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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro 

jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes 

návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci lokalizace reálných projektů. 

Správná kombinace několika kroků a efektivní využití vhodných nástrojů vedou 

k významnému nahrazení lidské práce automatizovaným procesem. 

 

Klíčová slova 

automatizace, DTP, lokalizace projektu, optimalizace procesu, regulární výrazy, 

zvýraznění textu 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with a complete development of a process for automatic 

preparation of a text for its highlighting inside a DTP document in PDF format, from 

requirements analysis, through designing and implementation, to an identification of 

benefits within localization of real projects. The appropriate combination of several steps 

and effective use of suitable tools lead to a significant replacement of human work by an 

automated process. 

 

Key words 

automation, DTP, project localization, process optimization, regular expressions, text 

highlighting 
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ÚVOD 

Na úvod předložené bakalářské práce bych rád odůvodnil, proč jsem si dané téma vybral. 

Tuto oblast vnímám jako aktuální a důležitou, jelikož automatizaci, optimalizaci činností 

(procesů) a celkově zlepšování (se) považuji za nedílnou součást nejen ve firemní sféře, 

ale i běžného života každého jedince. V případě, že bychom se touto problematikou 

nezabývali, znamenalo by to úplné ignorování příležitostí vedoucích k efektivnějšímu 

řešení, a to jak z pohledu produktivity zpracování, tak z pohledu kvality výsledku dané 

činnosti. 

Před samotnou implementací nového procesu pro automatické zvýraznění textu uvnitř 

DTP souboru ve formátu PDF je v předložené práci dbáno nejprve na poznatky 

z teoretické oblasti, získané studiem odborné literatury. Vymezení základních 

teoretických pojmů, vztahujících se k oblasti algoritmizace, dalo za vznik teoretické části 

bakalářské práce a společně s provedením potřebných analýz se stalo východiskem pro 

zpracování části praktické, která je zaměřena nejen na sestavení vlastního návrhu, ale také 

na zdokumentování celé posloupnosti kroků potřebných k realizaci procesu v reálných 

projektových podmínkách. Efektivnější fungování procesu je nezpochybnitelně 

zhodnoceno podrobnou identifikací přínosů, a to především z pohledu produktivity 

zpracování a kvality výstupu. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit nástroj, pomocí kterého bude 

možné automatizovat procesy přípravy textových dat na jejich následné využití modulem 

AutoRedact v prostředí Adobe Acrobat Pro. Smyslem nástroje tedy bude zajistit, že 

všechny požadované operace proběhnou vždy kompletně a v přesně požadovaném pořadí, 

výrazně snížit riziko chyby lidského faktoru, významně snížit čas potřebný na provedení 

operace a zajistit fungování procesu například i při absenci jeho vlastníka. Splnění cíle 

lze do jisté míry ověřit sledováním přínosu vytvořeného nástroje během lokalizačního 

procesu reálných projektů v reálných podnikových podmínkách, což je dílčí část hlavního 

cíle. 

Automatizace zvoleného procesu probíhá v rámci mezinárodní společnosti JONCKERS, 

jejíž česká pobočka je v Obchodním rejstříku vedená jako JONCKERS TRANSLATION 

& ENGINEERING s.r.o. 

K dosažení cíle bakalářské práce přispěje kromě podrobného vypracování teoretických 

východisek také provedení analýz s využitím několika ověřených metod a postupů. Jedná 

se především o diagramy toku dat, vývojové diagramy, SWOT analýzu a v neposlední 

řadě osobní konzultace s technických experty a skutečnými odborníky v oboru přímo ve 

zmíněné společnosti. V souladu s provedenými analytickými rozbory bude zpracována 

návrhová část této práce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola předložené bakalářské práce obsahuje důležité informace a vymezuje 

teoretické pojmy týkající se problematiky algoritmizace, neboť základem pro návrh 

efektivního řešení je nejen detailní znalost současných procesů a znalost požadavků, ale 

také orientace v souvisejících technologiích, možnostech a moderních trendech. 

Vymezení stěžejních teoretických pojmů je důležité nejen pro návrhovou část, ale také 

pro provedené analýzy, jež jsou nedílnou součástí předložené práce. Výsledky těchto 

analýz se pak stávají podkladem pro navržení změny. 

1.1 Proces 

„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

přeměňují vstupy na výstupy“ (1). 

Podstatu jednotlivých procesů v rámci daného celku lze mimo jiné zachytit 

prostřednictvím diagramu toku dat a vývojového diagramu. 

1.1.1 Diagram toku dat 

Diagram toku dat neboli DFD (z angl. Data Flow Diagram) zobrazuje datové vstupy, 

které vstupují do procesu a následně výstupy, které z něj plynou. Na ty může navazovat 

zobrazení toho, kam jsou takové výstupy ukládány a stejně tak i kým byly uloženy. 

Nezobrazuje tedy žádné rozhodovací procesy, ale přesně tok dat napříč celým 

systémem (2, s. 84). 

Na diagram lze nahlížet z několika různých úrovních, které popisují podrobnosti dle toho, 

na jaké úrovni diagram je. Na systém se lze dívat jako na celek, nebo jen nějakou jeho 

část anebo na část z právě předcházející části. Terminologicky správně se takové pohledy 

na systém vyobrazují pomocí diagramu nulté, první a druhé úrovně. Diagram nulté úrovně 

má za úkol definovat základní procesy, diagram první úrovně tyto procesy rozepisuje 

a diagram druhé úrovně podrobně rozebere tok dat (2, s. 84). 

V diagramu se používají čtyři symboly, které znázorňují proces, externí entitu (externí 

zdroj dat), uložení dat a pojmenovaný datový tok. Diagram toku dat je možné zakreslit 
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více způsoby. Pro zakreslení jeho symbolů (značek) je totiž možné využít různé notace. 

Pro potřebu této bakalářské práce byla vybrána notace Yourdon and Coad (2, s. 85). 

 

 

Obrázek č. 1: Symboly diagramu toku dat 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 84) 

 

1.1.2 Vývojový diagram 

Vývojový diagram je spolu s diagramem toku dat nejvíce využívaný. Tento diagram ale 

na rozdíl od diagramu toku dat zachycuje rozhodovací procesy. Diagram obsahuje 

rozhodovací bloky, které mají za úkol ukázat, co se stane, pokud byla určitá podmínka 

splněna či ne. Rozhodovacích bloků může být v diagramu několik. I v tomto případě lze 

v diagramu využít určitých úrovní, které se znázorňují podprocesem. Ten může být 

následně vytvořen pomocí jiného vývojovém diagramu a poté na něj bude pomocí 

podprocesu jen odkázáno (2, s. 90). 

 

Externí zdroj dat Uložení dat Datový tokProces
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Obrázek č. 2: Symboly vývojového diagramu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 2, s. 90) 

 

1.2 Automaty 

Automat se obecně dá definovat jako zařízení, které v sobě má nějakou vnitřní strukturu. 

Díky ní je toto zařízení schopné přijímat podněty (vstupy) z okolí. Na jejich základě 

určitým způsobem reaguje, resp. poskytuje výstupy (3, s. 91). 

1.2.1 Konečné automaty 

Jedná se o zařízení výpočetního typu, které je vybaveno určitými vnitřními stavy a vstupní 

jednotkou. Na základě vstupní jednotky je automat schopen načítat slova. Děje se tak 

v určitém časovém okamžiku a na jeho základě se automat ocitne v některém ze svých 

vnitřních stavů. O tom, zda je slovo konečným automatem přijato či nikoliv, rozhoduje 

stav automatu, v jakém se ocitne po načtení posledního symbolu ze vstupu (3, s. 92). 

 

 

Rozhodovací blok Vstup/Výstup dat DokumentProces

Uložení dat Ruční vstup dat ZobrazeníPodproces

Začátek/Konec Spojka DatabázeCyklus
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1.2.2 Regulární výrazy 

Regulární výrazy jsou textové řetězce, které umožňují popsat určitou množinu slov. 

Mohou být chápany jako způsob, jak popsat konečný automat, který umožňuje generovat 

všechna možná slova patřící do daného jazyka. Pomocí regulárních výrazů je možné 

definovat regulární jazyky, které jsou poté přijímány konečným automatem (4). 

Důvodem, proč je zde problematika automatů, resp. regulárních výrazů uváděna, je tedy 

možnost nahradit několik stovek až tisíců stejných operací s podobnými požadavky právě 

jednou operací s jedním požadavkem, a to díky vhodně definovanému regulárnímu 

výrazu. Právě regulární výraz reprezentuje stovky až tisíce těchto požadavků. 

Velmi důležitou skupinou speciálních znaků v rámci regulárních výrazů jsou 

kvantifikátory. Ty definují, kolikrát se může nebo musí opakovat znak, jenž 

kvantifikátoru předchází. Např. znak předcházející otazníku se bude moci vyskytovat 

maximálně jednou (5). 

Další zajímavou oblastí jsou předdefinované skupiny znaků. Ty mají za úkol usnadnit, 

resp. ušetřit manuální definici konkrétní množiny znaků. Jsou zapsány v podobě zpětného 

lomítka, za kterým následuje konkrétní znak znázorňující určitou skupinu znaků. 

Např. \s představuje jakékoliv bílé znaky, tedy mezery, tabulátory či znaky pro zalomení 

řádků (5). 

