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ABSTRAKT 

 

Webové rozhraní diabetického deníku 

Tato práce se zabývá rozšířením možností monitorace parametrů, které ovlivňují 

hladinu koncentrace glukózy v krvi pacienta trpící chorobou diabetes mellitus. Výstupem 

je webová aplikace implementovaná pomocí technologie ASP.NET Core verze 2, která 

umožňuje pacientovi ukládat a měnit data na vzdálené databázi. Sledované parametry 

jsou hladina glykemie, podané dávky inzulinu, doba trvání fyzické aktivity a počet 

přijatých kalorií. Součástí práce je popis návrhu, implementace a způsob nasazení 

aplikace. 

Klíčová slova 

Telemedicína, ASP.NET Core MVC, C#, webová aplikace, diabetes  



 

  

ABSTRACT 

 

Web user interface for diabetes diary 

This work deals with extending the possibilities of monitoring parameters that 

influence the level of glucose concentration in the blood of a patient suffering from 

diabetes mellitus. The output is a web application implemented with ASP.NET Core 2 

framework, which allows the patient to store and change data on a remote database. The 

parameters monitored are blood glucose levels, insulin doses administered, duration of 

physical activity and number of calories received. Part of the thesis is description of 

design, implementation and application deployment. 
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Telemedicine, ASP.NET Core MVC, web application, diabetes 
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Seznam symbolů a pojmů 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

MVC Model-View-Controller – návrhový vzor 

ASP.NET Core 

MVC 

Aplikační framework (program na podporu vývoje software) od společnosti 

Microsoft 

HTML HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro tvorbu webových 

stránek 

CSS Cascading Style Sheets - kaskádové styly, jazyk pro definici pravidel 

formátování internetových stránek 

C# vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý 

firmou Microsoft 

pdf Portable Document Format, přenosný formát dokumentů vyvíjený firmou 

Adobe 

csv Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkami), jednoduchý 

souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat 

SW Software 

HTTP HyperText Transfer Protocol, internetový protokol určený pro komunikaci 

s webovými servery 

Diabetesdagboka Mobilní aplikace určená k managementu diabetu 

IU Inzulinové jednotky 

SeniorInspect Telemedicínský systém k monitoraci důchodců, pod nějž tato práce spadá 

Diani Webová aplikace umožňující pacientům s diabetem a lékařům přehled a 

vizualizaci dat získaných z nositelných zařízení 
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1 Úvod 

Diabetes je dnes rozšířená civilizační choroba, která způsobuje vysokou hladinu 

koncentrace glukózy v krvi (glykemie) a je způsobena poruchou metabolismu cukrů. [1] 

Je hlavní příčinou zdravotních potíží jako jsou srdeční choroby, poruchy zraku 

a onemocnění ledvin. [1] Celosvětová prevalence diabetu v populaci osob starších 18-ti 

let stoupla v roce 2014 na 8,5%. [1] Téhož roku bylo lidí trpících touto chorobou zhruba 

422 milionů. [1] Dle posledních dostupných statistik pro Českou republiku je uvedeno, 

že zhruba 936 tisíc pacientů se léčilo diabetem v roce 2017 (zhruba 9% celkové populace 

ČR) a meziročně jich přibývalo průměrně o 13 tisíc. [2] 

Existuje několik druhů diabetu, přičemž nejpočetnější skupinu tvoří pacienti 

s diabetem 2. typu, který je charakterizován sníženou citlivostí inzulin-dependentních 

tkání na inzulin. [1] Jeho léčba spočívá ve změně životního stylu (regulace příjmu potravy 

a hmotnosti), příjmu perorálních antidiabetik, případně i injekčního podání inzulínu. [3] 

Další, avšak méně početnou skupinu pacientů tvoří osoby s diabetem 1. typu. Při této 

nemoci je třeba, aby člověk sám nahradil funkci slinivky břišní a dodával do svého těla 

hormon inzulin, který snižuje množství glukózy v krvi a jehož produkce vlastní slinivkou 

je zcela zastavena po plném rozvinutí choroby. [4] Mezi faktory, které tuto hladinu 

ovlivňují, patří samotný inzulin, dále množství přijatých sacharidů, pohyb, nemoc, stres 

a další. [4] Mnoho takovýchto parametrů lze v dnešní době sledovat skrze nositelná 

zařízení, případně manuálně registrovat uživatelem prostřednictvím webových či 

mobilních aplikací plnících funkci tzv. diabetických deníčků. 

V této práci se zabývám rozšířením možností pro pacienta vést záznamy 

diabetického deníku, který je významným pomocníkem pro návrh optimalizované léčby 

pacienta jeho vyšetřujícím diabetologem. Důsledné zapisování dat vede k porozumění 

chování glykemie jednotlivce při různých událostech díky čemuž lze modifikovat léčbu 

na míru pacienta a zvýšit tak kvalitu jeho života. 

1.1 Přínos práce 

Výstup této bakalářské práce by měl přinášet rozšířené možnosti evidence 

skutečností ovlivňujících průběh nemoci a propojení s aplikací Diabetesdagboka. Hlavní 

předností webové aplikace je usnadnění přístupu vzhledem k její velikosti pro zrakově 

postižené pacienty. Další výhodou tohoto tzv. tenkého klienta je nezávislost na operačním 

systému a použitém webovém prohlížeči. Tato architektura také umožňuje opravu chyb 

a přidávání nových funkcionalit bez nutnosti instalace SW navíc na straně klienta. 

