvním z nich je uveden obsah resp. volby, které může firma vybrat pro svoji práci. 
V druhém „divu“ je jedna php funkce nacti_udaje_ firmy s parametrem login_firmy, jež je uložen po 
přihlášení v globální proměnné $_SESSION. Tento „div“ je určen pro zobrazení přihlašovacích údajů 
(login) a názvu firmy. Je zde také odkaz pro odhlášení ze systému. 
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Firmy_main.php 
 
Do tohoto souboru pouze funkcí require_once vkládáme obsah předchozího souboru. 
 
Změna_udaju_firmy.php 
 
Tak jak bylo zmíněno v kapitole 4.4.3 (Změna_udaju_spravce.php) je i zde podobná funkčnost. Po 
přihlášení firmy do systému bylo do globální proměnné $_SESSION uložen login firmy. Tato 
proměnná se zde kontroluje, jestli je napněna. Dále za pomoci funkce nacti_udaje_firmy je vráceno 
asociativní pole, v němž jsou uloženy všechny potřebné informace o dané firmě. Tyto údaje jsou 
vloženy do html elementů <input>. Firma může některé položky změnit. Změnit nelze název a ičo 
firmy, tyo údaje by měly zůstat stejné. V návrhu systému se počítá s tím, že firmu určuje název a IČO 
pod kterým je registrovaná, tím pádem kdyby se tyto informace změnily, už se nejedná o firmu 
předchozí, ale o firmu novou - toto nelze. 
 
Zadat_pruzkum.php 
 
Další firemní možnost volby je zadat průzkum.Jak je patrné z ER diagramu naší databáze, jsou zde 
tabulky začínající svůj název slovem „Temp“, toto udává že jde pouze o temporární resp. dočasné 
tabulky. V této a dalších kapitolách se těchto tabulkách krátce zmíníme. 
V kódu se nachází podmínka if. V našem případě zní tato podmínka takto: Když je firma ověřena 
správcem systému, tak zobraz textové pole (element <input>) pro zadání názvu dotazníku, jinak vypis 
zprávu o tom, že firma nebyla ještě ověřena. Po zadání názvu dotazníku, zavoláme funkci 
uloz_nazev_dotazniku_do_temp_dotaznik.  
 
uloz_nazev_dotazniku_do_temp_dotaznik($_POST["nazev_dotazniku"],$id_firmy)

;  

Je patrné, že tato funkce pracuje s tabulkou temp_dotaznik. Do tabulky temp_dotaznik ukládáme 

název dotazníku a id_firmy, která dotazník zadává. 

 

Menu_firma_novy_pruzkum.php 

 
V tomto souboru se nachází seznam odkazů na další soubory, tyto soubory pracují s „novým 
dotazníkem“. Jsou to položky hlavní strana průzkumu, vložit otázku a zadat parametry průzkumu. 
Jednotlivé soubory, ke kterým se tyto odkazy resp. položky vztahují budou vysvětleny dále. 
 
Hlavni_strana_noveho_pruzkumu.php 
 
Po zadání Názvu průzkumu se dostaneme do tohoto souboru resp. do této části systému. Při prvním 
zobrazení se objeví poze název dotazníku. Po vložení otázek do tohoto dotazníku se objevují tyto 
otázky a možnosti jejich odpovědi, u každé otázky se také objeví 2 tlačítka: smazat a editovat. O to se 
stará část kódu a především php funkce get_temp_otazky_dotazniku: 
 

get_temp_otazky_dotazniku($_SESSION["id_temp_dotazniku"]); 
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Tato funkce nám vrací pole všech temporárních otázek, které se vztahují k danému temporárnímu 
dotazníku. Tyto otázky jsou temporární, neboť se dají upravovat popř. z dotazníku úplně smazat. Jak 
se s takovými otázkami nakládá dále bude popsáno v dalších kapitolách. 
 
