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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření a návrh aplikace, která rozšiřuje možnosti reprezentace genealogických 

dat s využitím současných geografických informačních systémů. Podstatou aplikace je zpracování 

GEDCOM souboru, následná agregace a výběr dat podle uživatelských požadavků a vytvoření souboru 

KML, který je určen pro distribuci geografických dat.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The goal of this thesis is design and implementation of application which advances representation of 

genealogical data using current geographical information systems. The base of application is processing 

GEDCOM file, data agregation and selection on users request and creation of KML file, which is used 

to distribution of geographical data. 
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1 Úvod 

V posledních letech stoupá zájem veřejnosti o informace o svém rodinném původu. Děje se tak 

především díky zveřejňování matričních knih na internetu. Lidé proto nemusejí cestovat do archivů 

a pátrání po příbuzných je tak časově i finančně méně náročné. Nalezené informace jsou nejčastěji 

ukládány ve formě počítačových dat. K tomu slouží nejrůznější programy, které jsou schopny data 

nejen uložit ale také zpracovat do jiné formy (umělecky zpracované rodokmeny doplněné o fotografie 

apod.). Tyto programy umožňují také uživatelem vytvořená data exportovat v standardizovaném 

souboru typu GEDCOM. Zde se tedy přímo nabízí myšlenka zpracovávat genealogická data jiným, 

inovativním způsobem. 

Tato práce se zaobírá návrhem aplikace, která vhodně shlukuje položky podle uživatelem 

zadaných kritérií. Jedná se zejména o rodovou, místní, či časovou příslušnost. Dále je cílem realizace 

systému, který by takto nalezené shluky uživatelsky příjemně zobrazoval s použitím současných 

geografických informačních systémů. 

Samotná práce je členěna do tří logických celků. První část dokumentu se zaměřuje na teoretické 

znalosti, které jsou nezbytné pro správný návrh a implementaci aplikace. V této části je vysvětlen pojem 

genealogie a další základní pojmy spojené s genealogií. Dále jsou zde představeny dostupné 

genealogické programy a geografické informační systémy. Nakonec jsou uvedeny dostupné webové 

technologie vhodné pro implementaci aplikace. 

Druhá část práce se věnuje analýze požadavků a návrhu řešení. Podrobně jsou zde popsány 

všechny cíle celé práce. Kapitola se dále věnuje studiu uživatelů a konkrétní specifikaci uživatelských 

potřeb. Dále je zde detailně popsán návrh databázové struktury pro vhodný způsob ukládání 

genealogických dat. Závěr kapitoly je věnován návrhu grafického uživatelského prostředí.  

Poslední kapitola se věnuje již samotné realizaci aplikace. Jsou zde představeny použité nástroje 

nezbytné pro efektivní implementaci. Jsou zde popsány nejvýznamnější problémy, které bylo během 

realizace nutné řešit. Představena je také finální podoba uživatelského rozhraní. Na závěr kapitoly je 

popsán způsob a průběh testování.  
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2 Studium problematiky 

Tato kapitola se věnuje studiu teoretických informací, které bylo nezbytně nutné nastudovat pro další 

práci. Nejdříve je vysvětlen pojem genealogie a další základní pojmy, které s genealogií souvisí. 

Následně jsou představeny dostupné genealogické programy, které umožňují ukládání genealogických 

dat. Dále je popsána specifikace GEDCOM určená pro distribuci genealogických dat. Třetí podkapitola 

zkoumá dostupné geografické informační systémy. Vysvětlena je také specifikace souboru KML, který 

je určen pro distribuci geografických dat. Dále jsou popsány přístupy k vytváření uživatelského 

prostředí. Na závěr jsou uvedeny webové technologie vhodné k vytvoření této aplikace. 

2.1 Genealogie 
K pochopení problematiky bylo nutné nastudovat potřebnou teorii. Informace, které jsou obsaženy 

v následující kapitole byly nastudovány ze zdroje [1]. 

Co je to genealogie? 

Genealogie (z řeckého slova génos = rod) je pomocná věda historická, která se věnuje zkoumání vztahů 

mezi lidskými jedinci, které vyplývají z jejich společného rodového původu.  

Základní pojmy 

Rodokmen je nejjednodušší genealogická tabulka. Zahrnuje manželské dvojice s jejich dětmi a dalšími 

větvemi rodu, které nesou stejné příjmení. Rodokmen sleduje pouze otcovskou linii, která vede 

od sledované osoby až po nejstaršího dohledatelného předka. Tento předek je považován za zakladatele 

rodu. Typickým znakem rodokmenu je tedy společné příjmení. Nejjednodušší variantou rodokmenu je 

sledování tzv. přímé otcovské linie, kdy je pozornost věnována pouze jedné řade rodin jednotlivých 

pokolení rodu. Tato linie se tak stává nejkratší spojnicí táhnoucí se přes mužská pokolení. 

 

 
Obrázek 2.1 Schéma rodokmenu přímé otcovské linie (vlevo) a schéma rodokmenu (vpravo) 1 

Vývod z předků zahrnuje přehled přímých předků jak mužské, tak i ženské linie od konkrétní 

sledované osoby směrem dále do minulosti. Vývod z předků je tedy souhrnem osob, které se podílely 

                                                      
1 http://www.sperat.cz/rodokmeny/ 
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na osobnosti sledované osoby a to tím, že mu předali svou genetickou informaci. Veřejnost často 

chybně zaměňuje pojmy vývod z předků a rodokmen. Tento omyl je nejspíše způsoben tím, že vývod 

v grafické formě připomíná kmen stromu s větvemi a proto je tedy chápán jako rodokmen (Obrázek 

2.2). 

 
Obrázek 2.2 Schéma vývodu1 

 Agnantní vývod, jinými slovy otcovská linie je přehled přímých předků po otcově linii 

do minulosti (výchozí osoba, otec, děd, praděd atd.).  

 Kognatní vývod známý také jako mateřská linie je přehled přímých předků po matčině linii 

do minulosti (výchozí osoba , matka, babička, prababička atd.). 

 Rozrod je nejsložitějším typem genealogické tabulky. Zahrnuje veškeré potomstvo 

od konkrétní sledované dvojice. Rozrod je veden směrem do současnosti a obsahuje všechny muže 

i ženy patřící do pokrevního příbuzenství vzhledem k páru od kterého se rozrod sestavuje (Obrázek 

2.3). Zpracování rozrodu je velmi časově náročné vzhledem k tomu, že může obsahovat tisíce osob. 

 

 
Obrázek 2.3 Schéma rozrodu1 

Jak udělat vlastní genealogický výzkum? 

Každý genealogický výzkum začíná rozhovorem. Pokud vyhledáváme informace o vlastní rodině je 

vhodné obejít všechny příbuzné a zeptat se jich co si pamatují o své rodině. Stejně tak i pokud je 

genealogický výzkum prováděn na zakázku, je potřeba hned na začátku získat alespoň základní 

informace. Tím rozumíme jména, místa a data narození rodičů, prarodičů případně praprarodičů.  

 Další informace je již potřeba hledat v matričních knihách. Matriční knihy jsou knihy, 

do kterých jsou zapisovány narození, sňatky a úmrtí. Veřejnost může nahlédnout do matričních knih, 

ve kterých od posledního záznamu o narození uplynulo 100 let, anebo kde od posledního sňatku či 

úmrtí uplynulo 75 let. Do knih které jsou mladší než uvedené meze nelze nahlédnout z důvodů ochrany 

osobních údajů. Matriční knihy jsou uloženy na matričních úřadech. Staré matriční knihy je potřeba 

hledat v archivech. 

 V roce 2007 začala v České republice digitalizace matrik, tedy uveřejňování starých matričních 

knih na internetu. V současnosti je již velká část přístupná. Digitalizace byla iniciována americkou 

genealogickou společností Family Search. Tuto společnost řídí Církev Ježíše Krista Svatých posledních 

dnů.  
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2.2 Dostupná řešení 
Pro ukládání genealogických dat byla vytvořena celá řada programů. Některé z nich je možno stáhnout  

zdarma v plné verzi. Častěji však programy poskytují bezplatně jen omezené služby. Následuje jejich 

stručný přehled. 

Legacy Family Tree 

Legacy Family Tree3 je americký produkt firmy Millennia Corporation, kterého vývoj začal v roku 

1995. Podle webu toptenreviews.com se jedná o nejlepší dostupný genealogický software2. Tento 

program je uživatelům nabízen ve dvou verzích. První, s názvem Standard verze je bezplatná. Tato 

verze obsahuje poměrně velké množství funkcí. Poskytuje možnost vkládání osob a vztahů mezi nimi, 

upozornění na narozeniny a výročí, report rodokmenu a  rodiny, diagramy (omezení na 4 generace) 

a připojení obrázků. Druhá, Deluxe verze je zpoplatněna. Tato verze nabízí oproti verzi Standard navíc 

funkce vedení výzkumu, databází sídel, porovnání duplicit ve dvou souborech či tvorbu souborů PDF.  