1.3 SWOT analýza 

Údaje získané prostřednictvím analýzy vnitřních a vnějších faktorů jsou shrnuty 

zjednodušeně a přehledně tak, aby byly všechny podstatné informace k dispozici. Hlavní 

podstatou analýzy vnějšího prostředí jsou informace, z nichž lze vyčíst příležitosti 

a hrozby. I když jsou často neovlivnitelné, snaha využít příležitosti a připravit se na 

hrozby je velice významná. Poznání silných a slabých stránek pomocí analýzy vnitřního 

prostředí je klíčové pro budoucí rozvoj (6). 

Každé písmeno ve slově SWOT představuje počáteční písmeno čtyř názvů faktorů 

v anglickém jazyce, jež analýza obsahuje. Konkrétně se jedná o Strenghts (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Jelikož je tato 

analýza velice univerzální, dá se využít nejen ke zhodnocení celé společnosti, ale také 
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ke zhodnocení produktu, služby, resp. čehokoliv. Je tedy čistě na autorovi, na jaký celek 

či část celku se zaměří (7). 

S tím souvisí fakt, že vlivem změny tohoto pohledu se změní i vnitřní a vnější faktory, 

které budou ovlivňovat subjekt, jehož se analýza týká (6). 

Analýza ovšem může být podkladem pro další analýzy. Příkladem by v případě 

identifikace hrozeb mohla být analýza rizik a návrhů na jejich minimalizaci (7). 

 

Tabulka č. 1: Obecná podoba SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 5) 

STRENGHTS WEAKNESSES 

 silné stránky  slabé stránky 

OPPORTUNITIES THREATS 

 příležitosti  hrozby 

 

 

 

 

1.4 Desktop Publishing 

Desktop Publishing (dále často jen jako DTP) nejčastěji označuje proces vytváření 

fyzických dokumentů obsahujících spojení textu a grafiky, při kterém je využíván počítač 

a specifický typ softwaru pro něj určený. Jinými slovy se jedná, resp. může jednat, 

o vytvoření dokumentu určeného pro tisk, ale také o vytvoření dokumentu pro jeho 

elektronickou distribuci. Výsledkem takového procesu mohou být například propagační 

letáky, plakáty a další marketingové či jiné dokumenty, nejčastěji ve formátu PDF (8). 

 

Interní 

faktory 

Negativa Pozitiva 

Externí 

faktory 
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1.4.1 PDF 

PDF (Portable Document Format) je formát, který se používá pro prezentaci textu a mimo 

jiné i pro spolehlivou výměnu dokumentů. Formát je totiž nezávislý nejen na softwaru 

a hardwaru, ale podmíněnost jeho spuštění je nezávislé i na operačním systému. Kromě 

textu mohou PDF dokumenty obsahovat také odkazy, tlačítka, zvuk, video a spoustu 

dalšího. Tento formát v roce 1993 vyvinula společnost Adobe (9). 

1.4.2 Adobe Acrobat 

Acrobat je nástroj primárně sloužící k vytváření, prohlížení a upravování PDF 

dokumentů. Obsahuje samozřejmě spoustu dalších funkcí v rámci PDF dokumentů, a to 

jejich porovnávání, elektronické podepisování, převádění obrázků na text apod. 

Jednotlivé úpravy PDF dokumentu se nemusí týkat pouze jeho obsahu, ale mohou být 

rovněž spojeny s jeho nastavením. V případě bezpečnostního nastavení může zajistit 

zamknutí PDF dokumentu vůči různým akcím uživatele (10). 

Jednou z mnoha dalších funkcí je možnost vkládat komentáře, která je podpořena 

širokým výběrem způsobů, jak komentář vložit (10). 

Správa komentářů 

Seznam veškerých komentářů je zobrazen v pravém panelu prostředí Adobe Acrobat, je-li 

řeč o verzi 10 nebo novější. V rámci správy komentářů jsou k dispozici základní funkce 

z hlediska uspořádání a filtrování. Komentáře je možné třídit dle autora, stránky, typu, 

data nebo zaškrtnutí. V případě třízení jsou viditelné všechny komentáře (11). 

Přesný opak ovšem nastává v případě filtrování komentářů. Po zvolení konkrétního filtru 

jsou viditelné pouze ty komentáře, které ho splňují, a to nejen v panelu komentářů, ale 

i v PDF dokumentu (11). 

1.4.3 AutoRedact 

AutoRedact představuje modul, který je možné přidat jak do standardní verze Adobe 

Acrobat, tak i do rozšířené verze Adobe Acrobat Pro. Tento modul poskytuje různé 

funkce a možnosti pro automatické zvýraznění textu v PDF dokumentu (12). 
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Funkce modulu se ovšem nemusí používat pouze na zvýraznění textu, ale i na smazání, 

resp. skrytí různých citlivých informací, pokud je třeba z nějakého důvodu konkrétní 

PDF dokument distribuovat. Skrytí takových informací probíhá ve dvou krocích. 

Nejdříve se zvýrazní konkrétní části textu, který obsahuje citlivé informace. Poté se právě 

zvýrazněný text přímo odebere z PDF dokumentu, aby nebyl vůbec k dispozici (12). 

Jednou z dalších velmi užitečných funkcí je možnost zvýrazňovat veškeré obrázky, 

vektorovou grafiku a další grafické prvky, které se v PDF dokumentu nacházejí (12). 

Cena tohoto modulu je 149 $ (12). 

Styly zvýraznění 

Modul umožňuje vybrat de facto všechny vlastnosti týkající se komentářů. Je možné 

předem určit, jakou bude mít komentář barvu, a také v jaké podobě komentář bude. 

Podoba komentářů může být velice různá. Může se jednat o standardní zvýraznění textu, 

nebo se může jednat o zvýraznění v podobě rámečku, podtržení či přerušované čáry 

kolem konkrétního textu (12). 

Další z možností zvýraznění může být přeškrtnutí textu. Tento styl zvýraznění může být 

velmi užitečný v případě zvýraznění nehodících se informací (12). 

Funkce Text Patterns for Redacting 

Tato funkce je převážně určena na zvýraznění textu, který není možné definovat 

explicitně, nicméně je možné jej definovat jako určitý vzor. Nejčastěji se může jednat 

o rodná čísla, emailové adresy, telefonní čísla a spoustu dalších údajů podobného ražení. 

I přesto ji lze použít na zvýraznění jakéhokoliv textu. Jednou z hlavních výhod této funkce 

je ovšem identifikace textu dle předem definovaných vzorů, které se v PDF dokumentu 

mohou vyskytovat (12). 

Definování konkrétních vzorů funguje na principu regulárních výrazů. Díky jejich přesné 

syntaxi a rozmanitým možnostem se dá definovat prakticky cokoliv (12). 

V rámci zvýraznění textu funkce umožňuje výběr ze dvou nastavení. První se týká 

možnosti, zda se má hledaný text zvýraznit nezávisle na velikosti jeho písmen (Match 

case). Druhá možnost se týká nastavení, zda se má hledaný text zvýraznit pouze, pokud 

je nalezen jeho přesný tvar, jakožto celé slovo (Match whole words only) a nikoliv jen 

část, resp. jeho podřetězec (12). 



19 

Vlastnosti fontů 

Další z mnoha funkcí modulu je možnost zvýraznit text v závislosti na tom, o jaký typ 

fontu se jedná, resp. jaké vlastnosti má konkrétní font. První vlastnost se týká stylu fontu, 

což může být např. kurzíva. Druhá vlastnost se týká názvu fontu, což může být 

např. Times New Roman. Třetí a poslední vlastnost řeší velikost konkrétního fontu, a to 

nejen na základě jeho přesné velikosti, ale dokonce i rozpětí velikosti od do (12). 

Šablony 

Při používání typově stejných dokumentů se může stát, že konkrétní dokument obsahuje 

text či obrázek, které je nutné zvýraznit, a to vždy ve stejné pozici v rámci dokumentu. 

Může se jednat o různé účty, faktury, žádosti apod. Právě v tuto chvíli je vhodné využít 

šablonu, do které se všechny vytvořené komentáře uloží. Šablona se poté může velice 

snadno načíst ze souboru, do kterého byla uložena (12). 

Převod obsahu 

Jak bylo zmíněno, modul disponuje funkcí zvýraznění všech obrázků v PDF dokumentu. 

Pro takové zvýraznění ovšem může být nezbytná funkce převodu obsahu. Ta umí uložit 

či převést obsah stránky, resp. jakýkoliv vektorový nákres na obrázek. Tyto nákresy jsou 

totiž zaznamenány jako křivky a není je tak možné zvýraznit okolo za pomocí čtverce 

nebo obdélníku (12). 

Správa komentářů 

Všechny komentáře vytvořené pomocí tohoto modulu jsou zobrazeny v panelu pro 

komentáře spolu s jinými (manuálně) vytvořenými komentáři. Neznamená to tedy, že by 

takto vytvořené komentáře byly zobrazeny někde jinde (12). 

Log soubory 

Při prvním použití modulu se vytvoří tzv. log soubor, který poskytuje naprosto detailní 

informace o tom, co bylo provedeno. V případě každého dalšího použití je popis 

konkrétní akce přidán do již vytvořeného log souboru. Takový soubor může obsahovat 

např. zvýrazněný text a další doprovodné informace v rámci této akce. Log soubor je 

vytvořen ve formátu HTML a je tak velmi snadné se v něm orientovat (12). 
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Odstranění příloh PDF dokumentu 

Jakýkoliv PDF dokument může obsahovat přílohy, které mohou skrývat citlivé informace 

např. o jeho autorovi. Přílohy je samozřejmě možné ručně odstranit v rámci Adobe 

Acrobatu. Za pomocí modulu je možné takové přílohy odstranit z více PDF dokumentů 

zároveň (12). 