Vlozit_novou_otazku.php 
 
Z pohledu uživatele je základem této stránky formulář. Na tomto formuláři se nachází textové pole 
pro zadání textu otázky, dále se zde nachází pole pro výber typu odpovědi – na výběr máme textová 
odpověď, odpověď 1 z N a odpověď M z N. Když uživatel (firma) vybere typ druhý nebo třetí typ 
odpovědi, zobrazí se další pole, pro zadání počtu možných odpovědí. Po zadání hodnoty se objeví 
další pole, tentokráte už pro zadání textu možných odpovědí. 

Na následujícím obrázku je vidět i další možnost výberu a to zatrhávací pole pro možnost 
textové odpovědi. Tato možnost byla do systému doplněnq proto, aby respondent mohl vypsat např 
proč danou otázku zatrhl. 

 

 
Obrázek 4.3: Zadávání nové otázky dotazníku 

 

Zadavani_pruzkumu.js 
 
V tomto souboru se nachází čtyři javascriptové funkce. Změna_typu_odpovedi, vytvor_inputy, 
editovat_otazku a smazat_otazku. Tyto funkce napomáhají ke správné funkčnosti této části systému, 
zabývající se zadáváním otázek dotazníku. 
 
Zadat_parametry_pruzkumu.php 
 
Tento soubor/tato stránka představuje poslední fázi zadávání nového průzkumu. Do formuláře, který 
představuje rozhraní, uživatelé zadávají parametry daného dotazníku. Dotazník má 3 povinné 
parametry: platnost od, platnost do, a počet bodů, které dostane respondent za vyplnění průzkumu. 
Firma má dále možnost nastavit pro jaký typ respondentů je dotazník určen – děje se tak proto, aby si 
firma mohla vybrat cílovou skupinu, o které se potřebuje něco dozvědět. Např. Když se bude ptát na 
otázky kosmetiky, rtěnky atd. - vybere si cílovou skupinu respondentů – pohlaví – ženské.  

Dále je zde možnost vybrat respondenty prostřednictvím jejich koníčků. Hlavní kód v pozadí 
této stránky pracuje tak, že zavoláme funkci get_nazev_temp_dotaznik ta nám vrací název dotazníku, 
dále voláme funkci get_id_firmy_from_temp_dotaznik – tato funkce nám vrátí id_firmy z tabulky 
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temp_dotaznik. Dále uložíme dotazník, tentokráte ne do tabulky temp_dotaznik ale do tabulky 
dotaznik. Dále funkce insert_konicky_to_dotaznik_konicky uloží vybrané koníčky do tabulky 
dotaznik_konicky a funkce insert_temp_otazky_dotazniku_to_otazky_dotazniku – z jejího názvu 
snad vyplývá že otázky uložené v temp_otazky_dotazniku nahraje do tabulky otazky_dotazniku. Vše 
v temporární tabulce smaže. Od této chvíle už nelze dotazník upravovat a je připraven na vyplnění 
respondenty. 
 
Vysledky_pruzkumu.php 
 
Tento soubor za pomoci javascriptové třídy DynamicTable ze souboru DynamicTable.js, vypisuje 
tabulku všech firemních průzkumů. Uživatel má možnost na jednotlivé dotazníky kliknout, potom 
dojde k přechodu na další stránku vysledek_pruzkumu.php. Parametry daného odkazu (id_dotazniku) 
se posílají pomocí globální proměnné $_GET 
 
Vysledek_pruzkumu.php 
 
Z proměnné $_GET získáme id_dotazníku, tato hodnota je předána jako parametr funkci dotaznik. 
Tato funkce nám vrací pole všech otázek a možností odpovědí. V rámci HTML formuláře se potom 
vypisuje ke každé možnosti odpovědi, kolik uživatelů ji vybralo a její procentuální ohodnocení. U 
textových odpovědí je zobrazen odkaz na výpis všech textových odpovědí od všech respondentů. U 
odpovědí 1 z N se zobrazí odkaz na graf – odkaz na soubor graf_kolac.php 
 
Odpovedi_k_otazce.php 
 
Kód tohoto souboru se stará o výpis všech textových odpovědí k dané otázce. 
 
Odpovedi_k_moznosti.php 
 
Obdobně jako u předchozí kapitoly, jde o výpis všech odpovědí tentokrát k dané možnosti odpovědi. 
 