Obě verze nabízejí možnost exportovat uživatelská data do formátu GEDCOM (je popsán v kap. 2.3). 

 

 
Obrázek 2.4 Ukázka uživatelského rozhraní programu Legacy Family Tree3 

Ancestry 

Program Ancestry4 byl vytvořen v roce 2003 a jeho vývoj pokračuje do současnosti. Jeho autorem je 

český programátor Martin Doležal. Ancestry je zcela bezplatný program poskytující všechny potřebné 

funkce pro vytvoření plnohodnotné genealogické databáze. Mezi ně patří vkládání osob a vztahů mezi 

nimi, spojování rodokmenů, grafické zobrazování různých rodinných vztahů, podrobné statistiky 

rodokmenu, vkládání obrázků, připomínky výročí, vyhledání osob konkrétního vztahu (např. bratranci, 

švagrové, apod.) a v neposlední řadě export dat do formátu GEDCOM. Výhodou tohoto programu je 

především možnost bezplatného používání plné verze a také jednoduché uživatelské prostředí v českém 

jazyce.  

                                                      
2 http://genealogy-software-review.toptenreviews.com/index.html 
3 http://www.legacyczech.com/ 



6 

 

 

Obrázek 2.5 Ukázka uživatelského rozhraní programu Ancestry4 

MyHeritage Family Tree Builder 

MyHeritage5 je název webové stránky, která poskytuje možnost vytvoření genealogické databáze 

online. Uživateli nabízí tři verze. Basic verze je bezplatná, umožňuje uživateli vložit na internetové 

stránky 250 osob. Premium verze je zpoplatněna ročními poplatky a oproti Basic verzi má navíc funkce 

pro pokročilé vyhledávání shod a možnost umístit na internetové stránky až 2500 osob.  Poslední verze 

s názvem PremiumPlus je rovněž zpoplatněna ročními poplatky, které jsou vyšší než u Premium verze. 

Oproti ostatním verzím nemá žádná omezení. 

 Uživatel má dále možnost stáhnout si program Family Tree Builder, který ukládá data i bez 

přístupu internetu s pozdější synchronizací. Tento program poskytuje možnost vytvoření řady výpisů 

vázaných k uživatelem vybrané osobě, možnost vytvoření několika typů diagramů, apod. 

 Výhodou tohoto programu je velmi příjemné uživatelské prostředí, které je jednoduché 

a snadno ovladatelné. Výhodou je také možnost vytvářet genealogickou databázi přímo 

na internetových stránkách bez nutnosti instalace programu. 

 

 
Obrázek 2.6 Ukázka uživatelského rozhraní programu MyHeritage5 

                                                      
4 http://ancestry.nethar.cz/ 
5 https://www.myheritage.cz/ 
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2.3 Specifikace GEDCOM 
GEDCOM je zkratkou pro anglický výraz Genealogical Data Communication, který lze přeložit jako 

přenášení nebo vyjádření genealogických dat. Jedná se o specifikaci pro ukládání a distribuci 

genealogických dat. Tato specifikace byla vytvořena Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů 

a dodnes je pod její výhradní zprávou. Vývoj v posledních letech nezaznamenal výrazný pokrok, 

poslední verze byla uveřejněna v roce 2002. I přes to je GEDCOM nejrozšířenějším formátem 

pro ukládání a distribuci genealogických dat.  

Dokumentace [2] ke specifikaci GEDCOM  je značně rozsáhlá a proto v této práci bude uveden 

pouze stručný princip reprezentace genealogických dat, který je potřebný k chodu aplikace. GEDCOM 

soubory jsou čistě textové soubory, které obsahují záznamy o jednotlivých osobách a vztazích mezi 

nimi. Označovány jsou příponou .ged. Na základě informací ze zdroje [2] lze sestavit pravidla 

gramatiky specifikace GEDCOM. Pro účely této aplikace a pro účely pochopení principu stačí jejich 

zjednodušená a zkrácená verze, která je uvedena v příloze B. 

GEDCOM soubor se skládá z hlavičky, množiny záznamů a ze speciálního záznamu TRLR. 

Tento speciální záznam označuje konec souboru, proto se může v souboru vyskytovat pouze jednou. 

Tomu odpovídá první pravidlo gramatiky: 

 

<GEDCOM_FILE> → 

0 <HEADER> 

0 <RECORD> 

0 TRLR 

 

Lze rozlišit dva základní typy záznamů: záznam o osobě (individual record) a záznam o rodině 

(family record): 

 

<RECORD> → <INDIVIDUAL_RECORD> 

<RECORD> → <FAM_RECORD> 

 

Jednotlivé genealogické záznamy jsou v souboru organizovány do hierarchické struktury 

po řádcích. Každý řádek je uveden číslem. První řádek identifikující nový záznam je uveden číslem 0. 

Následující řádky patřící k záznamu jsou uvedeny vyšším číslem než 0. Číslo na začátku řádku tedy 

indikuje hloubku zanoření. Za číslem může následovat křížový odkaz. Tento odkaz jednoznačně 

identifikuje osobu případně rodinu. Případný odkaz je následován značkou (tag). Tato značka určuje 

jaká informace o záznamu bude následovat. Značek je velké množství, uvádějí např. informace 

o narození, úmrtí, vzdělání, zaměstnání a pod. Také zde může být vložen odkaz, který říká, do které 

rodiny daná osoba patří. Pravidlo pro záznam o osobě by mohlo vypadat například takto: 

 

<INDIVIDUAL_RECORD> →     

 n @XREF:INDI@ INDI 

  +1 <PERSONAL_NAME_STRUCTURE>  

  +1 SEX <SEX_VALUE>   

  +1 <CHILD_TO_FAMILY_LINK>   

  +1 <SPOUSE_TO_FAMILY_LINK>  

  +1 <INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTURE> … 
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Ostatní pravidla jsou uvedena v příloze B. 

 

Obrázek 2.7 Ukázka specifikace GEDCOM6 

Na obrázku (Obrázek 2.7) je uveden příklad krátkého a jednoduchého GEDCOM souboru. 

Tento soubor začíná krátkou hlavičkou, ve které je informace o programu, ve kterém byl tento soubor 

vytvořen. Následuje několik záznamů o osobách, které obsahují informace o jménu, pohlaví apod. 

Posledním záznamem uvedeným v ukázce je záznam o rodině. Tento záznam obsahuje odkazy na 

osoby, které do rodiny patří. Tedy osoba  s identifikátorem @1@ vystupuje v této rodině jako manžel, 

osoba s identifikátorem @2@ jako manželka a nakonec osoba @3@ jako dítě. Soubor je ukončen 

záznamem TRLR. 

2.4 Geografické informační systémy 
Pod pojmem geografický informační systém (zkráceně GIS) rozumíme elektronický systém 

pro zpracování geografických informací. Geografická informace je potom ucelený údaj o konkrétním 

objektu, kde její nutnou součástí je údaj o geografické poloze objektu [3].  Dostáváme se tak k pojmu 

geoobjekt. Říkáme, že geoobjekt je fyzický nebo abstraktní objekt, který je určen: 

1. identifikací – pojmenování objektu 

2. prostorovou polohou – geografická souřadnice 

3. atributy – neprostorové údaje 

                                                      
6 https://chronoplexsoftware.com/gedcomvalidator/gedcom/gedcom-4.0.pdf 
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4. časem – pouze v některých aplikacích 

 

Geoobjekty lze rozdělit také podle počtu dimenzí. Reálné objekty zemského povrchu jsou vždy 

třírozměrné, avšak do prostředí GIS mohou být transformovány jako: 

 0D – bezrozměrné objekty, například autobusová zastávka, vysílač, a pod. 

 1D – jednorozměrné objekty, například pro modelování cest, řek a pod.  

 2D – dvojrozměrné objekty, pro modelování ploch s konečným obvodem, např. území 

národního parku, a pod. 

 3D – třírozměrné objekty, pro modelování reliéfu krajiny 

 

Pojmem geodata rozumíme soubor geoobjektů. Geodata jsou tříděny do mapových vrstev. 

Využití geografických informačních systému je velmi široké. Uplatnění naleznou v armádě, 

státní zprávě (např. katastr nemovitostí), zemědělství, atd. Pro potřeby této práce jsou klíčové 

především volně dostupné internetové mapové aplikace.  

Google Earth 

Google Earth je geografický program vytvořený firmou Google, který má podobu virtuálního globusu. 