Aplikace poskytuje možnost vzdáleného monitoringu nezletilých pacientů a zaznamenání 

dat osobou pověřenou péčí o dítěte trpící diabetem v nepřítomnosti rodičů 
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2 Problematika a přínos práce 

2.1 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je označení pro skupinu chronických onemocnění, která se 

projevují zejména zvýšenou koncentrací glukózy v krvi, způsobenou poruchou 

metabolismu sacharidů. Dlouhodobá přítomnost vysokého krevního cukru má negativní 

dopad na řadu orgánů, zejména zrakové ústrojí, ledviny, srdce a může způsobit poškození 

nervů. [5] 

Diabetes 1. typu je obvykle diagnostikována u dětí a mladistvých, ale může 

propuknout v jakémkoliv stádiu života. [5] Imunitní systém ničí beta-buňky 

Langerhansových ostrůvků ve slinivce břišní, které produkují hormon inzulin. [5] 

Výsledkem je úplná absence inzulinu, který pacient musí kompenzovat, aby přežil. 

Diabetes 2. typu je nejrozšířenějším typem diabetu, který je častější u osob starších 

45 let a jednotlivců s nízkou fyzickou aktivitou a špatnou životosprávou. [5] Slinivka je 

sice schopna produkovat inzulin, ale tkáně vlastního těla pacienta jsou rezistentní vůči 

hormonu, tj. buňky dostatečně nereagují na signál inzulinu k absorpci glukózy z krevního 

řečiště. Navíc se jeho produkce může dále i snižovat z důvodu přetíženosti slinivky 

během dlouhodobě zvýšeného příjmu sacharidů v potravě. 

2.2 Selfmonitoring 

Jako předpoklad úspěšné léčby diabetu je kvalitní edukace a adherence k léčebnému 

plánu navrženému diabetologem. Cílem léčby je udržování hladiny glykemie co nejblíže 

k hodnotám zdravého jedince. Selfmonitoring je nezbytnou součástí léčby a vede 

k efektivnímu managementu choroby. Edukovaný pacient je schopen reagovat 

na naměřená data a tím minimalizovat vznik a rozvoj komplikací spojených s diabetem.  
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3 Přehled současného stavu 

V této kapitole je rozebrána analýza dostupných řešení navržených pro self-

management diabetu dostupných v ČR reflektující aktuální stav trhu. Jako jedno z kritérií 

pro výběr aplikace byla zvolena dostupnost mobilní aplikace, která komunikuje se stejnou 

databází jako její webová verze. 

3.1 Accu-Chek connect 

Accu-Chek connect od společnosti Roche Holding AG je souhrnný název jak 

mobilní, tak i webové aplikace. Jako jedna z mála aplikací má českou lokalizaci. 

Umožňuje ručně přidávat údaje o glykemii, inzulinu, emočním stavu, příjmu jídla, 

fyzické zátěže, glykovaném hemoglobinu a dalších fyziologických parametrech, jako 

například teplota, krevní tlak, puls a hmotnost. Je zde možnost stahování dat ze dvou 

modelů glukometrů (Accu-Chek Guide a Accu-Chek Aviva Connect). Aplikace má 

funkci exportu stránky, na které se uživatel aktuálně nachází ve formátu pdf. Je tu také 

možnost výpočtu dávky inzulinu, avšak musí být nakonfigurovaná diabetologem. 

Aplikace je dostupná zdarma. 

Na úvodní stránce se nachází graf trendu glykemie, její průměr a odchylka, poslední 

zadané údaje, počet hyperglykemií a hypoglykemií. Z této stránky může uživatel pomocí 

odkazu přidat nový záznam. Stránka pro přidání záznamu obsahuje formulář s výše 

jmenovanými údaji. Všechny údaje jsou agregovány v jednom záznamu, ale žádný z nich 

s výjimkou data a času není povinný. 

V nabídce Zprávy si uživatel může zobrazit kombinované infografiky v různých 

časových intervalech (poslední týden, poslední 2 týdny až 12 týdnů a libovolný časový 

interval), deník, souhrn údajů nasbíraných v měsíci a statistiky. V sekci Souhrn je 

možnost změny a smazání jednotlivých záznamů. 

Aplikace poskytuje bohaté možnosti, co se týče počtu druhů zadaných údajů, avšak 

na úkor přehlednosti formuláře vyplňované uživatelem. Vzhledem k tomu, že všechny 

údaje relevantní k záznamu jsou nepovinné, je tu možnost přidání prázdného záznamu. 

Dále je odkaz na přidání záznamu v úvodní stránce nevýrazně označen. Ke změně 

a smazání záznamu je složitá cesta a na první pohled zcela nejasná. Po přidání a změně 

záznamu se objeví upozornění o úspěšnosti či neúspěšnosti operace, který ale překrývá 

odkazy k přidání záznamu a nastavení zobrazení. Upozornění lze zavřít kliknutím mimo 

okno obsahující zprávu uživateli. Není zcela jasné proč zrovna toto okno neobsahuje 

tlačítko k zavření narozdíl od ostatních typů vyskakujících zpráv pro uživatele v aplikaci. 
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Dle mého názoru je aplikace nepříliš uživatelsky přívětivá a vyžaduje hodně uživatelské 

interakce, což zhoršuje uživatelskou zkušenost při práci s aplikací. 