Graf_kolac.php 
 

Hlavní částí tohoto souboru je třída graph. Musím zde uvézt, že tvůrcem této třídy je pan Jiří Zachar. 
Tuto třídu šíří pod GNU GPL licencí. Lze ji volně stáhnout z [9]. Využil jsem ji pro lepší a rychlejší 
práci, pokud bych musel podobnou třídu programovat, zabralo by mi to delší časové období, proto 
jsem pana Zachara požádal o svolení zařadit ji do této práce. Tato třída umožňuje generovat několik 
typů grafů avšak v této práci byl použit graf, jenž je vidět na obrázku 4.4. V našem systému by bylo 
možné využít více typů grafů. Toto by bylo vhodné rozšíření našeho systému. 
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Obrázek 4.4: graf k otázce 

 
Apriori.php 
 
Soubor Apriori.php je vlastní souborem využívajícím Business Intelligenci, avšak v našem případě se 
jedná o zjednodušenou verzi algoritmu apriori. Algoritmus apriori je předně navržen pro zkoumání 
např. „nákupních košíků“. V našem systému nezkoumáme zboží nebo závislosti jednotlivých 
odpovědí mezi sebou, ale závislost odpovědí na vlastnostech resp. parametrech uživatelů. Algoritmus 
apriori byl blíže rozebrán v kapitole 2.4. 

 

4.6 Část systému pro respondenty 
 
Tato podkapitola je věnována popisu a funkci jednotlivých souborů části systému určené 
respondentům. 
 

Menu_respondenti.php 
 
V tomto souboru je uloženo menu voleb pro respondenty. Jelikož respondent je vnašem systému 
zdrojem informací získaných prostřednictvím vyplněného dotazníku, není voleb pro respondenta 
mnoho. Respondent může pouze měnit informace o sobě a vyplňovat průzkumy/dotazníky. 
Je zde také element <div>, v němž se zobrazují informace o respondentovi jako jméno a příjmení, 
login, počet bodů na kontě a odkaz pro odhlášení ze systému. 
 
Respondenti_main.php 
 
Do tohoto souboru pouze funkcí require_once vkládáme obsah předchozího souboru. 
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Změna_udaju_respondenta.php 
 
Obdobně jako v předcházejících kapitolách pojednávajících o změnách údajů uživatelů, je i zde 
podobná funkčnost. Funkcí nacti_nacti_udaje_respondenta, jenž má parametr login respondenta 
(získáme z obsahu globální proměnné $_SESSION), získáme asociativní pole s informacemi o daném 
respondentovi. Tyto údaje jsou vloženy do html elementů <input>. Zajímavější je ovšem načítání 
doplňujících údajů jako pohlaví, rodinný stav, vzdělání atd. do html elementů <option>. Příslušnými 
funkcemi (get_pohlavi, get_rodstav, get_vzdelani) je do těchto elementů načtena celá tabulka daných 
možností. Je vybrána ta možnost, kterou má respondent v dané době zvolenu.  
Respondent může některé položky změnit, nemůže ovšem změnit rodné číslo a datum narození. 
V systému se předpokládá že rodné číslo je unikátní. A nebylo by logické aby si respondent mohl 
libovolně měnit datum narození.  
O vlastní změnu údajů se starají až 4 funkce:  

• update_respondent – updatuje všechny informace v tabulce respondent 
• delete_respondent_from_respondent_konicky – z tabulky respondent_konicky odstraní 

všechny koníčky daného respondenta 
• insert_konicky_to_respondent_konicky – do tabulky respondent_konicky vloží všechny 

koníčky, jenž byly ve formuláři zatrženy 
• change_pwd – tato funkce se volá poze v případě, že byla vyplněna pole pro stávající a nové 

heslo, jinak se nevolá. 
 