Zvýraznění textu ve více PDF dokumentech najednou 

Takového zvýraznění je možné nejenom díky modulu ale zejména pomocí funkce 

samotného Acrobatu, která se jmenuje Action Wizard. Předchozí funkce ve starších 

verzích Acrobatu se jmenovala Batch Processing (12). 

 

  



21 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

V této části práce bude nejprve stručně charakterizována společnost. Poté je již věnována 

pozornost samotné analýze již zmíněného procesu. V rámci této kapitoly dochází 

k identifikaci problémů procesu a k hledání odpovědí na otázky, proč je třeba 

identifikované problémy řešit a zda je možné proces nějakým způsobem změnit v zájmu 

zkvalitnění jeho výstupu. Pro ucelený pohled na proces a shrnutí všech dostupných 

informací je popis doplněn o diagram, který zachycuje stav a možnosti současného stavu. 

Všechny tyto zjištěné informace napoví, jaká úskalí je třeba řešit a brát v potaz v návrhové 

části práce. 

2.1 O společnosti 

Společnost JONCKERS disponuje několika pobočkami po celém světě. Pro tuto práci 

byla vybrána pobočka v Brně. 

2.1.1 Základní informace 

Zde jsou popsány základní informace o společnosti. 

 Název: JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. 

 Sídlo pobočky: Královopolská 3052/139, Královo Pole, 616 00, Brno - Žabovřesky 

 Vznik podnikání: 30. dubna 2002 

 Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby 

 

Oblast, kterou JONCKERS pokrývá, je velice široká. Zdaleka největší podíl tvoří 

překladatelské služby, resp. lokalizace. Zpravidla se jedná o poskytnutí široké škály 

služeb, nejen zajištění překladu webových stránek, počítačových programů, různých typů 

dokumentací, marketingových materiálů, multimédií a dalších formátů nejčastěji 

z angličtiny až do 156 jazyků, ale také zajištění kompletního projektového řízení, 

počítačové grafiky, testování softwaru, automatické kontroly kvality, poradenství 

v oblasti informačních technologií či podpory rozvoje produktů na nových trzích. 
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2.1.2 Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti vychází ze základních principů lokalizačního procesu. 

Lokalizační proces má tři klíčové činnosti. Jedná se o překlad, projektový management 

a engineering. Protože překlad je kompletně outsourcován, produkci zastupují projektoví 

manažeři a inženýři. Podpůrné činnosti (ICT, HR, development aj.) mají na starost 

zvláštní oddělení, na jejichž činnost nemá optimalizace analyzovaného problému žádný 

vliv. Z tohoto důvodu je v bakalářské práci uvedena pouze struktura produkčního týmu. 

Organizační struktura celé společnosti není pro potřeby práce ničím významná. 

 

 

Obrázek č. 3: Organizační struktura produkčního týmu v EU 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.2 Analýza procesu 

Úkolem hlavního procesu je zvýraznění textu v DTP dokumentech ve formátu PDF. 

K tomu výborně slouží modul AutoRedact v prostředí Adobe Acrobat Pro. Text je 

v tomto případě reprezentován oficiálními termíny z tzv. terminologie, která je dodávána 

klientem. 

PDF dokument se zvýrazněnými termíny je určený jak pro překladatele, kterým poslouží 

jako reference, tak i pro dodatečnou kontrolu těchto překladů. Kontrola překladů probíhá 
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jak automaticky prostřednictvím zakoupených nástrojů k tomu určených, tak vizuálním 

způsobem, ale i přesto je tato dodatečná kontrola důležitá. Díky zvýraznění bude jasné, 

u kterých termínů je třeba dodržet daný překlad z terminologie od klienta. Samotný PDF 

dokument slouží překladatelům zejména jako pomůcka z hlediska kontextu a obrázků. 

Tento proces není záležitostí jednoho specifického projektu či klienta, ale je prováděn 

napříč několika projekty od různých klientů společnosti JONCKERS. Proces zvýraznění 

textu se skládá z několika dalších podprocesů. Ten nejdůležitější představuje rozdělení 

termínů a je na něm postavena myšlenka procesu zvýraznění textu. V dalších několika 

kapitolách bude tento proces podrobně rozebrán a vysvětlen. 

2.2.1 Modul AutoRedact 

Pro automatické zvýraznění textu v PDF dokumentech slouží modul AutoRedact. Tento 

modul není základní součástí Adobe Acrobat Pro. Společnost JONCKERS má však 

zakoupenou licenci. Vstupem modulu je text, který má být zvýrazněný. Výstupem je poté 

zvýrazněný text v PDF dokumentu. Modul umožňuje nastavit barvu a styl, jakým se má 

text zvýraznit. Umožňuje několik dalších nastavení, nicméně ta jsou pro daný účel 

nepodstatná. Zdaleka největší výhodou modulu je možnost zadání vstupu v podobě 

regulárního výrazu. Tím, že modul podporuje syntaxi regulárních výrazů, se otevírá velká 

spousta možností, které je možné v rámci současného problému využít. Tyto možnosti 

ovšem přináší i svoje úskalí, které je nutné ošetřit, jelikož by mohlo výrazně zkreslit 

výstup modulu. Tomuto úskalí je věnována hned následující kapitola. 

2.2.2 Problémy identifikované při fázi přípravy 

Následující tabulka obsahuje příklad problematických termínů, kvůli podobným je 

nástroj vytvářen. V tomto ukázkovém případě je nutné, aby byl každý z těchto termínů 

rozdělen do jiné fáze zvýraznění než ty ostatní. Nedílnou součástí správného zpracování 

je rovněž dodržení správného pořadí zvýraznění, které je v tomto případě ekvivalentní 

názvu fáze. 
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Tabulka č. 2: Příklad problematických termínů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Termíny Fáze zvýraznění 

Graphical User Interface První 

User Interface Druhá 

Interface Třetí 

 

Výše uvedené termíny nebyly poskytnuty od žádného z klientů společnosti JONCKERS. 

Mají pouze ilustrační charakter pro lepší pochopení procesu. 

Pokud by rozdělení termínů do jednotlivých fází neproběhlo, tak by s největší 

pravděpodobností došlo ke zkreslení výstupu. Mohlo by se totiž stát, že se nezvýrazní 

všechny termíny, resp. zvýrazní, ale některé termíny by byly neúplné. 

Pokud se v terminologii vyskytuje termín nebo obecně řečeno řetězec, který má 

v terminologii podřetězec nebo podřetězce, musí být onen prvně zmíněný (nadřazený) 

řetězec zvýrazněn jako první. V případě ignorování tohoto postupu by ve spoustě 

případech došlo ke zvýraznění pouze podřetězce nebo podřetězců. Zjednodušeně řečeno 

by byla zvýrazněna pouze část termínu, který ovšem v daném tvaru může mít naprosto 

jiný význam, což je pro tuto situaci zásadní. Celé to může vést k mylné domněnce, že 

úplný termín bude zvýrazněný až na další pokus, nicméně tomu tak není. Termíny, což 

již byly jednou zvýrazněny, nemohou být zvýrazněny napodruhé, a to žádným způsobem. 

Velice dobře lze tuto situaci vyčíst z tabulky č. 2. Poslední z termínů „Interface“ musí být 

v pořadí jako poslední. V případě, že by se tak nestalo a byl zvýrazněn jako první, tak by 

se ostatní dva termíny v PDF dokumentu nezvýraznily. 

Je dobré mít na paměti, že podobné termíny se v PDF dokumentech vyskytují ve větším 

počtu a tím pádem je případná chyba přímo úměrná právě této hodnotě. Důvodem je to, 

že v případě přidání či odebrání části termínu může mít ten zmodifikovaný termín zcela 

jiný význam. Tím pádem jakékoliv špatné zvýraznění může vést k potenciálně špatnému 

překladu. 

Na první pohled totiž taková chyba není znát, resp. i v případě zvýraznění neúplných 

termínů by proces zvýraznění standardně proběhl. Za určité situace sice lze říci, zda byl 

proces proveden správně nebo špatně, nicméně by se muselo jednat o velice marginální 
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chybu, což rozhodně není tento případ. Řešením je tedy rozdělit termíny do jednotlivých 

fází tak, aby se zvýraznily všechny v jejich úplné formě. 

2.2.3 Problémy identifikované při fázi testování 

Během testování modulu byl zjištěn zajímavý fakt. Pokud v terminologii existuje termín, 

resp. řetězec, který má jeden či více podřetězců, nemusí to nutně znamenat problém při 

procesu zvýraznění textu. Ten by vznikl teprve tehdy, pokud by se podřetězec shodoval 

s konkrétním řetězcem od jeho začátku v rámci pozice. Situace je lépe pochopitelná 

z tabulky č. 3, kde je řetězec „Adobe“ podřetězcem právě na začátku jiného řetězce, a to 

konkrétně „Adobe Acrobat“. 