3.2 mySugr 

Zprvu mobilní aplikace vyvinutá skupinou rakouských diabetiků následně rozšířená 

o webovou aplikaci. Později byla firma odkoupena švýcarskou společností Roche, která 

řešení nabízí na svých stránkách. Mobilní aplikace se snaží o gamifikaci (tzn. užívání 

herních prostředků a principů) self-managementu diabetu, která by povedla k větší 

angažovanosti pacienta k důslednému zapisování dat a adherenci k léčbě. Uživatel může 

přijmout výzvy, které vyžadují např. registraci alespoň 30 minut sportovní aktivity. Jako 

obchodní model je zde použit tzv. freemium – aplikace je zdarma, ale pokročilé 

funkcionality jsou placené. Stahování dat je podporován pouze u glukometrů Accu-Chek 

Guide a Instant. Aplikace umožňuje zadávání dat do deníčku, kde krom standardních 

parametrů má uživatel možnost zadávat ještě jeho náladu (placené). Další funkcionalitou 

je výpočet inzulinových jednotek pro korekci glykemie buď na základě její naměřené 

hodnoty, nebo přijatých sacharidů. Webová aplikace slouží k analýze dat a jejich statistik 

z mobilní verze, avšak ta bohužel není momentálně dostupná pro Českou republiku. 

  

Obrázek 3.1: Úvodní stránka aplikace Accu-Chek connect 
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3.3 OneTouch Reveal 

Podobně jako Accu-Chek connect je OneTouch Reveal řešením pro mobily a web od 

stejnojmenné společnosti, která také vyrábí své vlastní glukometry. Co se týče 

synchronizace dat je podporován pouze jediný model glukometru a tím je OneTouch 

Verio Flex. Ruční zadávání hladiny glykemie není možné z webové aplikace. Uživatel 

má možnost stažení souhrnu dat za 14 dní, 30 dní, 90 dní nebo ve vlastním časovém 

intervalu ve formátu pdf. Aplikace je zdarma, ale bez mobilní aplikace není možnost, jak 

doplnit údaje o glykemii. 

Obrázek 3.2: Obrazovka aplikace 

mySugr 
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Po přihlášení je uživatel přesměrován do úvodní stránky aplikace, kde se nachází 

spojnicový graf naměřených glykemií za posledních 14 dní společně se sloupcovým 

grafem znázorňující počet hypo/hyperglykemií a optimálních hladin. Dále se zde nachází 

údaje o průměrné glykemii, počtu naměřených dat a jejich průměr za den. Pokud má 

pacient v deníku dostatečný počet měření, tak se na této stránce ještě zobrazí vzory 

detekované aplikací (opakovaná hypo či hyperglykemie v určité denní době). 

V sekci Logbook má pacient možnost přidávat záznamy o přijatých sacharidech, 

dávkách inzulinu, fyzické aktivitě a zdravotním stavu. Deník zobrazuje pouze data 

za jeden den. V horní sekci deníku se ještě nachází ovládací prvek pro přepínání mezi dny 

a tlačítko na vytištění obsahu deníku. 

Aplikace je přehledná a uživatelsky přívětivá, avšak její největší nevýhodou je 

nemožnost přidávání záznamů týkajících se hladiny glykemie. Ručně přidané záznamy 

o koncentraci glukózy z mobilu se nezobrazují ve webové aplikaci. Lokalizace je nyní 

pouze v angličtině a španělštině. Jako výhodu zde vidím možnost propojení s mobilní 

aplikací Google Fit, který využívá senzorů v mobilu nebo chytrých hodinek 

pro monitoring fyzické aktivity. 

  

Obrázek 3.3: Sekce Logbook aplikace OneTouch Reveal 
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3.4 Diabetes:M 

Mobilní aplikace Diabetes:M od společnosti Sirma Medical systems je propojena 

s webovou aplikací nesoucí název Diabetes:M Analytics. Je zde využita cenová strategie 

freemium. Import dat je v základní verzi že všech zařízení podporován pouze kontinuální 

glukometr FreeStyle Libre. Podpora ostatních populárních glukometrů je již placená. To 

je také případ funkce pro generování souhrnu do pdf souboru. 

Na domovské stránce aplikace se nacházejí statistiky nasbíraných dat, které byly 

shromážděny za posledních 90 dní. Dále se tu nachází infografika v podobě kruhových 

diagramů, které znázorňují statistiky glykemie, dávek inzulinu a přijatých živin. Uživatel 

má zde i přehled posledních nahraných údajů a kalendář obsahující informace o nejvyšší 

a nejnižší koncentraci glukózy a průměr v daný den. Dny jsou zvýrazněny 

korespondujícími barvami na základě hodnot glykemií pro identifikaci problémových 

dnů. 

V sekci Logbook se nachází deník s formulářem pro zadání nového záznamu. 