Tuto aplikaci je možno stáhnout zdarma v základní verzi, případně lze zakoupit i rozšířenou verzi. 

Aplikace je určená jak pro počítače, tak pro mobilní zařízení (Obrázek 2.8). Google Earth nabízí 

možnost zobrazovat planetu Zemi z pohledu satelitu a prozkoumávat kteroukoliv část jejího povrchu. 

Kromě klasického zobrazení povrchu nabízí také zobrazení mořského dna, 3D modelů měst či 

historické snímky. Google Earth nezobrazuje pouze naši planetu, ale je možné pomocí této aplikace 

sledovat hvězdnou oblohu, případně  si zobrazit 3D modely povrchu Měsíce a Marsu. [4]. 

 Zajímavou funkcí Google Earth je tzv. Street View. Tato funkce nabízí 360-stupňový 

panoramatický pohled na ulice. Street View tedy poskytuje uživateli možnost prohlédnout si konkrétní 

místa z pohledu první osoby na úrovni terénu. Panoramatické fotografie byli nafoceny speciálním 

fotoaparátem, který byl umístěn na střeše auta. Uživatel tak má možnost „procházet“ se 

po zdokumentovaných ulicích, jako kdyby tam stál ve skutečnosti. 

 

  

Obrázek 2.8 Ukázka vzhledu mobilní verze Google Earth7 

                                                      
7 https://play.google.com/store/apps/ 
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Google Maps 

Google Maps, nebo česky Mapy Google jsou internetovou mapovou aplikací, která má do jisté míry 

vlastnosti již zmíněné aplikace Google Earth (obsahuje například již zmíněnou funkci Street View). 

Dokonce je možné nainstalovat doplněk Google Earth plugin, který umožní využívat služby Google 

Earth prostřednictvím Google Maps. Na rozdíl od Google Earth, kde uživatel pohlíží na planetu Zemi 

z pohledu satelitu, Google Maps zobrazuje Zemi jako mapu s použitím tzv. Mercatorova zobrazení 

(druh válcového mapového zobrazení). Tato aplikace je dostupná z internetového prohlížeče, případně 

ji lze stáhnout jako samostatnou aplikaci do mobilního zařízení. [5] 

 

 
Obrázek 2.9 Ukázka vzhledu mobilní verze Google Maps7 

 Společnost Google nabízí uživatelům a především vývojářům možnost využití Google Maps 

JavaScript API. Jak vyplývá z názvu, rozhraní využívá interpretovaný programovací jazyk JavaScript.  

Uživatel může vložit na své stránky mapu s konkrétním uživatelsky definovaným obsahem, který je 

definován souborem ve formátu KML. Obsah je potom na mapě vykreslen v podobě mapové vrstvy. 

[5].  

OpenStreetMap 

OpenStreetMap je název mezinárodního projektu, který vytváří volnou digitální mapu světa. Tento 

projekt byl inspirován projektem Wikipedie. Jedná se tedy o kolektivní spolupráci při vytváření volně 

dostupných geografických dat. Uživatel může zaznamenat trasu pomocí systému GPS, kterou následně 

vloží do projektu. Takto vložené oblasti jsou kontrolovány jinými uživateli a případné odchylky jsou 

opraveny. Uživatelé mohou přispívat do projektu také zakreslováním významných míst do mapy (tzv. 

mapové objekty), jako například kostely, restaurace, parky, jezera a pod. Výsledky práce jsou veřejně 

dostupné a obsahují historii všech změn. Mapy jsou proto velmi dynamické a probíhají na nich časté 

změny (Obrázek 2.10). [6] 

 Stejně jako výše uvedené Google Maps i OpenStreetMap umožňuje uživateli umístit si mapu 

s vlastním obsahem na své stránky. Využívá k tomu tzv. OpenLayers, což je koncept velmi podobný 

konceptu který používá Google Maps. Obsah je opět definován souborem KML.  
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Obrázek 2.10 Mapa Prahy na OpenStreetMap, vlevo stav v r.2007, vpravo stav v r.20098 

2.5 Formát KML 
KML je zkratkou pro název Keyhole Markup Language. Tento formát je určený pro ukládání, 

zobrazování a distribuci geografických dat. Byl vytvořen firmou Keyhole pro potřeby jejich projektu 

Earth Viewer. V roce 2004 tento projekt koupila společnost Google a projekt byl přejmenován na již 

zmíněný Google Earth. Formát prošel značným vývojem a v roce 2008 se stal ve verzi 2.2 

mezinárodním standardem Open Geospatial Consortium [7] .  

KML je značkovací jazyk, kterého struktura je založena na standardu XML. Umožňuje 

specifikovat celou řadu vlastností, jako umístění bodu, obrázky, polygony pro označení plochy, a pod. 

Jednotlivé prvky jsou lokalizovány pomocí souřadnicového systému WGS84 (Světový geodetický 

systém 1984, [8]). Souřadnice tohoto systému vycházejí ze zeměpisných souřadnic. Poloha je tedy 

určena zeměpisnou délkou, šířkou a výškou. Soubor formátu KML je označen příponou .kml. 

 

Ukázka jednoduchého souboru KML: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> 

  <Placemark> 

    <name>Nazev</name> 

    <description>Kratky popis</description> 

    <Point> 

      <coordinates>-123.0822035485683,39.42228990140251,0</coordinates> 

    </Point> 

  </Placemark> 

</kml> 

 

 Soubory KML jsou velmi často distribuovány ve formátu KMZ. KMZ soubor sestává 

z hlavního souboru KML a několika případných podporných souborů, které jsou komprimovány 

nástrojem ZIP do jednoho souboru. Takový soubor se nazývá archiv a má příponu .kmz.  KMZ je 

používán v případě, že uživatelem definovaná mapa obsahuje větší množství mapových vrstev, anebo 

pokud obsahuje obrázky případně audio či video záznamy. V závislosti na obsahu souboru KML je 

                                                      
8 https://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap 
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výsledný soubor KMZ komprimován v poměru 10:1. To znamená že KML soubor, který má velikost 

10KB může být zkomprimován na soubor KMZ o velikosti 1KB [8]. Google Earth i Google Maps jsou 

schopné přečíst takto komprimovaný soubor. Není tedy potřeba napřed soubor KMZ dekomprimovat. 

2.6 Uživatelská rozhraní 
Komunikaci člověka se strojem lze chápat jako obousměrnou výměnu informací mezi člověkem 

a strojem. Informace ze strany stroje jsou k uživateli přenášeny pomocí periferních výstupních zařízení 

(monitor, tiskárna, …), na které může člověk reagovat pomocí svých smyslů (zrak, sluch). Informace 

ze strany člověka jsou ke stroji přenášena pomocí vstupních periferních zařízení, která reagují na podnět 

generovaný člověkem. Vhledem k realizaci lze rozhraní rozdělit na [9]: 

 Strojově orientovaná rozhraní  

o taková rozhraní, která jsou koncipována s ohledem na fyzickou konstrukci 

stroje. Prvky rozhraní v tomto případě odpovídají funkčním celkům stroje. 

Takové rozhraní většinou používají uživatelé, kteří funkci obsluhy rozumí. 

V některých případech je v dnešní době strojově orientované rozhraní do jisté 

míry emulováno, především kvůli již zažité tradici ovládání. Například 

nastavení pracího režimu na automatické pračce by bylo možné jednoduchým 

displejem. Kvůli tradici se však stále ve většině případů režim praní nastavuje 

otočným kolečkem. 

 Uživatelsky orientovaná rozhraní 

o taková rozhraní, která jsou koncipována s ohledem na uživatele. Jejich prvky 

neodpovídají přímo funkčním celkům zařízení. Objevují se na výrobcích, 

u kterých uživatel nemusí znát jejich princip funkce. Často se vyskytují 

na počítačích, kde se snaží uživatele odstínit od práce počítače a soustředí se 

na práci uživatele. 

 

Z uvedeného vyplývá, že uživatelsky orientovaná rozhraní se orientují na potřeby uživatele. 

Tento směr je při vývoji aplikace klíčový a bude využit v této práci. 

Uživatelská rozhraní lze dělit podle typu: 

 příkazový řádek 

 textové uživatelské rozhraní 

 grafické uživatelské rozhraní 

 

Pro potřeby této práce je zřejmé, že bude použito grafické uživatelské rozhraní. Tento typ 

uživatelského rozhraní umožňuje uživateli komunikovat na základě grafických prvků, tedy oken, ikon, 

animací a pod. Grafické uživatelské prostředí je pro uživatele velmi názorné a usnadňuje práci 

s aplikací. Grafické prvky musí být na obrazovce rozloženy tak, aby uživatel nemusel nic dlouze hledat 

a aby dokázal s aplikací pracovat samostatně.  
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2.7 Webové technologie 

Nette framework 

Nette je český PHP framework pro tvorbu webových stránek. V současné době je tento framework 

vyvíjen společností Nette Foundation. V roce 2015 byl v anketě magazínu SitePoint zvolen jako 3. 

nejlepší framework pro PHP9.  Nette využívá návrhový vzor Model-View-Presenter, který bude popsán 

níže. Mezi největší výhody frameworku Nette patří: 

 

 Vysoká úroveň zabezpečení. Nette dokáže eliminovat výskyt bezpečnostních děr, jako 

například session hijacking, session fixation, atd. 