 

Tabulka č. 3: Příklad problematických termínů po testování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Termíny Fáze zvýraznění 

Adobe Acrobat AutoRedact První 

Adobe Acrobat Druhá 

Adobe Třetí 

 

To znamená, že v předchozí uvedené tabulce by tento problém vůbec nenastal. I přes 

tento fakt probíhal proces termínů způsobem, kdy cílem bylo obsáhnout všechny 

podřetězce. V případě jeho manuálního provedení to samozřejmě prodloužilo výsledný 

čas na procesu. 

Je ovšem otázka, zda je tato funkce vůbec zapotřebí, resp. zda by se mohl využít její 

výstup. V případě velkého množství termínů v řádu několika tisíc by to mohlo být 

užitečné z důvodu menšího počtu výsledných fází zvýraznění. Počet termínů bývá 

většinou konstantní až na pár výjimek (spíše nižší než vyšší počet). 

2.2.4 Popis současného procesu 

Jelikož je vysvětlení všech klíčových procesů podrobně rozepsáno na předchozích 

stranách předložené bakalářské práce, nic nebrání tomu popsat proces celý proces 

zvýraznění textu krok po kroku. Závěr této kapitoly rovněž obsahuje diagram současného 

procesu pro lepší přehled. 
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Vytvoření datového vstupu 

Ve většině případů vše začíná u klienta, a to zasláním terminologie, která je potřebná ke 

konkrétnímu projektu. Ta je ve formátu tabulkového procesoru Microsoft Excel (dále jen 

Excel). Každý sešit Excelu představuje jeden konkrétní jazyk, kde jeden ze sloupců 

zobrazuje termíny v anglickém jazyce a sloupec vedle jejich překlady v konkrétním 

jazyce. Kromě těchto dvou sloupců obsahuje sešit obvykle i pár dalších, které ovšem 

zůstanou utajeny. Nesou v sobě informace, které nejsou ke zpracování nástroje potřeba 

a mohly by být pro klienty citlivé. 

Počet termínů napříč jazyky nemusí být stejný. V rámci jednoho tisíce termínů se může 

přibližně jednat o odchylku v řádech desítek termínů. Rozdíl tedy není nikterak 

dramatický, nicméně pro vytvoření co největší datové základny je vhodné zvolit jazyk, 

který obsahuje největší množství překladů, resp. anglických termínů. Tyto termíny jsou 

poté zkopírovány do textového souboru, na kterém jsou aplikovány další kroky. 

Příprava dat a rozdělení termínů 

Aby rozdělení mohlo být úspěšné, tak v celé terminologii nesmí být žádná duplicitní 

hodnota, resp. žádný duplicitní termín. Pokud by se tak stalo, zasáhlo by to zcela výrazně 

do datového výstupu celého procesu. Způsobilo by to zvýšení počtu rozdělení 

z minimální hodnoty na neznámou hodnotu, která by závisela na konkrétním počtu 

duplicitních termínů. Je nutné, aby se odstranění duplicitních termínů provedlo bez 

ohledu na to, zda je výraz zapsán jakoukoliv kombinací malých a velkých písmen. Dále 

je zapotřebí odstranit některé termíny, které v konečném důsledku nejsou relevantní (tuto 

informaci nelze více konkretizovat). Jakmile je tohle vše splněno, je možné provést 

rozdělení termínů. Termíny bývají obvykle rozděleny do tří až pěti textových souborů. Je 

třeba uvést, že všechny doposud popsané procesy jsou prováděny manuálně. 

Syntaxe regulárního výrazu 

Aby byl modul schopen chápat termíny jako regulární výraz, je třeba data upravit do 

následující podoby. Všechny konce řádků se nahradí logickou spojkou „|“ (ALT + 124), 

která slouží jako oddělovač mezi možnými variantami. Této změny je dosaženo pomocí 

programu PowerGREP, který představuje profesionální řešení pro práci s textem. Poté 

jsou na začátek a konec datového vstupu přidány kulaté závorky. Je více než vhodné 

smazat oddělovač za posledním termínem, jelikož už žádná další varianta nenastane. 
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Absence tohoto kroku by z pohledu výstupu nemusela nic znamenat, jelikož by bylo 

vyžádáno zvýraznění prázdného řetězce, a tím pádem by se žádný text nezvýraznil. 

Minimálně je však správnou syntaxí zajištěno nejproduktivnější zpracování operace. 

Tento proces proběhne na všech textových souborech. Program PowerGREP umožňuje 

provést proces na všech textových souborech najednou. V případě, že termíny obsahují 

znaky, které mají v syntaxi regulárních výrazů speciální význam, je třeba zajistit, aby jim 

předcházelo zpětné lomítko. Tato operace rovněž probíhá v programu PowerGREP. 

Zvýraznění textu 

Jelikož jsou data připravena, následuje vložení regulárního výrazu do textového pole 

modulu. Dále je třeba zvolit, zda se mají ignorovat či brát v potaz malá a velká písmena. 

Při označování terminologie se používá ignorování malých a velkých písmen. 

Další nastavení se týká zvolení možnosti, zda se mají zvýrazňovat pouze celá nebo i části 

slov. Z hlediska přesnosti je logicky lepší varianta zvýrazňovat pouze celá slov. Nicméně 

pokud by dokument obsahoval množná čísla, tak by zůstala nezvýrazněna. Proto je právě 

tato možnost zvolena, jelikož při absenci množných čísel by se mohl vyskytnout větší 

problém, než kdyby bylo zvýrazněno pár termínů, které se v terminologii nenachází. 

2.2.5 Diagram toku dat 

Popis procesu je doplněn o diagram, který přehledně zobrazuje kompletní proces včetně 

jeho vstupů a výstupů. Písmeno v závorce za každým názvem procesu znázorňuje, zda je 

konkrétní proces prováděn automaticky (A) či manuálně (M). Na první pohled je tak 

vidět, na jaké procesy je třeba se soustředit. 

S ohledem na diagram je vhodné uvést, že proces přípravy termínů by probíhal pouze 

jednou. Bez ohledu na výsledný počet PDF dokumentů s konkrétní jazykovou lokalizací, 

a to z toho důvodu, že zdroj (zdrojový dokument) je pouze jeden. S železnou 

pravidelností se jedná o jazyk anglický. Pokud by se ovšem jednalo o jiný jazyk, resp. 

o jazyk, ve kterém se skloňuje, mohl by být tento proces nerealizovatelný z důvodu 

nezvýraznění některých termínů. 
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Obrázek č. 4: Diagram kompletního procesu přípravy termínů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z diagramu je patrné, že výstup celého procesu přípravy termínů je vstupem modulu 

AutoRedact. V rámci tohoto modulu je využívána funkce Mark Up Text Pattern, která 

podporuje již zmíněnou syntaxi regulárních výrazů. Dialogové okno této funkce je 

k dispozici na obrázku č. 5. 

Konkrétní PDF dokumenty, ve kterých je text zvýrazňován, jsou často dodávány přímo 

klienty. Pokud tomu tak není, tak jsou vytvářeny DTP specialisty, a to buď jako interní 

řešení ve společnosti JONCKERS, nebo ve formě outsourcingu. Veškerý obsah PDF 

dokumentu ovšem vždy prochází interním oddělením kontroly kvality. 

Klient

MultiTerms.txt

1. Rozdělení termínů (M)
2. Odstranění duplicit (M)
3. Odstranění některých 

termínů (M)

Vložení 
oddělovačů

a závorek (A)

MultiTerms_1.txt
MultiTerms_2.txt

 

Modul 
AutoRedact

(Adobe Acrobat)

Nahrazení 
specifických 

znaků (A)

Zaslání 
terminologie

(MS Excel)
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Obrázek č. 5: Funkce Mark Up Text Patterns modulu AutoRedact 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.2.6 SWOT analýza 

Pro další ucelený pohled na fungování procesu je vytvořena SWOT analýza. Soustředí se 

tedy pouze na samotný proces zvýraznění textu a nikoliv na společnost jako takovou. 

Výsledná tabulka rekapituluje, na co je třeba upřít pozornost, aby došlo k zefektivnění 

zpracování a minimalizaci chyb v současném procesu. 
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Silné stránky 

Za silnou stránku je považována detailní znalost procesu a s tím i související zkušenosti. 

Znalosti a zkušenosti jsou zdaleka největšími silnými stránkami, které je možné uplatnit 

v rámci potenciálního zlepšování procesů a případných konzultací ohledně nich. 

Právě díky znalostem a zkušenostem vyvstává další silná stránka, a to detailní znalost 

požadavků a potřeb. V případě návrhu nového či změn stávajícího procesu je nutné velice 

dobře ovládat současné řešení. 

Slabé stránky 

Největší slabá stránka je časová náročnost procesu. Ta plyne z nedostatečné 

automatizace, která tu v malé míře sice je, nicméně je roztříštěná a neúplná. Velká časová 

náročnost se projeví nejen při provádění procesu jako takového, ale také při potenciální 

chybě, která se v průběhu procesu může objevit. Je patrné, že lidský faktor zde hraje příliš 

velkou roli a právě kvůli němu je časová náročnost nejvíce ovlivněna. 

Další slabou stránkou je neschopnost současného procesu zvýraznit termíny, které jsou 

v PDF přes dva řádky. 

Příležitosti 

Jako největší příležitost je zcela určitě optimalizace celého procesu (tj. automatizace 

+ využití kombinace vhodných technologií), aby působil kompaktně a neprobíhal skrz na 

skrz několika neucelenými kroky. Jistě by to mělo za následek výraznou minimalizaci či 

dokonce odstranění vlivu lidského faktoru na konečný výstup procesu. 