Všechny typy informací jsou seskupeny do jednoho záznamu. Mimo standardní údaje je 

možnost zadávat informace ohledně hladin tuků (cholesterol, nízkodenzitní lipoprotein, 

vysokodenzitní lipoprotein a triglyceridy). Při zadávání jídla lze vyhledávat v databázi 

jídel, kde jsou již předem nadefinované nutriční hodnoty a dodá se množství, které pacient 

zkonzumoval. Pokud se dané jídlo nenachází v databázi, je možnost si ho přidat 

do pacientovy vlastní databáze. Dále jsou zde pole pro údaje z laboratorních vyšetření, 

ale ta jsou placenou součástí aplikace. V deníku je možnost filtrace záznamů na základě 

časového intervalu, co obsahuje za data a dle času zaznamenání (před/po jídle) či o které 

jídlo šlo (snídaně/oběd/večeře). 

Obrázek 3.4: Úvodní stránka aplikace Diabetes:M 
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Toto řešení je komplexní a poskytuje širokou škálu údajů, které je možné zaznamenat 

a poté z nich vytvářet statistiky. Data ve webové aplikaci se dynamicky aktualizují, čímž 

nevyžaduje aktualizaci stránky a tím pádem se zlepšuje uživatelská zkušenost. Graficky 

velmi dobře komunikuje s uživatelem, na co by si měl dávat pozor při léčbě. Je zde také 

možnost propojení s aplikací Google Fit ke sledování fyzické aktivity. Avšak je tu strmá 

křivka učení práce s aplikací a počet informací by mohl vést k informačnímu zahlcení. 

3.5 forDiabetes 

Řešení forDiabetes od firmy Tessera Multimedia je spíše zaměřena na mobilní 

zařízení. Jediný způsob, jakým lze přidávat záznamy je přes mobilní aplikaci. Toto řešení 

také využívá modelu měsíčního předplatného pro funkcionalitu nad zdarma poskytovaný 

rámec. Webová aplikace je placenou součástí a pouze slouží k náhledu a mazání dat. 

Pro export dat z webové aplikace je možnost výběru mezi 4 datovými formáty (HTML 

soubor, csv soubor, xls soubor pro starší verze tabulkového editoru Microsoft Excel a xlsx 

soubor pro jeho novější verze). Stahování dat je možné z 5 modelů glukometrů (Beurer 

GL50, Contour Next One, Contour Plus One, ControlBios TD 4277, GlucoMen areo, 

Glucoment areo 2k). 

Domovská stránka webové aplikace obsahuje graf trendu glykemie za posledních 30 

dní s rozlišenými záznamy před a po jídle. Vedle grafu se nachází kruhový diagram 

reprezentující počet hyper/hypoglykemií a optimálních hladin společně s průměrnou 

hodnotou naměřených hodnot. Také se tu nachází informace o posledních 

Obrázek 3.5: Panel s posledními zadanými údaji 
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zaznamenaných údajů různých typů. V horní liště může uživatel navigovat mezi historií 

jednotlivých druhů záznamů. 

Aplikace je jednoduchá a přehledná, ale je pouze analytické povahy. Není možné 

vyexportovat souhrn všech typů údajů do jednoho dokumentu, což zvyšuje uživatelskou 

interakci, např. pokud bude chtít pacient vytisknout informace o hladině glykemie 

a dávky inzulinu. Mobilní aplikace podporuje propojení s aplikacemi Fitbit a Google Fit 

ke sledování aktivity. 

3.6 Diani 

Webová aplikace Diani, která je součástí ekosystému řešení společného pracoviště 

FBMI ČVUT a 1.LF UK k podpoře léčby diabetu disponuje schopností zobrazení 

naměřených veličin, jako například glykemie, aktivita určená počtem kroků, hloubka 

spánku, množství podaného inzulinu a množství přijatých sacharidů. [6] Aplikace 

podporuje stahování dat z chytrých hodinek Xiaomi Mi Band a Fitbit. Aplikace ale nemá 

možnost ručního přidávání a úprav záznamů z webu. Mezi další funkcionalitu aplikace 

patří export strojově čitelných dat. 

V úvodní stránce se nacházejí grafy a tabulky naměřených veličin. První graf 

zobrazuje trend glykemie (Obrázek 3.6), druhý znázorňuje puls a poslední kombinuje 

Obrázek 3.6: Úvodní stránka aplikace forDiabetes 
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data o fyzické aktivitě (v krocích) za časový interval, hodnoty sacharidů, aplikovaného 

inzulinu a hloubky spánku (Obrázek 3.7). [6] 

Pod grafy je odkaz ke stažení dat určené pro souhrn. Export lze vygenerovat buď bez 

úprav, kdy uživatel dostane jeden soubor csv se všemi naměřenými veličinami, nebo 

upravený archiv s jednotlivými soubory, které obsahují jednotlivé parametry zvlášť. [6] 

V poslední řadě se na stránce nacházejí tabulky jednotlivých veličin obsahující jejich 

hodnoty s časem, kdy byly naměřeny. 

  

Obrázek 3.7: Graf glykemie na úvodní stránce aplikace Diani 
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3.7 Diabetesdagboka 

Mobilní aplikace Diabetesdagboka vyvíjená společným pracovištěm FBMI ČVUT 

a 1.LF ve spolupráci s norským centrem pro e-health výzkum tvoří významnou část sady 

pro monitoring pacientů s diabetem. Aplikace umožňuje vést záznamy o naměřené 

glykemii (v mmol/l) a parametrech ovlivňující její hladinu, jako jsou podané dávky 

inzulinu (v inzulinových jednotkách IU), přijaté potraviny (v kcal) a délka trvání fyzické 

zátěže (v minutách). Je v ní možnost automatického stahování dat pomocí bluetooth 

z glukometru Fora Diamond Mini. Další funkcionalitou je integrace mobilní aplikace 

Runkeeper, ze kterého se získávají data o fyzické aktivitě. Pro zjednodušené zadávání 

jídla má aplikace přístup do databáze jídel, kde jsou předem nadefinované nutriční 

hodnoty jednotlivých potravin. 