 Ladící nástroj Tracy. Jedná se o vývojářský režim, který vývojáři v případě výskytu chyby 

zpřístupní informace o vzniklé chybě a řádek kódu na kterém vznikla. Vývojář má také 

možnost zobrazit probíhající SQL dotazy. 

 Šablonovací systém Latte. Tento systém generuje HTML kód a tím šetří práci vývojáře. Navíc 

zabezpečí výstup před zranitelnostmi. 

Model-View-Presenter (MVP) 

MVP je návrhový vzor, který dělí aplikaci do tří vrstev: datový model, uživatelské rozhraní a řídící 

logika. Toto rozdělení umožňuje udržet kód velmi přehledný, a to především v případě, kdy na jedné 

aplikaci nepracuje pouze jedna osoba, ale celý tým lidí.   

 Jak lze vidět na obrázku (Obrázek 2.11), model je oddělen od aplikace. Jeho úkolem je 

komunikace s databází, tedy přístup k datům, vkládání a manipulace s nimi. Jedinou částí se kterou 

model komunikuje je presenter. Na žádost presenteru model provede akci a případně vrátí data 

z databáze. 

 Presenter je vrstvou mezi modelem a view. Presenter zabezpečuje komunikaci s modelem, 

zpracovává uživatelské požadavky a předává data z modelu do view.  

 View je vrstvou, která zabezpečuje komunikaci s uživatelem. Jedná se tedy o vykreslení 

výstupu z presenteru na obrazovku.  

PRESENTER

VIEW

MODEL

DATABÁZE

SQL DATA

DATA

PŘÍKAZ

DATA

DATA

 
Obrázek 2.11 Schéma modelu MVP  

                                                      
9 https://nette.org/cs/ 
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3 Analýza požadavků a návrh řešení 

Tato kapitola se věnuje definicí cíle práce a studiu cílové skupiny uživatelů. Následně je uveden 

diagram případů užití a také návrh databázové struktury.  V závěru kapitoly je podrobně popsán návrh 

uživatelského prostředí. 

3.1 Cíl práce 
Po nastudování nezbytného teoretického základu byl definován cíl práce. Cílem této práce je 

vytvoření aplikace, která uživateli nabídne zobrazení genealogických dat za pomoci geografických 

informačních systémů. Tato aplikace bude využívat webové rozhraní. Bude tedy dostupná 

z internetového prohlížeče bez nutnosti instalace. 

Uživatel bude mít možnost registrace a přihlášení do systému. Po přihlášení bude mít uživatel 

možnost nahrát soubor s genealogickými daty ve formátu GEDCOM (kap. 2.3). Aplikace bude 

následně poskytovat výběr z různých pravidel, podle kterých budou genealogická data vybírána, 

seskupována a následně zobrazena na mapě. Uživatel bude mít možnost zobrazenou mapu uložit 

a později ji znovu zobrazit. Stejně tak bude uživatel moci stáhnout soubor KML (kap. 2.5), obsahující 

seskupená data, který bude zobrazitelný i v jiných geografických systémech popsaných v kapitole 2.4.  

Velký důraz je kladen na uživatelské prostředí. Je nutné aby uživatel pracoval s aplikací plynule, 

tedy aby byla intuitivní a jednoduchá.  

Hlavní myšlenkou této aplikace je alternativní pohled na genealogická data. Genealogická data 

zobrazena na mapě České republiky poskytují uživateli lepší představu o tom, ze kterých míst republiky 

jeho rodina pochází. 

3.2 Studium uživatelů a uživatelských potřeb 
Vzhledem k charakteru výsledné aplikace je skupina uživatelů do jisté míry omezena. Protože aplikace 

na svém vstupu očekává nahrání souboru formátu GEDCOM, je nutné aby uživatel tento soubor 

vlastnil. Předpokládá se tedy, že uživatel sám je genealog buď na amatérské, nebo na profesionální 

úrovni, a sám si již vytvořil požadovaný soubor s genealogickými daty, například za pomoci některého 

z programů uvedených v kapitole 2.2. Aplikace je určena pro zobrazování genealogických dat, ne 

pro jejich vytváření.  

 Aplikace není věkově omezena. I děti mohou ve spolupráci s rodiči, či jinou dospělou osobou 

tuto aplikaci používat. Do jisté míry může plnit i vzdělávací funkci v oblasti zeměpisu či dějepisu. 

Používáním této aplikace si uživatel osvojí práci s mapou. Zkoumání historie vlastní rodiny může vést 

k lepšímu pochopení historických souvislostí a ke zvýšenému zájmu o historii vůbec. 

 Na základě těchto poznatků lze popsat základní funkce, které bude systém poskytovat uživateli. 
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Správa souborů 

Jak již bylo řečeno výše, aplikace předpokládá na svém vstupu soubor GEDCOM. Uživateli proto bude 

po registraci a následném přihlášení zobrazena základní sekce systému, která bude mít v horní části 

přehlednou navigaci. Tato navigace bude obsahovat odkaz na sekci pro správu projektů. Zde bude mít 

uživatel možnost založit nový projekt. Tento projekt pojmenuje a nahraje vlastní soubor ve formátu 

GEDCOM. Soubor bude uložen do databáze a uživateli se zobrazí v seznamu projektů. S takto 

vytvořeným projektem bude moci uživatel následně opakovaně pracovat, bez nutnosti opětovného 

nahrávání souboru. Uživatel bude mít možnost kdykoliv projekt odstranit ze seznamu. Všechna data 

budou následně vymazána. 

Definice kritérií pro shromáždění dat 

Uživatel si vybere konkrétní projekt z vlastní nabídky založených projektů. Následně se mu zobrazí 

sekce pro definici kritérií, na základě kterých budou shlukována genealogická data. Uživatel bude moci 

vybírat z několika různých filtrů. Jako první vybere, která místa vztahující se k osobám chce zobrazit 

(např. místo narození, úmrtí, atd.). Dále si bude moci zvolit, jestli chce zobrazit osoby podle pohlaví, 

případně bude moci určit interval let, ve kterém chce data zobrazit. Uživatel bude moci osoby shlukovat 

také podle zaměstnání. 

Zobrazení mapy 

Po výběru kritérií a vyhledání požadovaných dat budou tyto data vykreslena na mapu. Aplikace bude 

využívat Google Maps (kap. 2.4). Podle uživatelem definovaných pravidel budou seskupena data, která 

budou následně uložena do KML souboru (kap. 2.5). Tento soubor bude vykreslen ve formě mapové 

vrstvy na mapu.  

Po kliknutí na konkrétní zobrazenou značku budou zobrazena podrobná data o osobách, které 

mají k místu vztah. Uživatel bude moci zobrazenou mapu uložit a kdykoliv ji zobrazit znovu. Takto 

uložené mapy se zobrazí v základní sekci, v blízkosti přehledu založených projektů. Uživatel má 

možnost kdykoliv uloženou mapu vymazat.  

Uživateli bude nabídnuta možnost stažení mapy. Aktuálně zobrazená mapa bude stažena 

do uživatelského zařízení ve formátu KML. Na základě takto definovaných uživatelských potřeb bylo 

možné sestavit diagram případů užití (Obrázek 3.1). Tento diagram přehledně popisuje možnou 

interakci mezi uživatelem a systémem. Diagram zobrazuje účastníky případů užití a akce, které systém 

nabízí uživateli. Nezaobírá se však jejich konkrétním popisem.  
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Neregistrovaný 
uživatel

Registrovaný 
uživatel
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Zobrazení profilu

Změna profilu

Přidání souboru

Výběr kritérií 
pro zobrazení

Specifikace měst
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do knihy návštěv

 
Obrázek 3.1 Diagram případů užití 
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3.3 Návrh databázové struktury 
Dalším nezbytným krokem při návrhu aplikace je návrh databázové struktury. S využitím 

specifikovaných požadavků byl vytvořen ER diagram (angl. Entity relationship diagram), který je 

zobrazen na obrázku (Obrázek 3.2). Tento diagram zobrazuje statický stav databáze. Diagram je složen  

z objektů-entit, které do jisté míry modelují reálné objekty. V diagramu jsou zobrazeny vzájemné 

vztahy mezi entitami. Tyto vztahy jsou označeny tzv. kardinalitou, tedy počtem vztahů, do kterých 

může jedna konkrétní entita vstoupit. 