Hrozby 

Jednoznačně největší hrozba je možnost špatného provedení rozdělení termínů. Opět je 

to něco, co je závislé na lidském faktoru. Pokud by tato hrozba reálně nastala, došlo by 

k ignorování zvýraznění termínu či několika termínů, což je hrubá chyba a především 

nedodržení instrukcí od klienta, který celý projekt financuje, a tedy očekává i jejich 

dodržení. V případě přetrvávajícího vlivu lidského faktoru na proces je těžké takové 

situaci nebo situacím předcházet. Otázkou je, jestli je vůbec možné efektivně kontrolovat 

selhání lidského faktoru, a zda tedy opravdu došlo k opomenutí nějakého z termínů. 

Jelikož by taková kontrola byla časově mnohem náročnější než samotný proces rozdělení, 

tak taková možnost rozhodně nepřipadá v úvahu. 
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Tabulka č. 4: Shrnutí SWOT analýzy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

STRENGHTS WEAKNESSES 

 detailní znalost procesu 

a zkušenosti 

 detailní znalost požadavků 

a potřeb 

 schopnosti projektového týmu 

 časová náročnost procesu 

 velký podíl lidského faktoru na 

proces 

 nezvýraznění termínů přes dva 

a více řádků 

OPPORTUNITIES THREATS 

 automatizace procesu 

 schopnost zvýraznit termíny 

přes dva a více řádků 

 špatné provedení rozdělení 

(následek je nezvýraznění všech 

termínů) 

 

 

 

 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že je zapotřebí více využít potenciálu modulu AutoRedact, 

automatizovat manuálně prováděné části procesu a jednoznačně omezit či odstranit vliv 

lidského faktoru na konečný výstup. Dále se pokusit zamyslet nad tím, jak by šlo 

zvýraznit termíny, které jsou rozděleny do dvou či více řádků v PDF dokumentech. 

2.2.7 Specifikace požadavků 

Na základě konzultací byly definovány následující požadavky: 

 vytvořit nástroj, který zautomatizuje celý proces rozdělení termínů, 

 datovým vstupem budou anglické termíny uložené v textovém souboru, 

 datovým výstupem budou anglické termíny v takovém tvaru, v jakém je bude možné 

zpracovat pomocí modulu Adobe Acrobat AutoRedact, 

 využít licenci na Visual Studio, 

 jednoduché GUI (Windows Forms) v anglickém jazyce, 

Interní 

faktory 

Externí 

faktory 

Pozitiva Negativa 
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 vytvořit stručnou dokumentaci (návod), 

 nepovinné: návrh či realizace zvýrazňování termínů, které jsou v PDF dokumentech 

přes dva a více řádků. 

2.2.8 Rozšíření uplatnění 

Tato doplňující část je uvedena až po specifikacích požadavků z důvodu, že se na další 

možné uplatnění přišlo až v průběhu návrhu. 

V rané fázi návrhu bylo zjištěno, že s určitou modifikací může nástroj posloužit 

k rozdělení i ještě jiných termínů. Jedná se zpravidla o oficiální názvy, které nesmí být 

změněny či nějakým způsobem přeloženy. Pro jejich použití je totiž možné využít určitou 

část právě automatizovaného procesu, a to rozdělení termínů. 

Důležité je, aby před rozdělením nebyly odstraněny duplicity, resp. aby toto odstranění 

bralo v potaz malá a velká písmena. Je to pravý opak toho, co je třeba udělat s terminologií 

od klientů. Tam se tento fakt nerozlišuje, jelikož stejné termíny mohou být zapsány 

různými kombinacemi malých i velkých písmen bez ohledu na to, že mají stejný význam. 

Tyto termíny by neměly obsahovat duplicitní termíny, nicméně v úvahu je brán 

předpoklad, že i zde se mohou vyskytnout chyby v podobě duplicitních termínů. 

Dále je dobré zmínit, že v rámci každého projektu se překládané termíny mění. Naproti 

tomu nepřekládané termíny jsou znovu použitelné a jejich základna se tím pádem může 

rozšiřovat. 

V případě aktualizace nepřekládaných termínů je buď možné udělat celý procesu znovu, 

nebo konkrétní termín přidat do správné podskupiny. Může ovšem nastat situace, že bude 

nutné přesunout jeho podřetězce do následující fáze rozdělení. I taková běžná věc jako je 

aktualizace jednotlivých fází rozdělení může zhatit celý proces. 

Opět je třeba zdůraznit, že v případě chybného provedení neexistuje žádná rychlá 

a efektivní kontrola, jak na to přijít. Nezáleží tím pádem na počtu přidávaných termínů, 

ale je více než vhodné provést proces znovu než se spoléhat na lidský faktor. 
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2.2.9 Zhodnocení provedených analýz 

Z výše provedených analýz a popisů vyplývá, že proces zvýraznění textu je nutné 

zautomatizovat, resp. zefektivnit provedení jeho dílčích kroků. Ty nepůsobí vůbec 

uceleně a jsou prováděny příliš manuálně. Výstup procesu je tím pádem hodně ovlivněný 

lidským faktorem. Nyní je třeba vyřešit otázku, jakým způsobem bude nástroj pořízen. 

Nabízí se hned čtyři varianty: 

A) Zakoupení již existujícího nástroje 

Jelikož je navrhovaný nástroj velmi specifický, těžko by se podobný či stejný již existující 

nástroj hledal. Přímo se dá říct, že procesy, resp. funkce a výstupy, jsou tak specifické, že 

takový nástroj je prakticky k nedohledání. Pokud by se ovšem stalo, byl by s největší 

pravděpodobností jako součást nějakého balíku nástrojů. To by znamenalo zaplatit peníze 

za další nástroje navíc, které by pravděpodobně vůbec nebyly využity. 

B) Návrh nástroje – Outsourcing 

Proti této variantě mluví fakt, že by někdo mimo společnost JONCKERS nahlížel do 

interních procesů. Jedná se o procesy, které nutně nemusí být součástí procesu zvýraznění 

textu, nicméně mohou být nutné ke správnému návrhu nástroje. V případě realizace této 

varianty, by danému úkolu byl přiřazen zaměstnanec JONCKERS, který by byl 

zodpovědný nejen za výstup, ale měl by na starost zejména vysvětlení procesu. Tohle 

všechno by samozřejmě znamenalo obětování určitého času. 

C) Návrh nástroje – Zaměstnanec společnosti JONCKERS 

Při této variantě odpadá čas dlouhých vysvětlování. Samozřejmě je zde třeba určitá forma 

konzultací a odpovědí na případné dotazy. Nicméně konkrétní člověk má již zcela určitě 

zkušenosti nejen s tímto procesem, ale i s mnoha dalšími. Je tak schopný lépe posoudit, 

kde je největší slabina daného procesu a na co je třeba upřít pozornost. 

D) Nahrazení modulu AutoRedact 

Poslední možností je nahrazení modulu AutoRedact jiným modulem, resp. jiným 

softwarem, u kterého nebude třeba vytvářet již zmíněný nástroj. Proti této variantě mluví 

fakt, že AutoRedact se již využívá i při zvýrazňování dalších textů v podobných či úplně 

jiných procesech a je s ním maximální spokojenost. Pokud by tedy byl AutoRedact 

využíván pouze v rámci jednoho procesu, dalo by se o takové variantě uvažovat. Stejně 
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tak se dá říci, že tato varianta se neslučuje s definovanými požadavky zadavatele. Pořízení 

jiného softwaru kvůli tomuto problému se tedy jeví jako nevhodné. 

Rozhodnutí 

Z popisu těchto čtyř variant vyplývá, že zdaleka nejvýhodnější je varianta třetí. Pro tu 

nejvíce mluví fakt, že se slučuje s požadavky zadavatele a zároveň nedojde k žádnému 

úniku citlivých informací, ať už o společnosti nebo o jednotlivých klientech. Vlastní 

řešení na základě specifikovaných požadavků obsahuje následující část práce. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

Tato část bakalářské práce se věnuje komplexnímu popisu návrhu automatizace procesů 

řešené na úrovni několika diagramů a dalších specifikací. Jedná se ovšem zejména 

o vývojové diagramy, které velmi dobře znázorňují rozhodovací podmínky v rámci 

jednotlivých procesů. Kromě funkčních vlastností nástroje je zde rovněž věnována 

pozornost návrhu grafického uživatelského rozhraní. 

3.1 Rozšíření uplatnění 

Jak již bylo zmíněno v analýze současného stavu, v průběhu návrhu došlo ke zjištění 

dalších skutečností, které resultovaly v rozšíření uplatnění nástroje. Budou tedy brány 

v potaz dva typy termínů, které bude třeba v průběhu přípravy rozlišit. Zde je souhrn toho, 

co bylo v této části řečeno a jakým způsobem je třeba k těmto dvěma typům přistoupit. 

 

Tabulka č. 5: Typy termínů a jejich specifika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ termínů Označení termínů Odstranění duplicit Case Sensitive 

Překládané MultiTerms Ano Ne 

Nepřekládané NonLocs Ano Ano 

 

V konečném návrhu se implementace této možnosti promítne pouze jiným úvodním 

nastavením, na kterém bude závislý výstup procesu. V souvislosti s tímto nápadem byla 

rovněž vítána možnost existence mezikroku, který by umožňoval vytvořit pouze seznam 

termínů, jež budou rozděleny do odpovídajících skupin bez jakýchkoliv dalších úprav. 