  

Obrázek 3.8: Kombinovaný graf s naměřenými veličinami na úvodní stránce společně s 

tabulkami 
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Obrázek 3.9: Úvodní obrazovka 

aplikace Diabetesdagboka 
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4 Cíle práce 

Hlavním cílem bylo vytvoření webového diabetického deníku (Weboka). 

Vedlejší cíle k dosažení hlavního cíle byly identifikovány následující: 

- Seznámení se s rozhraním, který komunikuje s databázovým serverem  

- Využití technologie ASP.NET Core MVC pro vytváření webových aplikací 

- Analýza fungování mobilní aplikace Diabetesdagboka 

- Navržení uživatelského rozhraní, které by vyžadovalo co nejnižší počet interakcí 

uživatele a usnadnilo by přechod z mobilní verze 

- Implementace webové aplikace a zajištění komunikace mezi ní a databází 

- Nasazení na webový server a zpřístupnění z internetu 
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5 Návrh aplikace 

5.1 Analýza požadavků 

Požadavkem bylo vytvořit webovou aplikaci, která by byla alternativou k mobilnímu 

diabetickému deníku a pracovala by se stejnou databází jako její mobilní verze. 

Na Obrázku 5.2 je znázorněna architektura řešení digitální podpory léčby diabetu 

a kontext webové aplikace, která je předmětem této práce v rámci tohoto systému. Během 

vývoje byly ještě dodány další požadavky na aplikaci ke zvýšení uživatelské přívětivosti 

po diskuzi s vedoucím a konzultantem práce. 

5.2 Funkční požadavky 

Požadavky na funkcionalitu aplikace jsou graficky znázorněny pomocí diagramu 

případů užití na Obrázku 5.1 v návrhu. 

- Data budou přístupná pouze po přihlášení platného uživatele 

- Aplikace uživateli zobrazuje jen vlastní záznamy  

- Aplikace umožní zobrazit seznam záznamů deníku uživatele 

- Uživatel bude moci přidávat, měnit a zrušit svoje záznamy 

- Uživateli bude hladina glykemie za posledních 24 hodin zobrazena pomocí 

spojnicového grafu 

o V grafu bude barevně zvýrazněna také optimální hladina 

5.3 Technické požadavky 

- Data budou uložena ve společné databázi, kterou využívají aplikace 

Diabetesdagboka a Diani 

- Aplikace bude provozována na serverech s operačním systémem Windows 

Server 2016 s webovým serverem IIS verze 10 

- Klientská část podporuje následující prohlížeče: 

o Google Chrome 

o Mozilla Firefox 

o Microsoft Edge 

o Internet Explorer 

o Opera 
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5.1 Návrh  

Případy užití respektují pro koho je aplikace určena a co uživatel může v aplikaci 

provádět. 

Následující obrázek ukazuje přímé napojení aplikace na společnou databázi.  

Obrázek 5.1: Diagram případů užití aplikace 

Obrázek 5.2: Schéma architektury řešení k monitoraci diabetických pacientů 
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6 Implementace 

V této kapitole je popsáno, jakým způsobem jsem postupoval při implementaci 

navržených postupů pro vývoj webové aplikace. Metody ke přidání, odebrání a úpravě 

záznamu v databázi mi byly poskytnuty vedoucím práce. 

6.1 Použité technologie 

Zpočátku byla na doporučení vedoucího bakalářské práce aplikace vyvíjena pomocí 

technologie ASP.NET Core verze 2.0. V době založení projektu se jednalo o poslední 

verzi webového aplikačního frameworku (rámce) společnosti Microsoft, který 

implementuje návrhový vzor Model-View-Controller. Jelikož je .NET Core relativně 

mladá technologie, tak během vývoje často vycházely nové verze, které vylepšovaly 

výkonnost běhového prostředí, a tudíž nárůst výkonu vyvíjené aplikace. V současné době 

je aplikace převedena na verzi 2.2. 

Pro vývoj serverové části aplikace byl použit jazyk C# a vzory webových stránek 

byly vytvořeny pomocí značkovacího jazyka HTML doplněného o pomocné direktivy 

aplikačního frameworku nazvané Razor a stylizovány pomocí CSS knihovny Bootstrap, 

která obsahuje předem nadefinované třídy kaskádových stylů. 

Dále jsou použity javascriptové knihovny, využívány v klientské části. Jedná se o 

jQuery a Highcharts. První slouží k manipulaci HTML elementů a validaci u klienta a 

druhý k vykreslování grafů. 

6.2 Architektura MVC 

Model-View-Controller (MVC) je architektonický vzor oddělující aplikaci do tří 

logických komponentů: Model, View (pohled) a Controller. Tento vzor napomáhá 

k oddělení zodpovědností, především aplikační logiky od výstupu. [7] Toto rozdělení 

umožňuje úpravu jednotlivých částí s co nejmenším dopadem změn na ostatní. [8] 

Významně tím zkracuje dobu vývoje a zjednodušuje škálování aplikace. 