  

users

<pk> id
username
name
surname
email
password

person_st

<pk> id
persID
file_id
name
vorname
marname
sex
birt_date
birt_plac
taufe_date
taufe_plac
deat_date
deat_plac
buri_date
buri_plac
occupation
occu_date
occu_plac
religion
confi_date
confi_plac

files

<pk> id
user_id
name
insert_date

city

<pk> city_ID
city_name
okres
kraj
psc
Latitude
Longitude

visits

<pk> id
user
message
post_date

kml_files

<pk> id
user_id
file_id
kml_file
date

1

1

110..*

famchild

<pk> id
file_id
famID
child

1

family

<pk> id
file_id
famID
husband
wife
marr_date
marr_plac

1

1

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

 
Obrázek 3.2 Návrh databázové struktury 

Na obrázku je zobrazena navržená databázová struktura. Jak vyplývá ze specifikace 

uživatelských potřeb, je nutné ukládat v databázi informace o jednotlivých uživatelích. K tomu slouží 

entita users. Tato entita obsahuje základní informace o uživateli, jako přihlašovací jméno, heslo či 

email. Uživatel se při registraci může svobodně rozhodnout zda chce uvést i své jméno a příjmení. 

 Protože registrovaný uživatel má možnost nahrát vlastní soubor, byla zavedena entita files. 

Tato entita obsahuje uživatelem zadané jméno projektu a přesný datum a čas, kdy byl soubor 

s genealogickými daty vložen. Entita samozřejmě obsahuje informaci o tom, kterému uživateli 

konkrétní soubor patří. 

 Klíčovou entitou celého systému je entita person_st. Tato entita obsahuje záznamy 

o konkrétních osobách. Každá osoba je v rámci souboru jednoznačně identifikována pomocí atributu 

persID. Není však možné ji použít jako primární klíč, protože soubor nahraný jiným uživatelem 

může, a také velmi často obsahuje osobu se stejným označením. Z tohoto důvodu bylo zavedeno 
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označení id, které plní funkci primárního klíče. Tato entita dále obsahuje informace o jménu, příjmení 

a rodném příjmení osob. Dále následují informace o času a místě narození, úmrtí, křtinách, pohřbu 

apod. Tyto informace jsou pro aplikaci velmi důležité, vzhledem k potřebě znát názvy měst pro 

následné zobrazení na mapě.  

 S entitou person_st jsou úzce spojeny entity family a famchild. Jak bylo popsáno 

v kapitole 2.3, záznam o osobě obsahuje křížový odkaz, který jednoznačně určuje do které rodiny osoba 

paří a také definuje její pozici v rodině (tedy jestli se jedná o rodiče anebo dítě). Entita family tedy 

obsahuje informaci o rodičích dané rodiny. Jsou v ní zaneseny informace o místě a čase jejich sňatku. 

Entita famchild pak obsahuje informaci o tom, ve které rodině vystupuje osoba jako dítě.  

 Pro potřeby uchovávání souřadnic jednotlivých měst České republiky byla zavedena entita 

city. Tato entita obsahuje informace o názvu města, okresu a kraji ve kterém se město nachází. 

Důležitou součástí je informace o přesných souřadnicích. Města jsou jednoznačně určena atributem 

city_ID. 

 Vzhledem k možnosti ukládat vytvořené mapy byla vytvořena entita kml_files. Tato entita, 

podobně jako entita files obsahuje informace o názvu a času uložení mapy.  

 Pro potřeby získání zpětné vazby je zavedena entita visits. Tato entita obsahuje informace 

o uživateli, který vložil správu, obsah samotné správy a čas vložení. 

3.4 Návrh uživatelského prostředí 
Nezbytnou součástí fáze návrhu řešení byl také návrh uživatelského prostředí. Vzhledem k jasně 

vytyčenému charakteru aplikace je vhodné použít co nejjednodušší rozhraní, které nebude uživatele 

zbytečně rozptylovat. Aplikace tedy bude obsahovat jednoduché a přehledné menu v záhlaví stránky. 

Toto menu bude obsahovat odkazy na různé sekce. Pro uživatele zřejmě nejdůležitější bude sekce Moje 

projekty, ve kterých bude moci zakládat nové projekty, pracovat s nimi či je mazat (Obrázek 3.3). 

 

 
Obrázek 3.3 Návrh uživatelského rozhraní – sekce Moje projekty 
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Jak lze vidět, menu se bude nacházet v horní části a bude zabírat celou šíři zobrazeného okna. 

Pod touto navigační částí se bude zobrazovat obsah sekce, ve které se právě bude uživatel nacházet. 

Po tom, co uživatel zvolí požadovaná pravidla pro zobrazení osob na mapě, bude tato mapa zobrazena 

v těle stránky (Obrázek 3.4). 

 

 
Obrázek 3.4 Návrh uživatelského rozhraní –  příklad zobrazení mapy 
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4 Realizace a testování 

V této kapitole bude popsán postup a způsob realizace výsledné aplikace. Podrobně budou vysvětleny 

některé implementační detaily. Dále bude uvedena finální podoba uživatelského prostředí. Na závěr 

kapitoly bude popsán průběh a výsledky testování.  

 Výsledná aplikace je dostupná na adrese http://www.odkudpochazime.eu. 

4.1 Použité nástroje 
Při implementaci serverové části aplikace byl použit jazyk PHP a framework Nette (kap. 2.7). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o internetovou aplikaci, je použití jazyka PHP velmi vhodné. Framework 

Nette poskytuje vývojářům jakousi šablonu projektu Nette Sandbox. Vývojář tak má předpřipravenou 

adresářovou strukturu a základní kostru projektu.  

 Protože je v aplikaci potřebné uchovávat velké množství dat a následně s nimi průběžně 

pracovat, byl použil databázový systém MySQL. S databází lze komunikovat prostřednictvím SQL 

dotazů, které umožňují rychlou filtraci, agregaci a výběr potřebných dat.  

Při implementaci vzhledu byl použit značkovací jazyk HTML společně s CSS (kaskádové 

styly). Dále byl také použit framework Twitter Bootstrap pro zabezpečení uživatelsky příjemného 

vzhledu. Pro zobrazení mapy a pro zabezpečení interaktivní práce s ní byl použit jazyk JavaScript.  

 Protože hlavním cílem aplikace je zobrazování genealogických dat na mapě, bylo nutné 

obstarat potřebná data, tedy názvy měst a jejich zeměpisné souřadnice. K těmto účelům byla použita 

volně dostupná databáze GPS souřadnic měst v České republice10. Obsahuje informace o všech 

městech a obcích k 1.1.2013, celkem tedy 6253 obcí. Jednotlivé záznamy o obcích obsahují informace 

o názvu, příslušnosti do okresu a kraje, GPS souřadnice, PSČ a jednoznačné označení města. Takto 

získanými daty byla naplněna tabulka city, která byla popsána v kap. 3.3. 

4.2 Back-end logika 
Implementace veškeré funkčnosti a back-end logiky byla vytvořena pomocí PHP frameworku Nette.  

Jak již bylo zmíněno v kap. 2.7, framework Nette používá návrhový vzor MVP (Model-View-

Presenter). Presenter tedy vytváří vrstvu mezi modelem a view. Následuje přehled použitých presenterů 

a popis jejich funkce.  

 HomepagePresenter  - Hlavní kontakt s uživatelem, možnost upravit profil, 

případně nechat odkaz v knize návštěv. 

 SignPresenter – Zabezpečuje přihlašování a odhlašování uživatelů. 

 RegisterPresenter – Zpráva registrace uživatelů. 

 MapShowPresenter – Stará se o vše co je spojené s hlavní funkcionalitou aplikace. 

Spravuje nahrávání souboru do databáze, volbu pravidel pro výběr a vytvoření mapy. 

                                                      
10 http://33bcdd.github.io/souradnice-mest/ 

http://www.odkudpochazime.eu/
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 SpecificatePresenter – Řeší možné duplicity v zadaných názvech měst 

(detailněji popsáno v kap. 4.5). 

4.3 Zpracování souboru 
Aby uživatel mohl používat tuto aplikaci a aby pro něho byla vůbec užitečná, je nutné, aby uživatel 

do systému nahrál vlastní soubor typu GEDCOM, který bude obsahovat genealogická data. Tento 

soubor je následně nahrán na server. Informace v něm obsažené jsou zpracovány a následně vloženy 

do databáze, konkrétně do tabulek person_st, family a famchild. K tomu je využit volně 

dostupný PHP skript [10]. Jeho autorem je německý programátor a genealog Carsten Fröhlich. Při 

implementaci této aplikace byli nalezeny určité nedostatky tohoto skriptu, a proto byl autor kontaktován 

prostřednictvím e-mailu a požádán o povolení jeho program upravit.  