Pruzkumy_na_vyplneni.php 
 
Tato část systému pouze zobrazuje všechny dotazníky na vyplnění. Děje se tak formou tabulky, která 
byla popsána už v několika předcházejících kapitolách. Respondentovi se zobrazí pouze ty dotazníky, 
které už nevyplnil a zárověň pro něj jsou určeny (ženy nemohou vyplňovat dotazníky určené mužům 
apod.). Zobrazí se také pouze ty dotazníky, které jsou aktuální, pojmem aktuální rozumíme dotazníky, 
jejichž parametr platnost_od už nastala a parametr platnost_do neskončila tj. řekněme, že je dnešní 
datum 20.5.2009, kdyby existoval dotazník s parametrem platnost_od = 21.5.2009 => tento dotazník 
se nezobrazí. Obdobně kdyby existoval dotazník s parametrem platnost_do 19.5.2009, také jej 
nezobrazíme, protože platnost takového dotazníku už vypršela. 
 
Vyplneni_pruzkumu.php 
 
Hlavní funkcí v kódu tohoto souboru je funkce get_otazky_dotazniku, tato nám vrací asociativní pole, 
které obsahuje všechny otázky a všechny možné odpovědi na dané otázky. Informace z tohoto pole 
jsou načteny do html elementů. Zajímavostí je, že na stránce jsou ve skutečnosti načteny všechny 
otázky. Ovšem vidět je jen jedna a to ta, kterou respondent práve vyplňuje. Tuto funkčnost zajišťují 
javascriptové funkce: zviditelni_next a zviditelni_back uložené v souboru Functions_JS.js.  

Pro dokončení vyplňování průzkumu se respondent musí dostat až k poslední otázce a 
stisknout tlačítko dokončit. Odpovědi zůstávají uloženy v elementech <input> resp. <textarea> a  
pomocí funkcí vloz_vyplnenou_otazku resp vloz_vyplnenou_odpoved jsou ukládány do příslušných 
databázových tabulek (vyplnene_otazky resp. vyplnene_odpovedi). Do tabulky vyplnene odpovedi se 
také ukládají informace o respondentovi jako např. věk, pohlaví, vzdělání atd. Tyto informace jsou 
zpracovávány a dále využívány pro Business Intelligenci v souboru apriori.php. 
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Obrázek 4.5: Vyplňování dotazníku respondentem 
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5 Praktické nasazení a zhodnocení 
výsledků 

 

V této kapitole jsou shrnuty poznatky získané vývojem webové aplikace. Jsou zde popsána úskalí, na 
která jsem narazil. Je zde sebekritika a nápady na rozšíření či vylepšení stávajícího systému. Dále 
ukázka výsledků zkušebního dotazníku a informace, které byly jeho vyplněním získány. Jsou zde také 
názory některých zkušebních uživatelů z řad mých studujících kolegů i osob zcela programátorsky 
nevzdělaných. Aplikace bez problémů funguje v prohlížečích Mozilla Firefox, Opera a Google 
Chrome. 
 

5.1 Nasazení systému do provozu, zhodnocení a 

možnosti rozšíření 
 
Každý softwarový projekt by měl projít zátěžovými zkouškami a podrobným testováním. Zmiňovaný 
systém bychom mohli označit jako funkční prototyp, který ovšem ještě není v provozu. Děje se tak 
kvůli testování. Každý projekt bychom měli patřičně odzkoušet a doladit, i tento projekt jistě 
obsahuje neošetřené hodnoty apod., právě tyto bychom měli odhalit.  

Dříve, než bude systém spuštěn v plném provozu, by se měla prostudovat řada právních 
norem, které se problematikou veřejných průzkumů a především zveřejňováním výsledků průzkumů 
zabývají. 

Začlenění do plného provozu ovšem nebude „ze dne na den“. Systém jako je i tento, 
potřebuje získat vyšší množství uživatelů. Ať už budeme mluvit o uživatelích z řad respondentů nebo 
firem. Firmy potřebují respondenty pro vyplnění dotazníků a respondenti potřebují firmy, které jim 
prostřednictvím systému budou za vyplnění „platit“. Systém je v současné době testován 
dobrovolníky. 