6.2.1 Model 

Model obsahuje datové struktury a logiku aplikace. [7] [8] Stará se o výpočty, 

komunikaci s databází a validaci. [7] Teoreticky může být model pouhou sadou datových 

objektů bez business logiky, ale to je poměrně netypické. [8] 

6.2.2 View 

View se stará o zobrazení výstupu (v tomto případě webové stránky) uživateli. [7] 

Zde se jedná o HTML šablonu doplněnou o C#, který umožňuje do šablony vkládat 

proměnné, používat cykly a větvení. 
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6.2.3 Controller 

Controller zodpovídá za manipulaci s uživatelskou interakcí, výběrem modelu, se 

kterým bude pracovat a view k zobrazení uživateli. [9] Zachytává uživatelský vstup a 

odpovídá na něj. V MVC architektuře je controller počáteční vstupní bod aplikace. [9] 

6.3 Popis jednotlivých částí 

6.3.1 Přihlášení a odhlášení z aplikace 

Při přihlašování do aplikace je odeslán HTTP požadavek, který v hlavičce obsahuje 

uživatelovy údaje spojené dohromady, oddělené dvojtečkou a následně zakódovány 

pomocí Base64 algoritmu. Výsledný řetězec je nakonec spojen s názvem autentizační 

metody s mezerou na jejím konci. Po úspěšném přihlášení vydá server klientovi dočasný 

soubor cookie, který obsahuje data potřebné ke komunikaci s databází. Pokud je zvolená 

možnost Remember me (zapamatuj si mě), je odeslán ze serveru perzistentní soubor 

cookie, který se uloží v prohlížeči klienta a je posílán v každém požadavku na aplikaci, 

dokud není na straně serveru označen jako neplatný. Pokud se uživatel odhlásí z aplikace 

pomocí odkazu sign out, způsobí odebrání souboru cookie z prohlížeče a odstranění jeho 

Obrázek 6.1: Diagram architektury MVC [9] 
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hashe z paměti serveru. Vývojový diagram na obrázku 6.2 ilustruje popisovaný proces 

přihlašování 

6.3.2 Načtení dat 

Nejprve se v databázi prohledá tabulka obsahující identifikační čísla zařízení 

přiřazené uživateli. Tyto identifikátory jsou následně využity k filtraci tabulky záznamů 

diabetického deníku. Data jsou posléze chronologicky seřazena a zobrazena na hlavní 

stránce aplikace. 

6.3.3 Přidání a změna záznamu 

Při přidávání záznamu do deníčku se nejprve provede validace formuláře. Výchozí 

hodnota typu záznamu je blood glucose (glykemie). Typ záznamu je na straně databáze 

reprezentován jako výčtový typ s mapováním na celá čísla, hodnota záznamu je reálné 

číslo, datum je typu DateTime (datový typ, který nese informaci o datu a čase vestavěný 

v jazyce C#), čas je TimeSpan, což je struktura reprezentující čas nebo časový interval 

Obrázek 6.2: Vývojový diagram pro 

přihlašování 
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a komentář je řetězec. Validace se provede vůči modelu, který tento pohled využívá. 

Pokud formulář obsahuje platné údaje, odešle se HTTP požadavek s metodou POST 

s daty z formuláře k rozhraní databáze. V případě změny záznamu se posílá požadavek 

s metodou PUT. Pro každý záznam je generován GUID (Globálně unikátní identifikátor). 

Pro snížení uživatelské interakce je pole s časovými údaji předem vyplněna aktuálním 

datem a časem. 
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6.3.4 Zrušení záznamu 

Zrušení záznamu je vlastně implementováno jako změna záznamu, kdy se do pole 

cancelled přiřadí hodnota true. Záznam v databázi zůstane, ale uživatel ho už neuvidí 

ve svém seznamu záznamů. 

Obrázek 6.3: Vývojový diagram pro 

přidání a změnu záznamu 
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6.4 Nasazení 

Před nasazením na webový server je nejprve třeba publikovat aplikaci pomocí 

integrované funkce ve vývojovém prostředí Visual Studio. Publikování vytvoří sadu 

souborů, které jsou potřeba ke spuštění aplikace a soubory je možné nasadit zkopírováním 

do cílového počítače. [10] Publikace umožňuje ostatním uživatelům spouštění aplikace 

na jejich počítači. [10] V našem případě publikovanou aplikaci nahráváme na server, 

který ji bude hostovat a zpřístupňovat z internetu na veřejné adrese. Aplikaci je možno 

publikovat buď jako samostatné (nezávislé) nasazení (self-contained deployment) nebo 

závislé nasazení (framework-dependent deployment). [11] Pokud je zvolena nezávislá 

možnost, tak jsou do sady souborů zakomponovány soubory obsahující běhové prostředí 

.NET Core a jeho komponenty. [12] Pokud je v systému již nainstalováno běhové 

prostředí .NET Core, je aplikace v tomto případě izolována od ostatních aplikací 

využívající toto prostředí. [12] V druhém případě tyto soubory nejsou zahrnuty a aplikace 

je tudíž závislá na přítomnosti běhového prostředí .NET Core, které je nainstalováno na 

systému, kde bude tato aplikace běžet. [12] Vzhledem k tomu, že .NET Core je 

multiplatformní, je možné naší aplikaci nasadit na server s libovolným operačním 

systémem. [13] Pro naše účely jsme zvolili operační systém Windows Server s webovým 

serverem IIS kvůli jednoduchosti nasazení, jelikož je běhové prostředí .NET Core 

a operační systém spolu s aplikací webového serveru vytvořeno jednou společností. 