Po tom co je soubor s genealogickými daty nahrán do aplikace začne jeho zpracování. Celý 

obsah souboru je zkonvertován do znakové sady ISO-8859-2. Toto opatření bylo zavedeno kvůli 

zachování správného zobrazení českých znaků i při zpracování výše uvedeným skriptem a následném 

vložení do databáze. Do tabulky files je vložen záznam o nově vytvořeném projektu daného 

uživatele. Novému projektu je přiděleno unikátní identifikační číslo, kterým bude dále v aplikaci 

jednoznačně určen. 

Soubor je dále zpracováván použitým skriptem. Prochází specifikaci GEDCOM po řádcích, 

ukládá informace týkající se jednoho záznamu do pole. Když je nalezen nový záznam (tedy řádek, který 

je uveden číslem 0), je pole vloženo jako řádek do tabulky databáze. Skript rozlišuje záznamy o osobách 

a záznamy o rodinách. Na základě toho je pole vloženo buď do tabulky person_st anebo family. 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.3, záznam o osobě obsahuje také odkaz, který určuje do které rodiny 

patří v jakém vztahu (dítě, rodič). Vztahy typu rodič jsou zaznamenány v tabulce family, vztahy typu 

dítě jsou potom ukládány do tabulky famchild. 

 Informace, které tyto tabulky obsahují byly popsány v kapitole 3.3. V této části je však vhodné 

zmínit formát ve kterém jsou ukládány informace typu datum. Dokumentace ke specifikaci GEDCOM 

[2] uvádí velké množství způsobů, jakým může být datum v souboru uloženo. Pro uložení přesného 

data by byla potřebná četná opatření, která by zbytečně zvyšovala režii ukládání dat do databáze. Pro 

potřeby této aplikace je zcela postačující znalost roku a ne nezbytně celé datum, tedy i den a měsíc. 

Proto jsou z jednotlivých záznamů extrahovány pouze informace o letech.  

 Po tom co jsou data vložena do databáze, je uložený soubor ze serveru vymazán, protože dále 

není potřebný. Uživatel má o svých založených projektech přehled a může je kdykoliv vymazat. 

Všechna data pak budou z databáze odstraněna. 

4.4 Výběr dat 
Aplikace poskytuje uživateli řadu pravidel, na základě kterých budou data shlukována a vybírána 

z databáze. Uživateli je zobrazen jednoduchý formulář, ve kterém ze zobrazí ponuka možných pravidel.  

Jako první uživatel vybere, na základě jaké životní události se mají data zobrazovat. Nejčastěji 

je požadováno zobrazení místa narození. V ponuce je však možnost zvolit zobrazení místa úmrtí, křtin 

či pohřbu. V nahraném souboru se mohou vyskytovat samozřejmě i jiná význačná místa, např. místo 

absolvování školy, či místo kde osoba pracovala. Tyto informace se však v rodokmenech objevují 
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velmi zřídka a čím hlouběji do minulosti genealogická data sahají, tím méně takovýchto konkrétních 

informací obsahují. 

 Dalším nabídnutým pravidlem je pohlaví osob. Uživatel může zvolit jestli chce zobrazit pouze 

muže nebo ženy. Jako výchozí je nastavena možnost „nezáleží“, kdy jsou osoby vybrány z databáze 

bez ohledu na pohlaví.  

 Důležitým pravidlem je časová příslušnost. Uživatel má možnost zvolit interval let, ve kterém 

mají být osoby vyhledány. Pokud tedy uživatel zvolil v prvním kroku vyhledávání podle místa 

narození, a časový interval 1900-2000, budou vyhledány osoby, které se narodili v tomto časovém 

intervalu. Možný problém při takovém zobrazování je, že u některých osob není v souboru uvedeno 

datum, ale je uvedeno místo. Pokud uživatel zadá konkrétní časový interval, nebudou tyto osoby 

rozeznány, protože jejich záznam neobsahuje informaci o časové příslušnosti. Právě z tohoto důvodu 

bylo zavedeno speciální pravidlo, které zobrazí všechny osoby, které mají uvedenou informaci o místě 

i když neobsahují informaci o čase. 

 Velmi zajímavým pravidlem je výběr osob podle zaměstnání. V databázi jsou vyhledána 

všechna zaměstnání. Z nich je vytvořen abecedně seřazený seznam, který je uživateli zobrazen. 

Uživatel tak může zobrazit osoby na základě jejich povolání.  

4.5 Řešení duplicit názvů měst 
Při implementaci bylo potřebné řešit velmi důležitý problém. Některá města či obce České republiky 

mají stejný název. Existuje například až devět obcí které nesou jméno Petrovice. Do zobrazení se kvůli 

tomuto problému zanášejí nepřesnosti.  

 Problém byl vyřešen následovně. Do tabulky person_st byl ke každému sloupci, který 

identifikuje nějaké místo (narození, úmrtí, …) přidán sloupec, který jednoznačně určuje město pomocí 

jeho primárního klíče. Při výběru osob jsou kontrolovány výskyty názvů měst v tabulce city. Pokud 

se název města v této tabulce nachází pouze jednou je do příslušného sloupce záznamu o osobě vloženo 

identifikační číslo města. Pokud se název města v tabulce nachází vícekrát, je potřebné přesně určit 

o které město se jedná. Nejjednodušším a zároveň nejspolehlivějším způsobem je ponechat rozhodnutí 

na uživateli, který sám ví, ve kterých místech republiky se jeho rodina nacházela. Uživateli je proto 

zobrazen formulář, ve kterém jsou mu nabídnuta města s jejich příslušností do kraje a okresu. Uživatel 

vybere, o které město se jedná. Po odeslání formuláře jsou aktualizovány příslušné sloupce. Takto 

vložená informace zůstává v databázi. Uživatel tedy není nucen tuto specifikaci provádět pokaždé, když 

pracuje se založeným projektem. Pokud uživatel města neupřesní, tyto města nebudou na mapě 

zobrazena. Uživatel je o této skutečnosti informován. Při dalším zpracování projektu mu bude tato 

možnost opět nabídnuta. 

4.6 Zobrazení dat 
Pro zobrazení dat na mapě je potřeba vytvořit KML soubor, který obsahuje data podle uživatelem 

nastavených pravidel. 

 Soubor KML je vytvářen postupně. Z databáze jsou vybrány záznamy o osobách na základě 

zvolených pravidel. Struktura KML souboru odpovídá struktuře uvedené v kapitole 2.5. Tato struktura 

je pro potřeby aplikace zcela postačující. Záznamy o konkrétním bodu k zobrazení jsou vytvářeny podle 

daného místa. Do sekce description jsou následně vloženy údaje o všech osobách, které mají 
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k tomuto městu vztah. Takto vytvořený soubor je následně zobrazen jako mapová vrstva na mapě. 

Po kliknutí na zvýrazněné město, se uživateli zobrazí podrobné informace o osobách (jméno a příjmení, 

rok narození případně úmrtí), které mají k tomuto místu vztah. 

 Důležitým kritériem pro správné zobrazení dat je kvalita dat nahraného souboru. Na mapě 

mohou být zobrazeny pouze osoby, u kterých jsou zadané správné a aktuální názvy měst. Častým 

problémem je, že jsou ve vstupním souboru uvedeny názvy měst, která již v dnešní době neexistují, 

případně jsou dnes pouze městskou částí jiné, větší obce. Tento problém není aplikací řešen, protože 

by předpokládal mnohem rozsáhlejší databázi obcí, která však prozatím není k dispozici. Ještě 

častějším problémem je, že název města není u osoby zadán vůbec. Tento problém aplikace není 

schopná řešit.  

 Problém vstupních dat, který aplikace dokáže vyřešit, je problém dodatečných informací 

k názvu města. V souborech s genealogickými daty se často vyskytují informace typu: „Praha 8“ anebo 

„Černovice č.p.8“. Takovýto řetězec dokáže aplikace rozeznat jako název města a město je zobrazeno 

správně.  

4.7 Výsledné uživatelské rozhraní 
Při tvorbě finálního uživatelského prostředí byl využit šablonovací systém Latte frameworku Nette 

(kap. 2.7), jazyk HTML a kaskádové styly. Důraz byl kladen na to, aby bylo uživatelské prostředí co 

nejjednodušší a pro uživatele co nejpřehlednější. 

 Pozadí všech sekcí aplikace je tvořeno dobovou fotografií, která navozuje atmosféru 

odpovídající charakteru aplikace. Tato fotografie je v mém osobním vlastnictví a pochází z rodinného 

alba.  