Druhá možnost rozdělení termínů zmíněná v testování modulu nebude do návrhu 

zahrnuta, nicméně bude brána v potaz zejména v dokumentaci nástroje jako reference pro 

potenciální uplatnění. 

V rámci odstranění některých termínů se nabízí přidání možnosti, která umožní zadat 

tzv. blacklist formou textového souboru. Ten by se poté naplnil termíny, které je zapotřebí 

z terminologie odstranit, resp. ignorovat. Toto řešení by usnadnilo i recyklaci termínů, 

které nemají být zahrnuty do konečného výstupu. 
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3.2 Diagram toku dat návrhu řešení 

Původní diagram se oproti tomu současnému výrazně změnil. Jedna z největších změn 

spočívá v automatizaci všech dostupných procesů. Tyto procesy byly navrženy tak, aby 

probíhaly v rámci jedné události. Rovněž byla přidána možnost určitého mezikroku ve 

formě dalšího výstupu, jehož obsahem jsou rozdělené termíny bez jakýchkoliv dalších 

modifikací. 

 

 

Obrázek č. 6: Diagram procesu přípravy termínů po automatizaci 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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duplicit a rozdělení 

termínů (A)
2. Blacklist (A)

Vytvoření seznamu 
nepřekládaných 

termínů (MS Excel)

Uložení 
termínů do 
textového 
souboru

Zaslání terminologie
(MS Excel)

Uložení 
termínů do 
textového 
souboru

Modul AutoRedact 
(Adobe Acrobat)
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3.3 Vývojové diagramy návrhu řešení 

Návrh řešení obsahuje tři vývojové diagramy. Jednotlivé diagramy jsou do sebe zanořeny, 

resp. v rámci jednoho diagramu se vyskytuje proces (podproces), který je popsán v dalším 

vývojovém diagramu. Pro lepší orientaci jsou všechny podprocesy zvýrazněny zelenou 

barvou. 

Veškerá činnost nástroje je obsahem jedné události, která je spuštěna kliknutím na 

konkrétní tlačítko v rámci grafického uživatelského rozhraní. To je obsahem následující 

kapitoly. Výsledkem této události je textový výstup dle předem definovaných parametrů. 

Níže uvedené diagramy berou v úvahu novinky v rámci nastavení nástroje týkající se typů 

termínů a stejně tak blacklist. 

Nástroj je navrhován tak, aby jakýmkoliv způsobem neakceptoval nekorektně definované 

vstupy a v případě takového zadání byl stabilní. V rámci interakce s uživatelem návrh 

obsahuje chybová a informační hlášení. Ta jsou podrobně popsána v dalších částech 

práce. 
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Obrázek č. 7: Vývojový diagram navrženého procesu 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zadání cesty k načtení
a uložení terminologie

Zadání cesty k blacklistu

ZAČÁTEK
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1

Je zadání 
správné?

 Ne 1

Je soubor 
prázdný?

Ano

1 Ano 

Načtení 
terminologie

Volba typu rozdělení
Volba typu termínů

Ověření správnosti 
zadání blacklistu

Byl zadán 
blacklist?

Ignorování termínů
z blacklistu

Je zadání 
správné?

Je soubor 
prázdný?

Ne

 Ano 

 Ano 

 Ano 

 Ne 

Ne

1

1

Chyb. hlášení A
Chyb. hlášení C

Chyb. hlášení B

Chyb. hlášení D

Chyb. hlášení E
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Obrázek č. 8: Vývojový diagram Připravení termínů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘIPRAVENÍ TERMÍNŮ

KONEC

Typ termínů?

Nepřekládané

Překládané

Převedení na 
malá písmena

Odstranění 
duplicit

Rozdělení 
termínů

 Ne 

 Ano 

KONEC

Typ úpravy?  Kompletní příprava 

Pouze rozdělení

Je možné 
rozdělení?

Informační 
hlášení F

Chybové 
hlášení I

Chybové 
hlášení G

Chybové 
hlášení H



40 

 

Obrázek č. 9: Vývojový diagram Rozdělení termínů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet termínů
k rozdělení > 0

Je možné 
rozdělení?

Ano

Ne

KONEC

ROZDĚLENÍ TERMÍNŮ

Provedení 
rozdělení

Nahrazení znaků

Přidání oddělovačů
a závorek

MultiTerms_part_
[Počet rozdělení]

.txt

Typ úpravy?  Kompletní příprava 

Pouze rozdělení

Uložení 
termínu

NonLocs_part_
[Počet rozdělení]

.txt

Typ termínů?

Překládané

  Nepřekládané 

[Počet rozdělení] 
+ 1

[Počet rozdělení] = 1
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3.4 Grafické uživatelské rozhraní 

Pro lepší představu je zde vloženo GUI (Graphical User Interface) nástroje, které může 

posloužit i jako rekapitulace všeho, čím má nástroj disponovat. Podrobnější informace 

o ovládacích prvcích GUI jsou popsány v následující kapitole. 

 

 

Obrázek č. 10: Grafické uživatelské rozhraní 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Povinné položky 

Položky, jejichž popisky obsahují hvězdičku, je vždy nutné vyplnit. Událost tlačítka Start 

totiž začne jen tehdy, pokud je vyplněna cesta k načtení terminologie a cesta pro uložení 

výstupu. Pokud by se tak nestalo, uživatel by obdržel konkrétní chybové hlášení (více 

informací obsahuje následující kapitola Interakce s uživatelem). Rovněž je povinné 

vyplnit typ termínů a jejich přípravy. Ty jsou však ve výchozím stavu již předvoleny. 

Výchozí stav položek 

Ve výchozím stavu, resp. po spuštění aplikace, budou zatrženy právě ty možnosti, které 

jsou zatrženy na obrázku č. 10. Vybrání těchto dvou možností je provedeno na základě 

častější volby ilustrovaného nastavení. Ve většině případů uživatel nebude muset vůbec 

nic měnit. I taková drobnost jistě pomůže k vylepšení uživatelské přívětivosti. 
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Okno aplikace 

Rozměry aplikace jsou fixní a tím pádem je není možné nijak měnit. Mezi ovládacími 

prvky v pravé části je možné se pohybovat pomocí tabulátoru, což je zajištěno pomocí 

postupného indexování ovládacích prvků. 

Ovládací prvky 

Přehled veškerých ovládacích prvků je dobře znázorněn v předchozí kapitole. Během 

návrhu je ovšem vhodné tyto ovládací prvky dobře pojmenovat, resp. dodržovat určité 

konvence. V současném návrhu je jako prefix použita zkratka daného ovládacího prvku, 

aby bylo na první pohled zřejmé, o jaký se jedná. Následuje podtržítko a poté již text, 

který má být na tlačítku (je použita notace CamelCase). Pro lepší ilustraci a dokumentaci 

návrhu je zde uveden obrázek č. 11 obsahující názvy ovládacích prvků a nikoliv to, co je 

na nich ve skutečnosti napsané. V tabulce č. 6 je poté uveden celý název použitého 

ovládacího prvku. 

 

 

Obrázek č. 11: Pojmenování ovládacích prvků 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejsou zde uvedeny všechny ovládací prvky, a to z důvodu jejich nevyužití v průběhu 

implementace. I přes nepoužití je dobré dodržovat pojmenování napříč celou aplikací. 
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Tabulka č. 6: Názvy a použité zkratky ovládacích prvků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Button Label Radio Button Text Box 

btn_ lbl_ rbtn_ txt_ 

 

Tlačítko btn_Start má v sobě definovanou událost, která se spustí při kliknutí na toto 

tlačítko. Událost obsahuje celý proces přípravy termínů, který závisí na zvoleném 

nastavení uživatele. 

3.5 Interakce s uživatelem 

Běžný uživatel tuto technickou stránku aplikace mnohdy ani nepostřehne. Interakce je ale 

velice důležitá, jelikož uživateli poskytuje aktuální informace o průběhu aktuálního 

procesu. Tato kapitola obsahuje přehled nejen chybových, ale i informačních hlášení, 

která se mohou v rámci jednotlivých procesů objevit. Pro představu je zde uveden jeden 

příklad chybového hlášení. Dvě následující tabulky už obsahují přehled všech hlášení 

a vysvětlení jejich významu. Jednotlivá hlášení obsahují rovněž grafický prvek. Chybová 

obsahují ikonu křížku a informační ikonu písmena „i“. 

 

Tabulka č. 7: Přehled chybových a informačních hlášení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

OZNAČENÍ OBSAH TYP 

A File has not been found (Load Terms). Chybové 

B File is empty (Load Terms). Chybové 

C Directory has not been found (Save Terms). Chybové 

D File has not been found (Blacklist). Chybové 

E File is empty (Blacklist). Chybové 

F This action may take a few seconds. Informační 

G Terms have been prepared. Informační 

H Terms have been separated. Informační 

I There is no need to separate terms. Informační 

 

Každé hlášení má svoje označení z důvodu lepší identifikace a usnadnění orientace ve 

vývojových diagramech. Právě tam jsou tato hlášení použita. Pro naprosté pochopení 
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jejich významu je zde uveden i doprovodný popis. Hlášení jsou seřazeny v pořadí, 

v jakém mohou nastat. 

 

Tabulka č. 8: Vysvětlení chybových a informačních hlášení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Označení Vysvětlení významu 

A Soubor, ze kterého se má načíst terminologie, nebyl nalezen. 