6.4.1 IIS 

IIS (Internet Information Services) pro Windows Server je flexibilní, bezpečný 

a lehce spravovatelný webový server pro hostování čehokoliv na webu - od streamování 

médií až po webové aplikace. Škálovatelná a otevřená architektura umožňuje IIS 

zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. [14] Od verze 7.0 jsou všechny funkce webového 

serveru spravovány jako samostatné komponenty (moduly), které mohou být přidávány, 

odstraňovány a nahrazovány. [15] Tato architektura zvyšuje bezpečnost serveru snížením 

počtu možných vektorů útoků pomocí odstranění nevyužitých komponent serveru a tím 

i zvyšuje výkon aplikace a zároveň snižuje paměťovou náročnost serveru. [15] 

 

7 Uživatelská dokumentace 

Pro ozkoušení webové aplikace je třeba mít na systému nainstalovaný prohlížeč 

webových stránek (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera). Aplikaci 

lze spustit dvěma způsoby. První způsob nevyžaduje instalaci (za předpokladu, že 

uživatel již má nainstalovaný prohlížeč) SW navíc. Do vyhledávacího pole prohlížeče se 

zadá adresa „https://weboka-sitest-siw.albertov.cz“. Druhý způsob vyžaduje vývojové 

https://weboka-sitest-siw.albertov.cz/
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prostředí Microsoft Visual Studio, a to buď ve verzi 2017 či 2019, ve kterých je možnost 

projekt otevřít, zkompilovat a následně spustit aplikaci na lokálním webovém serveru. 

7.1 Přihlašovací stránka 

Při spuštění aplikace je uživatel nejprve přesměrován k přihlašovací stránce, kam 

následně zadá své přihlašovací údaje. Pokud uživatel existuje v systému, tak je 

přesměrován k hlavní stránce, jinak server vrátí chybovou stránku. Pokud uživatel zvolí 

možnost „Remember me“ (zapamatuj si mě), tak se nemusí vůči aplikaci po delší dobu 

autentizovat. 

  

Obrázek 7.1: Přihlašovací stránka 
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7.2 Domovská stránka aplikace 

Na hlavní obrazovce se nachází odkaz ke přidání záznamu do deníku ve formě 

symbolu „+“ a vedle nějž se nachází poslední záznamy z jednotlivých typů (glykemie, 

dávka inzulinu, přijaté kalorie a doba trvání sportovní aktivity). Pod nimi se nachází graf 

trendu glykemie, kde uživatel může vidět jeho pohyb koncentrace glukózy v krvi 

za posledních 24 hodin. V poslední řadě se na stránce nachází historie zadaných záznamů, 

které jdou upravovat či mazat. V horní liště se pak nachází odkaz na hlavní stránku, jméno 

uživatele a odkaz k jeho odhlášení. Po odhlášení je uživatel přesměrován zpět na stránku 

k přihlášení. 

7.3 Přidání záznamu 

Po kliknutí odkazu k přidání záznamu je uživatel přesměrován na stránku obsahující 

formulář, kde zadá informace o záznamu. V prvním poli se vybírá z rozbalovacího 

seznamu typ záznamu. Uživatel si může vybrat ze 4 možných typů – glykemie (v mmol/l), 

aplikovaná dávka inzulinu (v inzulinových jednotkách IU), počet přijatých kalorií 

(v jednotkách kcal) a dobu trvání sportovní aktivity (v minutách). Poté zadá hodnotu, čas 

a datum, kdy se událost odehrála a popřípadě komentář. Všechny pole s výjimkou 

komentáře jsou povinná. Pokud nejsou tyto pole vyplněny nebo jsou ve špatném formátu 

a uživatel zmáčkne tlačítko Submit, vrátí server stránku, kde vyznačí, ve kterých polích 

nastala chyba. Jestliže jsou zadané údaje v platném formátu, jsou následně poslány 

do databáze. 

Obrázek 7.2: Hlavní obrazovka aplikace 
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Obrázek 7.4: Stránka ke přidání záznamu 

Obrázek 7.3: Stránka přidání záznamu s chybovými hláškami 
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7.4 Změna a mazání záznamu 

Pokud uživatel uloží data v platném formátu, ale neodpovídající skutečnosti, má 

možnost na hlavní stránce se podívat do historie záznamů a buď změnit, či smazat daný 

záznam. Při změně uživatel opět dostane podobnou stránku jako pro přidávání, avšak s již 

předem vyplněnými poli s údaji ze záznamu načtené z databáze. Pokud se uživatel 

rozhodne záznam smazat, hlavní stránka se aktualizuje bez smazaného záznamu. 

  

Obrázek 7.6: Stránka pro změnu záznamu 

Obrázek 7.5: Stránka změny záznamu obsahující chybové hlášky 
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8 Testování 

Testování aplikace mělo několik fází a hledisek, které jsou uvedeny níže. 