 Po spuštění aplikace se uživateli zobrazí úvodní stránka (Obrázek 4.1). Tato stránka uživateli 

zobrazí velký nadpis s názvem aplikace. V nižší části stránky se nachází podrobnější informace o účelu 

aplikace. Pod nadpisem je umístěn formulář pro přihlášení a případnou registraci. 

 

 
Obrázek 4.1 Úvodní stránka 
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 Po přihlášení do systému se uživateli zobrazí domovská stránka, která v přehledné formě 

zobrazuje základní funkcionalitu aplikace a návody jak aplikaci používat. V záhlaví se nachází 

přehledné menu, pomocí kterého uživatel přepíná mezi sekcemi.  

   

   
Obrázek 4.2 Ukázka formuláře pro založení projektu (vlevo) a zobrazené uložené mapy (vpravo) 

Pro uživatele nejdůležitější je sekce Moje projekty. V této sekci se nachází formulář 

pro založení projektu (Obrázek 4.2). Uživatel zde nahraje svůj soubor s genealogickými daty. Nahraný 

soubor se zobrazí v seznamu založených projektů. Pod touto částí stránky se nachází seznam 

uživatelem uložených map. Tyto mapy lze později znovu zobrazit. Po tom co uživatel zvolí požadovaná 

pravidla pro zobrazení osob a po případném upřesnění měst je uživateli zobrazena sekce s mapou 

(Obrázek 4.3).  

 

 
Obrázek 4.3 Ukázka zobrazení mapy 

 Hlavní součástí této sekce je samozřejmě samotná mapa, na které jsou požadované informace 

vykresleny v podobě mapové vrstvy. Jednotlivá místa jsou zvýrazněny modrou značkou. Když uživatel 

na tuto značku klikne, v pravé části stránky se zobrazí informace o názvu města a osobách, které mají 
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k tomuto městu vztah. V horní části jsou umístněna tlačítka pro uložení mapy a pro stažení mapy 

v podobě souboru KML. 

4.8 Testování 
Velmi důležitou částí při vývoji aplikace bylo testování. Uživatelské testování poukazuje na to, do jaké 

míry jsou uživatele spokojeni s funkčností aplikace a uživatelským prostředím. Testování je pro 

vývojáře velmi užitečné, protože je to způsob, jak se co nejvíce přiblížit uživatelským potřebám 

a představám o výsledné aplikaci.  

Testování výsledné aplikace probíhalo ve dvou fázích: pilotní testování a konečné testování. Při 

obou fázích testovaní uživatelé plnili několik jednoduchých úkolů, při kterých si vyzkoušeli práci 

s aplikací. Ve fázi konečného testování uživatele vyplnili testovací formulář. Následuje seznam úkolů 

a podoba testovacího formuláře. 

Úkoly: 

1. Zaregistrujte se a přihlaste do systému. 

2. Založte nový projekt. 

3. Zvolte projekt, nastavte aby byly zobrazeny osoby mužského pohlaví, které se narodili mezi 

lety 1950 - 2000. 

4. Uložte mapu. 

5. Stáhněte mapu jako soubor KML. 

6. Vložte příspěvek do knihy návštěv. 

7. Změňte svůj profil. 

8. Odhlaste se. 

Testovací formulář: 

U následujících otázek uveďte jednu z možností:  

a) snadné 

b) s obtížemi ale zvládl/a jsem to 

c) obtížné, potřeboval/a jsem radu 

 

1. Registrace pro mě byla: 

2. Založení projektu a nahrání souboru pro mě bylo: 

3. Nastavení pravidel pro výběr osob pro mě bylo: 

4. Upřesnění názvů měst pro mě bylo: 

5. Uložení mapy pro pozdější zobrazení a stažení mapy pro mě bylo: 

6. Vložení příspěvku do knihy návštěv pro mě bylo: 

7. Změna profilu pro mě byla: 

 

U následujících otázek napište svůj názor. 

8. Jaký je Váš celkový dojem z aplikace? 

9. Jste spokojen/a se vzhledem aplikace? 

10. Shledáváte aplikaci zajímavou? 

11. Máte k aplikaci nějaké připomínky? 

12. Proč by jste tuto aplikaci doporučili, příp. nedoporučili ostatním? 
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Pilotní testování 

Fáze pilotního testování předcházela konečnému testování. Pilotního testu se zúčastnil mladý muž 

ve věku 21 let. Byl vybrán pro svou několikaletou praxi v oboru genealogie a proto mohl objektivně 

zhodnotit výslednou aplikaci. Pilotní testování bylo provedeno s cílem zjistit, jestli aplikace obsahuje 

významné nedostatky, které by uživateli znemožňovali práci s aplikací.  

 Testovaný uživatel byl požádán aby splnil všechny úkoly, které byli uvedeny dříve. Součástí 

testování bylo, aby hned nahlas vyslovil jakýkoliv problém, který zpozoroval při používání aplikace. 

Každá připomínka byla zaznamenaná. Při testování byl uživatel sledován, jestli pracuje s aplikací 

plynule. 

 Testovaný uživatel pracoval s aplikací plynule a bez problémů. Na stránce se dokázal 

orientovat rychle a pochválil i grafický vzhled aplikace. Za nedostatek považoval chybějící zpětnou 

vazbu ve chvílích, kdy probíhalo zpracování souboru, které může při větší velikosti souboru trvat 

nějakou dobu. Tento problém byl vyřešen zobrazením malého okna, které uživatele upozorní, že 

probíhá zpracování souboru. Při zobrazení výsledné mapy se po kliknutí na konkrétní město zobrazila 

pouze jména a rodná příjmení osob. Testovaný uživatel požadoval větší množství informací o těchto 

osobách, proto bylo u žen doplněno zobrazování vyvdaného příjmení a u všech osob informace o roce 

narození, příp. úmrtí. 

 Testovaný uživatel v průběhu zkoumání vlastních kořenů ručně vytvořil pomocí aplikace 

Google Maps mapu, na které vyznačil místa narození svých přímých předků (Obrázek 4.4). 

 

 
Obrázek 4.4 Mapa vytvořena testovaným uživatelem 

 Testovaný uživatel poskytl k testování vlastní soubor s genealogickými daty. Tento soubor byl 

vložen do systému a byla vytvořena mapa, která zobrazovala všechny osoby, které jsou zahrnuty 

v souboru (Obrázek 4.5). Porovnáním těchto dvou map lze pozorovat vysokou podobnost v okolí měst 

Tábor, Mladá Boleslav a Louny. Mapy nejsou identické, a to z důvodu, že uživatel ve své mapě zahrnul 

pouze své vlastní přímé předky. Další nepřesnosti jsou způsobeny například tím, že soubor obsahoval 

názvy měst které dnes již neexistují, případně se stali součástí jiného města jako městská část. 

Testovaný uživatel tyto nepřesnosti dokázal sám odstranit, avšak s vynaložením velkého úsilí, které mu 

zabralo mnoho času.  
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Obrázek 4.5 Mapa vytvořená aplikací odkudpochazime.eu 

Konečné testování 

Konečné fáze testování se zúčastnilo 10 lidí různého věku. Při testování byli požádáni o splnění 

stejných úkolů, které byli použity i při pilotním testování. Každý uživatel obdržel testovací formulář 

(uveden dříve) a byl požádán aby jej pravdivě vyplnil. Při testování pracovali testovaní uživatelé 

samostatně, bez toho aby někdo při práci sledoval jejich postup.  

 Obrázek 4.6 zobrazuje, jak uživatelé odpovídali v testovacích formulářích na otázku č.2, tedy 

jak obtížné pro ně bylo založit projekt a nahrát soubor s genealogickými daty. Z obrázku je patrné, že 

ve většině případů byl pro uživatele tento úkon bezproblémový. Žádný uživatel nezaznamenal při práci 

takové problémy, že by potřeboval poradit. Jisté obtíže při práci zaznamenalo 20% uživatelů. Jednalo 

se především o problémy na uživatelské straně, tedy potíže při nalezení souboru s genealogickými daty 

v počítači. Do aplikace proto bylo doplněno upozornění, že soubor typu GEDCOM se vyznačuje 

příponou .ged. Testovaní uživatelé tuto změnu později ocenili. 

 

 
Obrázek 4.6 Graf znázorňující odpovědi na otázku č.2 
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Na obrázku (Obrázek 4.7) jsou znázorněny odpovědi testovaných uživatelů na třetí otázku 

testovacího formuláře. Uživatelé měli odpovědět, jak obtížné pro ně bylo nastavit požadované pravidlo 

pro výběr osob. Lze vidět, že většina uživatelů neměla při práci žádný problém. Stejně jako 

v předcházejícím obrázku, ani zde neměl žádný uživatel vážné problémy při plnění zadaného úkolu. 