Systém hodlám i nadále vyvíjet a rozšiřovat jeho funkčnost. Systém, jak již bylo zmíněno 
v několika předcházejících kapitolách, by bylo možné rozšířit o více typů grafů (např. sloupcový, 
řádkový, výsečnicový atd.). Bylo by vhodné doplnit možnosti business intelligence – systém vrací 
pouze jednoúrovňová asociační pravidla resp. frekventované 1-množiny, což nám (firmám) sice 
dodává nové znalosti a poznatky, ale zároveň tyto poznatky nejsou dostatečně přesné a podložené.  

Dále by šlo systém vylepšit výpisem výsledků ve formě XML a jiných. Bylo by výhodou, 
kdyby systém umožnil administrátorům možnost zálohy tabulek ve formě XML a pak samozřejmě i 
zpětné načtení takovýchto XML souborů do systému. V systému je navržena i možnost práce 
(administrátora) s MySQL konzolí rovnou v systému – tato však nebyla prozatím zprovozněna. 
Dalších rozšíření, které by šlo do systému zaiplmenetovat, je jistě mnoho. 
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5.1.1 Možná další práce s výsledky průzkumu 
 

Další práce s výsledky průzkumů by mohla vést přes kancelářský balík Microsoft Office, tak jak je 
popsáno v [14].  
Tabulky naší databáze by bylo možné uložit např. ve formě klasické tabulky. 

Kancelářský balík Microsoft office má v poměrně velkém rozsahu integrovanou podporu 
analytických služeb, nejvíce pak v aplikaci MS Excel. Pomocí MS Excel můžeme dokonce vytvářet 
OLAP kostky i přímo na klientské úrovni. S analytickými daty dokáže rovněž pracovat kancelářský 
databázový program MS Acces. 

Kontingenční tabulka má narozdíl od klasické tabulky několim speciálních vlastností, 
umožňuje výměnu řádků a sloupců přičemž řádky a sloupce mohou mít hierarchickou strukturu.  

Převod z klasické tabulky na kontingenční můžeme nejlépe realizovat v prostředí aplikace 
MS Excel. Spočívá v přesunu ikon záhlaví sloupců na příslušné pole tabulky. 

Postup vizuálního návrhu kontingenční tabulky se ve verzích MS Excel 2003 a 2007 příliš 
neliší. Podle grafické návrhové šablony můžeme údaje z klasické tabulky přemisťovat do řádkových a 
sloupcových polí. Tam budeme při návrhu zobrazení OLAP kostky umisťovat dimenze. 

V sestavě kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu se z každé dimenze stává množina 

polí, v nichž je možné rozbalit a sbalit podrobnosti na jednotlivých úrovních hierarchií. [14] 

 

 
Obrázek 5.1: Excel 2003 – vizuální návrh kontingenční tabulky v prostředí programu 
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5.2 Ukázka výsledků průzkumů 
 
V této kapitole si ukážeme výledky jenoho ze zkušebních průzkumů. Průzkum má název: „Tiskoviny 
– prodeje a oblíbenost tiskovin“. Tento průzkum obsahuje 3 otázky. Byl vyplněn 7 respondenty. 
 

1. otázka 1 : „Popište se stručně jako čtenář“ – na tuto otázku je možné odpovědět 
pouze formou textové odpovědi 
respondenti odpovídali takto :

• Čtu rád, ale většinou mi na to nezbývá moc času 
• Čtu jen opory a technické texty. 
• Jediné co čtu jsou noviny a technická literatura. 
• Čtu časopisy a odbornou literaturu o informatice. 
• na čtení nemám čas, poslouchám knihy v audio podobě 
• čtu ráda, ale většinou to nestíhám s časem 
• Čtu ráda "krásnou" literaturu nejradši mám Viewgha. 

 

2. otázka 2 : „Jaký typ tiskovin čtete? Můžete vybrat i více možností.“ – možnost typu 
odpovědi MzN, v našem případě až 5z5. 
Získali jsme tyto odpovědi : 

• Knihy     hlasovalo : 4 osob     57.1428571429% 
• Časopisy     hlasovalo : 6 osob     85.7142857143% 
• Noviny     hlasovalo : 2 osob     28.5714285714% 
• TV magazíny     hlasovalo : 2 osob     28.5714285714% 
• nečtu     hlasovalo : 2 osob     28.5714285714% 

 

Pro upřesnění musím uvést, že počty hlasování u jednotlivých možností jsou správné. 
Jednalo se o odpovědi MzN tj. jeden respondent mohl zároveň hlasovat i u více 
možností. Výsledkem této otázky by mohlo být konstatování, že více než 85% 
dotázaných čte časopisy , více než 50% dotázaných čte zároveň i knihy atd. 