B Soubor, ze kterého se má načíst terminologie, je prázdný. 

C Adresář, kam se mají uložit termíny, nebyl nalezen. 

D Soubor, ze kterého se mají načíst ignorované termíny, nebyl nalezen. 

E Soubor, ze kterého se mají načíst ignorované termíny, je prázdný. 

F Tato akce může trvat několik vteřin. 

G Termíny byly připraveny. 

H Termíny byly rozděleny. 

I Terminologie neobsahuje žádné termíny, které by mohly být rozděleny. 

 

Jelikož rozdělení 2000 termínů zabralo přibližně 8 vteřin, je dobré nejen dát vědět, že je 

akce dokončena, ale že i nějaká akce probíhá. Z toho důvodu bylo přidáno informační 

hlášení F. Následující dva obrázky ukazují, jak vypadá konkrétní chybové a informační 

hlášení. 

 

 

Obrázek č. 12: Chybové hlášení A 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 13: Informační hlášení F 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.6 Zvýraznění termínů přes dva a více řádků 

Nabízí se otázka, zda je možné zvýraznit termíny, které jsou přes dva a více řádků. Přesto, 

že je v požadavcích definováno jako nepovinné, autor ho vidí jako naprostou nezbytnost, 

resp. zásadní nevýhodu nástroje, pokud by tato funkce absentovala. Nikdy by totiž nebyl 

znám počet termínů, který se během jednoho procesu zvýraznění textu ignoroval. Je 

zřejmé, že by počet ignorovaných termínů narůstal s celkovým počtem stran. Nicméně 

přesný počet by se nedal kvantifikovat. 

Řešení spočívá v použití regulárního výrazu, který představuje potenciální prázdnou 

množinu znaků. Pokud je takový výraz nahrazen místo každé mezery, která právě 

představuje možnost potenciálního rozdělení textu do dalšího řádku, tak modul zápis 

nevyhodnotí jako přerušení a pokračuje ve zvýraznění konkrétního termínu. Následující 

tabulka zobrazuje zápis regulárního výrazu a rovněž mezeru, za kterou je nahrazen. 

 

Tabulka č. 9: Zápis regulárního výrazu pro zvýraznění termínů přes dva a více řádků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Původní vyhledávání Vylepšené vyhledávání 

_ _\s? 

 

Pro lepší pochopení je zde mezera nahrazena podtržítkem. Je tak zřetelně vidět, kde se 

mezera nachází. Všechny mezery uvnitř jednotlivých termínů budou tedy nahrazeny 

tímto regulárním výrazem. 
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3.7 Nastavení modulu AutoRedact 

Modul umožňuje několik nastavení, pomocí kterých se dá docílit různých možností 

výstupu, resp. zvýraznění. Budou zde uvedeny dvě nejdůležitější, jelikož zvolení 

možností je nutné pro spuštění modulu a jelikož tyto možnosti mohou výrazně ovlivnit 

výstup. 

První se týká toho, zda se termíny mají zvýrazňovat v závislosti na malých a velkých 

písmenech (Case Sensitive). Druhá řeší, zda se mají označovat pouze celé termíny (jako 

celá slova), nebo části těchto slov. 

 

Tabulka č. 10: Nastavení modulu pro jednotlivé typy termínů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Typ termínů Case Sensitive Whole Words Only 

MultiTerms Ne Ne 

NonLocs Ano Ne 

 

S ohledem na správné rozdělení termínů nemá toto nastavení vliv na ignoraci či záměnu 

jiných termínů, pokud jsou termíny správně rozděleny. Zde se spíše jedná o to, že 

v případě nezvolení této možnosti se spolu s termínem nebude moci zaznačit např. jeho 

množné číslo. 

Problém ovšem může nastat v případě výskytu nějaké zkratky, která může být 

podřetězcem i jiných řetězců, než jaké se nachází v terminologii. V tuto chvíli je dobré se 

rozhodnout zkratku odebrat (blacklist) a v případě nutnosti jejího zvýraznění jí poté 

v dokumentu zvýraznit manuálně. Takových případů je ovšem naprosté minimum. 

Obrázek č. 14: Nastavení zvýraznění v modulu AutoRedact 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8 Dokumentace 

Následující dokumentace svým způsobem rekapituluje informace týkající se nastavení 

modulu AutoRedact a také popisuje jednotlivé možnosti nastavení, které mohou být 

v rámci nástroje zvoleny. Dokumentace je umístěna přímo v rámci nástroje, aby byla lépe 

dostupná a nevznikal tak další soubor navíc. 

 

 

Obrázek č. 15: Dokumentace navrženého nástroje 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.9 Ukázka výstupu 

Pro lepší představivost je uveden jeden z možných výstupů jako konkrétní příklad. Jedná 

se o standardní nastavení procesu kompletní přípravy termínů. Jak již bylo dříve zmíněno, 

při takovém nastavení jsou termíny rozděleny do fází zvýraznění v závislosti na tom, 

kolik vzájemných podřetězců obsahují. 

Tabulka č. 11: Ukázka výstupu kompletní přípravy termínů 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

TERMINOLOGIE engineer, engineering, project, project+, project management 

Výstup 1. fáze (engineering|project\+|project \s?management) 

Výstup 2. fáze (engineer|project) 
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Výše uvedené termíny nebyly poskytnuty od žádného z klientů společnosti JONCKERS. 

V tomto případě jsou termíny z důvodu formátování odděleny čárkou, nicméně v rámci 

textového souboru je každý termín oddělen zalomením, resp. novým řádkem. Tučným 

fontem pak byly zvýrazněny ty části, které byly přidány navrženým nástrojem. 

 

Obrázek č. 16: Ukázka zvýraznění textu 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 13) 

 

Pro ještě lepší představu o tom, jak zvýraznění textu vypadá, je na obrázku č. 16 uvedena 

ukázka konkrétního zvýraznění textu. Tento text je pouze ilustrační a nepochází tak od 

žádného z klientů společnosti JONCKERS.  
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V rámci této ukázky jsou ovšem dodrženy barevné odstíny z praxe. Žlutá barva je určena 

pro termíny, které mají být přeloženy, a naopak červená barva znázorňuje termíny, které 

se nepřekládají. 

3.10 Výstupní kontrola navrženého nástroje 

Jakákoliv data vztahující se ke konkrétnímu projektu jsou dlouhodobě uchovávána. 

Použité termíny z konkrétních terminologií na různých projektech nejsou výjimkou. 

A právě porovnáváním předchozích výstupů z přípravy termínů se stalo podkladem pro 

kontrolu, zda jsou výstupy z navrhovaného nástroje bez chyb. V průběhu porovnávání, 

resp. testování navrhovaného nástroje, se v předchozích projektech několikrát ukázalo 

špatné provedení přípravy termínů, které znamenalo nezvýraznění některých termínů 

v rámci PDF dokumentu. Samozřejmě to vždy nemuselo způsobit zásadní chybu, 

dokonce to nemuselo způsobit žádnou chybu, každopádně příprava termínů pro modul 

AutoRedact nebyla provedena korektně. 

Poté, co bylo zkontrolováno přibližně 15 předchozích projektů bez jakýchkoliv problémů, 

se právě navržený nástroj začal využívat při reálné produkci. 

3.11 Přínos navrženého nástroje 

Návrh nástroje a jeho následná implementace do praxe znamená jasný krok kupředu 

v oblasti automatizace procesů. Díky automatizacím, které změna umožňuje, se v procesu 

minimalizují či ve velké míře odstraní manuální úkony. Znamená to nejen urychlení času 

stráveného na procesu, ale zároveň i minimalizaci či odstranění potenciální chybovosti, 

která může vzniknout. 

Nástroj je zpravidla využíván v počáteční fázi projektu. Nepoužívá se tedy průběžně, ale 

pouze jednou během realizace projektu. Přesto je jeho vliv na následující činnosti zásadní. 

V případě špatného provedení procesu, který nástroj automatizuje, může být negativně 

ovlivněn průběh a výstup dalších činností. 

Při špatném rozdělení termínů může nějaký termín nebo termíny chybět. Na tuto chybu 

se při absenci jakéhokoliv podpůrného nástroje nemusí přijít a provedení procesu by 

mohlo být mylně považováno za bezchybné. 
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Nástroj rovněž není specifický pro jednoho klienta, nýbrž pro skupinu klientů. Tím se 

opět zvyšuje jeho využití a univerzálnost. 

3.11.1 Zhodnocení ušetřených nákladů 

Aby bylo možné nějakým způsobem kvantifikovat přínos nástroje ve formě ušetřeného 

času a finančních prostředků, je třeba časově ohodnotit jednotlivé kroky prováděné dle 

současného stavu a navrhovaného, resp. vytvořeného řešení. 

V tomto porovnání je brán v úvahu kompletní proces přípravy termínů včetně všech 

modifikací a úprav. Předpokládá se, že počet termínů je 2000, což je také přibližný počet, 

který se obvykle připravuje, resp. rozděluje. 

 

Tabulka č. 12: Zhodnocení produktivity práce v rámci jednoho projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

PROCES Předchozí stav Navržené řešení 

Rozdělení termínů a odstranění duplicit 120 min 

0,2 min Nahrazení znaků 2 min 

Vložení oddělovačů a závorek 2 min 

CELKEM 124 min 0,2 min 

 

Upozornění: Do celkového času současného řešení nejsou započítány případné opravy 

a škody, které v případě špatného provedení procesu mohou nastat nebo být způsobeny. 