Při tomto úkolu však více lidí zaznamenalo menší obtíže při práci, avšak dokázali je poměrně snadno 

sami vyřešit. 

  

 
Obrázek 4.7 Graf znázorňující odpovědi na otázku č.3 

   

Uživatelé nezaznamenali při žádném z úkolů problémy tak vážné aby potřebovali radu. Někteří 

uživatelé však projevili zájem, aby aplikace poskytovala jakousi malou nápovědu, podle které bude 

jasné, co přesně se od uživatele očekává. Do aplikace proto byli vloženy krátké komentáře, které 

uživateli pomohou při pochopení ovládání. Tyto komentáře jsou na základě své důležitosti viditelné 

stále, anebo pouze po ukázání kurzoru myši na konkrétní text. Na základě nejčastěji se opakujících 

připomínek byla vytvořena sekce Nejčastěji kladené otázky, kde jsou vysvětleny časté otázky 

a problémy. Uživatelé také připomněli možnost, kdy nově příchozí uživatel nemá vlastní soubor 

s genealogickými daty. Pro takové případy byl na úvodní stránku přidán odkaz na český genealogický 

program Ancestry (kap. 2.2), který lze stáhnout bezplatně. 

Uživatelé ve svých odpovědích velmi kladně hodnotili charakter aplikace. Toto zobrazování 

genealogických dat považovali za inovativní a zajímavé. Na aplikaci dále ocenili grafický vzhled, který 

podle jejich slov podtrhoval charakter celé aplikace a vytvářel odpovídající atmosféru. Následuje 

několik vybraných dojmů a připomínek, které uživatelé uvedli: 

 

 „ Moc hezký nápad, je hezké vidět kde všude se moje rodina vyskytovala. “ 

 „Zajímavá stránka. Já sám se o genealogii příliš nezajímám, ale díky této stránce jsem se 

rozhodl poskládat vlastní rodokmen. Rád se sem potom vrátím.“ 

 „Rozhodně dobrý a neokoukaný nápad. Velká škoda ale je, že je stránka pouze pro Čechy, mám 

rodinu na Slovensku a v Německu a ráda bych viděla kde vlastně.“ 
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 „Opravdu bych ocenil více pravidel. Chápu, že uvedená pravidla lidé vyhledávají nejvíce, ale 

mě by zajímali například pouze aktuálně žijící předkové, nebo výběr konkrétní rodové linie.“ 

4.9 Další vývoj 
 

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu u testovaných uživatelů je další vývoj této aplikace více než žádoucí. 

Na základě připomínek, které zazněli v průběhu testování lze vyvodit požadavky pro další vývoj.  

 

 Více pravidel pro výběr osob 

 Rozšíření možnosti zobrazování i na jiné státy 

 Možnost sdílení map s ostatními uživateli 

 Přidání diskusního fóra 

 

Uvedené možnosti dalšího vývoje vyvstali již v průběhu realizace aplikace. Testování proto 

bylo i v tomto směru velmi přínosné, protože tyto možnosti potvrdilo jako žádoucí. Nejbližším 

vhodným krokem při dalším vývoji bude rozšíření nabídky pravidel. Pravidla by bylo vhodné rozšířit 

o možnost zobrazení konkrétní rodové linie (např. přímá otcovská linie, apod.), případně omezení 

na aktuálně žijící členy rodiny.  

Důležitým bodem při dalším vývoji je rozšíření možnosti zobrazování i na jiné státy. Většina 

obyvatel České republiky má rodinné příslušníky i v jiných zemích. Nejčastěji se jedná o Slovenskou 

republiku, vzhledem k naší společné historii, ale také o jiné, nejen sousedící státy. Vhodné by proto 

bylo rozšířit zobrazování minimálně na okolní státy. 

Charakter této aplikace nabízí mnohé možnosti dalšího vývoje, který závisí především 

od spokojenosti a požadavků koncových uživatelů. 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření aplikace, která uživateli nabízí možnost zobrazovat genealogická data 

s využitím dostupných geografických informačních systémů. Pro vytvoření takové aplikace bylo nutné 

nastudovat dostupné možnosti genealogických programů, dostupné webové technologie a také  

pochopit specifikace souborů pro ukládání a distribuci genealogických a geografických dat. Takto 

získané poznatky byli využity při samotném návrhu a implementaci výsledné aplikace. 

 V etapě návrhu aplikace byl kladen důraz na vytvoření uživatelsky příjemného prostředí, které 

uživateli co nejvíce usnadní práci s aplikací. V této etapě byla také proveden návrh databázové 

struktury, která byla s drobnými úpravami použita i v konečné verzi aplikace.  

 Výsledkem této práce je webová aplikace, která splňuje určené cíle. Uživatel má možnost 

zakládat projekty, které zůstanou v databázi uloženy dokud se sám nerozhodne je odstranit. 

K projektům se tedy může kdykoliv vracet a zobrazovat na mapě České republiky osoby na základě 

různých kritérií. Výsledné mapy může uživatel uložit a zobrazit později, případně je stáhnout 

ve formátu KML a zobrazit použitím jiného geografického informačního systému. 

 Výsledky testování jsou uspokojivé, uživatelé ocenili alternativní přístup k zobrazování 

genealogických dat a také pozitivně hodnotili uživatelské prostředí. 

 Při dalším vývoji aplikace by bylo vhodné soustředit se na vytvoření dalších pravidel pro výběr 

osob. Dále by bylo možné zvýšit interakci mezi samotnými uživateli aplikace, a to například možností 

vytváření a sdílení galerií vlastních map s ostatními uživateli, případně vytvoření diskusních fór. Velmi 

žádoucím by bylo rozšíření zobrazení i na jiné státy, vzhledem k tomu, že většina obyvatel České 

republiky má kořeny i za hranicemi. 

 Práce pro mne byla přínosná především v rozšíření mých znalostí v oblasti vývoje webových 

aplikací. Velmi cennou zkušeností pro mne byla práce s frameworkem Nette, který je velmi rozšířený. 

Své obzory jsem si rozšířila také v oblasti reprezentace geografických dat. Přínosem byla také 

zkušenost při samotném testování aplikace, zejména komunikace s uživateli a vyhodnocení výsledků. 
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A Obsah CD 

 
 Složka src  

o Zdrojové soubory 

 Složka TZtext 

o Text technické zprávy ve formátu PDF 

 Složka TZsrc 

o Text technické zprávy ve formátu .docx 

 Složka poster 

o Plakát 

 Soubor readme.txt  

o Návod k instalaci 
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B Zjednodušená pravidla GEDCOM 

gramatiky 

1. <GEDCOM_FILE> → 

0 <HEADER> 

 0 <RECORD> 

 0 TRLR 

 

2. <RECORD> → <INDIVIDUAL_RECORD> 

3. <RECORD> → <FAM_RECORD> 

 

4.<INDIVIDUAL_RECORD> →     

 n @XREF:INDI@ INDI 

  +1 <PERSONAL_NAME_STRUCTURE>  

  +1 SEX <SEX_VALUE>   

  +1 <CHILD_TO_FAMILY_LINK>   

  +1 <SPOUSE_TO_FAMILY_LINK>  

  +1 <INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTURE> 

  +1 <INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE> 

  … 

 

5. <PERSONAL_NAME_STRUCTURE> →  

 n NAME Name /Surname/   

  +1 _MARNM Marname   

 … 

 

6. <SEX_VALUE> → M | F | U 

 

7. <CHILD_TO_FAMILY_LINK> → n FAMC @XREF:FAM@ 

8. <SPOUSE_TO_FAMILY_LINK> → n FAMS @XREF:FAM@ 

 

9. <INDIVIDUAL_EVENT_STRUCTURE> → 

 [ 

n BIRT  

  +1 <EVENT_DETAIL>  

| 

n DEAT 

  +1 <EVENT_DETAIL>  

| 

n BURI 

  +1 <EVENT_DETAIL>  

| … 

 ] 
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10. <INDIVIDUAL_ATTRIBUTE_STRUCTURE> → 

 [ 

n OCCU occupation 

  +1 <EVENT_DETAIL> 

|…  

]  

 

11. <EVENT_DETAIL> → 

 n DATE date_value 

 n PLAC place 

 … 

 

12. <FAM_RECORD> → 

 n @XREF:FAM@ FAM 

  +1  <FAMILY_EVENT_STRUCTURE> 

  +1 HUSB @XREF:INDI@ 

  +1 WIFE @XREF:INDI@ 

  +1 CHIL @XREF:INDI@ 

  … 

 

13. <FAMILY_EVENT_STRUCTURE> → 

 n MARR  

  +1 <EVENT_DETAIL> 

 

 

 