 

3. otázka 3 : „Kolik měsíčně utratíte za tiskoviny?“ – pro odpověď máme na výběr 
právě 1 ze 4 možností a to:  

• nic     hlasovalo : 3 osob     42.8571428571% 
• do 100 Kč     hlasovalo : 3 osob     42.8571428571% 
• 200 - 300 Kč     hlasovalo : 1 osob     14.2857142857% 
• 400 Kč a více     hlasovalo : 0 osob     0% 

 
 

Měl bych uvést, že u této otázky resp. u jejích výsledků je možnost zobrazení grafu a 
popř. i jednoduchých asociačních pravidel resp. frekventovaných 1-množin. 
 
Tři ze sedmi našich testovacích respondentů odpověděli, že za tiskoviny nic neutratí 
tj. přibližně 42% dotázaných. Druhou možnost zvolili další tři respondenti a možnost 
číslo 3 zvolil jeden respondent tj. přibližně 14% dotázaných V našem ukázkovém 
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případě dochází k velké statistické chybě, která je zapříčiněna nízkým počtem 
respondentů.  
Aplikace získala z vyplněných odpovědí frekventované množiny:  

 
  odpoved vlastnost podpora spolehlivost 

nic rodstav:   svobodný/svobodná 42.8571428571% 100% 
do 100 Kč pohlavi:   mužské 42.8571428571% 100% 
do 100 Kč kurak:   Nekuřák 42.8571428571% 100% 
do 100 Kč rodstav:   svobodný/svobodná 42.8571428571% 100% 

 
 

 

 

Tyto množiny v sobě pravděpodobně nesou také jakousi statistickou chybu, opět 
kvůli nízkému počtu respondentů. 
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6 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit funkční prototyp informačního systému pro práci s on-line 
průzkumy. Systém byl navržen, implementován a a částečně otestován. Při jeho vývoji došlo 
k několika zásadním úpravám ať už šlo o úpravy tabulek databáze nebo programového kódu. Tyto 
změny bylo nutné doimplementovat do již částečně zpracovaného kódu. Jak již bylo uvedeno 
v předcházející kapitole, jsou známa vhodná další rozšíření, která by bylo vhodné zaimplementovat 
do systému. Jedná se například o výber z několika typů grafů – v současné době je v systému 
zprovozněn pouze jeden typ. 
 

Webová aplikace nabízí firmám ralativně jednoduché a přehledné zadávání dotazníku, nabízí 
zobrazení jejich výsledků formou výpisů, ať už všech textových odpovědí, nebo procentuálním 
ohodnocením jedntolivých možností odpovědi. Nabízí zobrazení grafu a výpis jednoúrovňových 
asociačních pravidel. Respondentům poskytuje přehledné vyplňování dotazníků. Správcům umožňuje 
přehled prakticky všech informací v databázi, ať už jde o firmy, respondenty nebo dokonce jednotlivé 
dotazníky. Jedná se o aplikaci, která by po výše zmíněných úpravách mohla být bez problému 
nasazena do provozu.  

 
V této bakalářské práci jsem se seznámil s problematikou  získávání znalostí z databází a to 

konkrétně získávání asociačních pravidel, použil jsem upravený algoritmus Apriori 
 

Díky poznatkům, které jsem získal při řešení této práce, se zvýšily mé zkušenosti při tvorbě 
aplikací tohoto typu. Nyní si mohu dovolit vytvářet i náročnější aplikace, na které bych si dříve 
netroufl. Také jsem pomocí tohoto projektu poznal návrh aplikace v praxi, řešení reálných požadavků 
atd. Tyto získané zkušenosti se budou v budoucnu zajisté hodit. 
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