1.1. Vývojové testování  

Během vývoje aplikace byla testována vždy na aktuální verzi na prohlížeči Google 

Chorme a namátkově na ostatních prohlížečích. Zjištěné chyby byly vyhodnoceny 

a odstraněny. 

1.2. Funkční testy  

Funkční testy byly prováděny po nasazení aplikace do testovacího prostředí. 

Funkcionality byly otestovány na všech podporovaných prohlížečích a chyby byly 

odstraněny postupně. Funkcionality byly otestovány vůči návrhu. 

V rámci funkčních testů byla ověřena jednotnost vzhledu v různých prohlížečích. 

Samostatnou část testů tvořila ověření validace a srozumitelnost chybových hlášení. 

  

1.3. Zátěžové testy  

Zátěžové testy byly provedeny pomocí nástroje ve VisualStudio.  

Během zátěžových testů aplikace se chovala dle očekávání nevykazovala abnormální 

nekonzistentní chování. Po poklesu zátěže se zotavila. Byly vyhodnoceny logy 

webserveru. 

1.4. Test použitelnosti 

V rámci tohoto testování se zjišťuje snadnost použití cílovou skupinou uživatelů. 

Zjišťuje se, jestli se uživatele orientuje v aplikaci snadno, jestli mu nečiní problém se 

orientovat v aplikaci, jestli je schopen správně zadávat hodnoty a jestli snadno pochopí 

případné chybové hlášky.  

Vylo zjištěno, že uživatelé se v aplikaci orientují snadno. 

1.5. Test zabezpečení  

V rámci testů zabezpečení se zjišťovalo, jestli aplikace dostatečně izoluje informace 

mezi uživateli, jestli je dostatečně zabezpečen přístup k aplikace a jestli data v cookies 

šifrována.  

  Z těchto hledisek nebyly zjištěny žádné nedostatky.  
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9 Diskuse 

Oproti některým dostupným řešením, která spíše slouží k prohlížení a export dat 

poskytuje Weboka alternativu pro zadávání dat do diabetického deníku, a tudíž uživatel 

není zcela závislý na svém telefonu. Avšak nyní je omezena na 4 měřitelné parametry, 

kdežto některé konkurenční aplikace poskytují možnost vést například údaje o krevním 

tlaku a hladině glykovaného hemoglobinu. Dále aplikaci chybí statistické zpracování 

dostupných údajů. 

Během vývoje jsem narazil na problém zobrazení nativního ovládacího prvku 

k výběru data a času v jednom poli (HTML element input typu datetime-local) napříč 

různými prohlížeči webových stránek. Prvně jsem měl tyto informace spojené dohromady 

kvůli využití předem nadefinovaných tříd v projektu SeniorInspect, kde právě časový 

údaj byl typu DateTimeOffset, který kombinuje datum a čas do jednoho objektu.   

Ovládací prvek je podporován pouze prohlížečem Google Chrome. V ostatních 

prohlížečích byla nutnost tyto údaje zadávat z klávesnice, což přispívalo k negativní 

uživatelské zkušenosti, jelikož uživatel by nemusel napoprvé zadat datum a čas tak, které 

by aplikace vyhodnotila jako validní. Pro částečnou eliminaci tohoto problému jsem proto 

tyto údaje oddělil, protože více prohlížečů mělo vestavěný ovládací prvek pro výběr data 

a času samostatně. Bylo třeba vytvořit vlastní třídy v projektu a při manipulaci s daty 

v databázi přemapovat zpátky do tříd využívané databází. 

Dle mého názoru má aplikace potenciál pro další rozvoj a doplnění nových 

funkcionalit, které by vedly ke zvýšení komfortu selfmonitoringu 

a konkurenceschopnosti vůči existujícím řešením. Stávající uživatelské rozhraní 

neumožňuje zcela minimální uživatelskou interakci. Dále by při první návštěvě mohla 

aplikace přejít do interaktivního módu, který by uživatele naučil práci s ní.
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10 Závěr 

 

Dle zadání bakalářské práce jsem vytvořil webovou telemedicínskou aplikaci, která 

rozšiřuje ekosystém řešení pro usnadnění léčby diabetu společného pracoviště FBMI 

ČVUT a 1.LF UK a implementoval požadovanou funkcionalitu. Při vývoji aplikace byla 

použita multiplatformní technologie společnosti Microsoft ASP.NET Core MVC verze 

2.0 využívající jazyk C# pro serverovou část. Z důvodu neustálého vývoje této 

technologie byla aplikace převedena na verzi 2.2. 

Jako výhodu shledávám rozšíření stávajícího ekosystému řešení pro digitální 

podporu léčby diabetu, kde uživateli je umožněno zadávání a sledování glykemie 

a dalších parametrů na jiném typu zařízení, jako například osobní počítače a tablety bez 

nutnosti instalace aplikace navíc. 

Architektura aplikace umožňuje horizontální a vertikální škálovatelnost a nasazení 

do cloudu. Do budoucna by aplikaci šlo rozšířit o inteligentní systém upozornění 

při detekci potenciálně nebezpečných situací, systém výpočtu aplikované dávky inzulinu 

k dosažení optimální hladiny glykemie, hlasovou komunikaci s uživatelem, další 

měřitelné parametry a interaktivní mód pro nové uživatele. 
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Příloha A: Obsah CD 

-Zdrojové kódy projektu Weboka 

 