Z výstupu této tabulky lze konstatovat, že časový rozdíl činí 123,8 minut a jedná se 

o ušetřený čas. Na základě této hodnoty lze říci, že při průměrné hodinové mzdě inženýra 

10 € by došlo k ušetření přibližně 20 €. 

Rovněž lze konstatovat, že pokud by se inženýr v tomto ušetřeném čase mohl věnovat 

jiným činnostem, za které klient platí 20 €, mohl by společnosti přinést výnosy 

ve výši 40 €. To znamená, že náklady by zůstaly stejné, tedy ve výši 20 €, ale zisk by byl 

o 40 € vyšší. 

Je třeba zdůraznit, že toto finanční zhodnocení je kvantifikováno pouze v rámci jednoho 

projektu. Stejně tak bylo řečeno, že výstup nástroje může mít daleko více uplatnění, při 

kterých je výstup nástroje použit jako vstup pro nějaký jiný proces. 
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Na základě tohoto zhodnocení bylo zahájeno druhé, které představuje zhodnocení přínosu 

navrhovaného nástroje v rámci časového horizontu tří měsíců. První hodnota v buňce se 

týká využití výstupu nástroje modulem AutoRedact. Druhá hodnota ukazuje naopak 

odlišné využití než to, které bylo uskutečněno v rámci tohoto modulu. Pro tato odlišná 

využití je ovšem nutné specifikovat dobu jejich trvání, jakou by trvala bez využití 

navrhovaného nástroje. Je to ovšem poněkud obtížnější, jelikož se většinou jedná o trochu 

jiné využití, jiný typ rozsahu a tím pádem i jiný celkově strávený čas. Na základě všech 

těchto souvislostí byla stanovena průměrná doba manuálního provádění jiných procesů 

bez využití navrhovaného nástroje na 1 hodinu. 

 

Tabulka č. 13: Zhodnocení produktivity práce v čase 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

MĚSÍC VYUŽITÍ ČAS (min) 

Leden  4 + 2 615,2 

Únor  6 + 2 868,8 

Březen  5 + 3 799,0 

CELKEM  15 + 7 2223,0 

 

Na základě definovaných hodnot a tříměsíčního sledování dosahuje celkový ušetřený čas 

přibližně 37 hodin. 

Pokud by měl být tento časový údaj vyjádřen částkou, výsledek by nemusel být vůbec 

odpovídající. Jak již bylo zmíněno u předchozí tabulky, která se týká zhodnocení 

produktivity práce, tak během této doby by mohlo dojít k úplně jinému zhodnocení, než 

jaké by zde bylo kvantifikováno. 

3.11.2 Zhodnocení nákladů na navržený nástroj 

Nyní je třeba kvantifikovat výši nákladů na pořízení právě navrženého nástroje. Výsledná 

částka se skládá ze dvou částí, a to analytické a praktické části. V rámci analytické části 

je zahrnuta analýza současného stavu, resp. návrh nástroje z hlediska různých diagramů 

a podobně. Do praktické části patří již samotné vytvoření nástroje a jeho následné 

testování, do kterého víceméně spadá již zmíněná kontrola výstupu. 
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Jelikož se jedná o mezinárodní společnost, je hodinová sazba uváděna v eurech. Sazba 

byla stanovena na 10 €. 

 

Tabulka č. 14: Zhodnocení nákladů na navržený nástroj 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ZPRACOVÁNÍ ČAS (h) ČÁSTKA (€) 

Analytická část 8 80 

Praktická část 6 60 

CELKEM 14 140 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že návrh a implementace nástroje by společnost 

stálo 140 €. 

Pokud by byl brán v úvahu časový údaj 37 hodin z tabulky č. 13, tak ke zhodnocení 

nákladů na právě navržený nástroj může dojít přibližně po měsíci a půl jeho používání 

(při hodinové sazbě 10 €). 

3.11.3 Zhodnocení nevyčíslitelných přínosů 

Přesto, že je velmi obtížné vyčíslit přínos navrženého nástroje, objevuje se spousta dalších 

přínosů, které ovšem není zapotřebí vyčíslovat. Zde je výčet několika z nich: 

 zajištění přesnějších instrukcí jak pro překladatele, tak pro tým kontroly kvality, 

vedoucí k příjemnější práci obou profesí a k eliminaci časů strávených řešením 

nejasných instrukcí, 

 zvýšení kvality a spolehlivější plnění projektových termínů vedoucí k vyšší 

spokojenosti klientů úzce souvisí se získáváním nových zakázek od těchto klientů 

a tím pádem k přínosu nových finančních prostředků do firmy, 

 další efektivní řešení zvyšuje znalostní kapitál projektového týmu a celkově přístup 

k optimalizaci procesů, což má v konečném důsledku vliv na řešení dalších situací. 

 

 



53 

3.12 Návrhy na vylepšení 

V průběhu testování navrženého nástroje na různých projektech byla zjištěna jedna 

zajímavá skutečnost. Při pokusu zvýraznit velké množství termínů (přibližně 

1500 termínů) bylo zobrazeno chybové hlášení o tom, že dané zvýraznění nebylo 

provedeno. Z následného zjištění vyplynulo, že bylo dosaženo určitého maxima, které 

modul AutoRedact umí zpracovat. Při obvyklém rozdělení terminologie od jednotlivých 

klientů obsahoval největší textový soubor, resp. textový soubor první fáze zvýraznění 

přibližně 1000 termínů. Jelikož se tento počet zdaleka nepřibližuje již zmíněným 

1500 termínům, zůstala reakce na tuto skutečnost v rámci korekce návrhu opovržena, 

nicméně evidována a brána na vědomí. Dle zjištěných skutečností a konzultací je velmi 

nepravděpodobné, že by počet termínů v terminologii od jednotlivých klientů rostl, 

jelikož případné navýšení bylo v rámci několika jednotek. Nicméně vždy by se mělo 

počítat s budoucím rozšířením termínové základny. Pokud by se ale počet termínů v první 

či jakékoliv jiné fázi navýšil na danou hodnotu, řešením by jistě bylo rozdělit konkrétní 

fázi do dvou či více částí. To by zajistilo úspěšné zvýraznění termínů a zároveň by to 

neznamenalo již zmíněný problém v otázce podřetězců.  

Další vylepšení se týká zejména vizuální části nástroje a jedná se spíše o kosmetickou 

změnu než něco zásadního. Při obvyklém celkovém počtu termínů v terminologii 

(přibližně 2000 termínů) trvá kompletní příprava termínů přibližně 8 vteřin. Tato 

skutečnost již byla zmíněna ve vlastním návrhu řešení. Pokud by se ovšem počet termínů 

rozšířil, bylo by dobré vytvořit ukazatel, na základě kterého by bylo zřetelné, v jakém 

průběžném stavu proces přípravy termínů je. V praxi by to bylo možné řešit panelem, 

který by se postupně vyplňoval v závislosti na tom, jak je proces přípravy termínů daleko. 

Tohle řešení by sice nepatrně, ale zcela jistě zvýšilo uživatelskou přívětivost nástroje. 
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ZÁVĚR 

Cílem předložené bakalářské práce bylo vytvořit nástroj na automatizaci procesů 

a sledovat jeho přínos. Automatizace procesů se týkala přípravy textových dat pro jejich 

následné využití modulem AutoRedact v prostředí Adobe Acrobat Pro. 

V souladu s konkrétními požadavky zadavatele byl navrhnut a implementován nástroj, 

který tento problém řeší. Důležitou součástí nástroje je schopnost zvýrazňovat termíny, 

které mohou být v rámci PDF dokumentu rozděleny na dvou či více řádcích. 

V průběhu návrhu bylo zjištěno, že nástroj bude možné použít i v jiných případech, než 

na které byl určen. Dosáhlo se toho za pomocí zohlednění, resp. implementace dalšího 

vstupního nastavení nástroje. 

Jelikož bylo zjištěno, že nástroj bude možné využít i v jiných případech než jako příprava 

textových dat pro modul AutoRedact, byla přesná kvantifikace přínosu nástroje o to 

náročnější.  

Na základě porovnání předchozího a navrženého řešení bylo kvantifikováno, že navržený 

nástroj ušetří necelé dvě hodiny oproti předchozímu řešení v rámci jeho jednoho využití. 

Poté bylo zahájeno tříměsíční sledování využívání nástroje, které mělo za úkol určit 

přibližný počet využití nástroje, a následně z této hodnoty vyčíslit ušetřený čas. Na 

základě tohoto sledování bylo zjištěno, že dojde k ušetření přibližně 37 hodin během tří 

měsíců používání nástroje. 

Jak již bylo uvedeno, pokud by tyto časové údaje měly být vyjádřeny částkou, tak by 

nemusely odpovídat reálným částkám. Během konkrétní doby by mohlo dojít k úplně 

jinému zhodnocení, než jaké by zde bylo kvantifikováno. 

Náklady na navržený nástroj byly vyčísleny na 140 €. Na základě předchozích sledování 

byla stanovena přibližná doba, během které by došlo k návratnosti navrženého nástroje, 

a to na jeden a půl měsíce. 

Na závěr byly rovněž definovány myšlenky a návrhy na zlepšení, a to jak z hlediska 

funkcionality, tak i vizuální stránky nástroje. 
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