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Kapitola 1  –  Úvod 

Prioritou každé firmy je uspokojit v co největší možné míře přání zákazníka. K tomuto 

účelu slouží průzkumy trhu, které stále více směřují k co nejpřesnějšímu a 

nejekonomičtějšímu zmapování dané oblasti. Z tohoto důvodu se v současné době 

obrací stále větší pozornost k fenoménu internetu, který tyto podmínky dokáže naplnit. 

Takovýmto prostředkem internetového průzkumu by se měl stát portál  pro on-line 

průzkum trhu – cíl této diplomové práce. 

Podnětem pro tvorbu portálu se stal již dosluhující, funkčností omezený a dále 

nerozšiřitelný portál na adrese www.onlinepanel.cz, jehož místo by měl vzniknuvší 

portál nahradit. 

 

1.1 Struktura práce 

Diplomová práce je očitým svědkem vzniku zmíněného nového portálu, neboť byla 

psána souběžně s jeho postupným vývojem a zachycuje počáteční perspektivy cílové 

podoby projektu až po jeho vizáž výslednou , čehož jsou jednotlivé kapitoly dokladem. 

První kapitola nás seznámí  s používanými pojmy a cílem práce. Kapitola druhá 

představí  jednotlivé části portálu, principy jejich fungování a diskuzi nad případnými 

alternativami a jejich nevýhodami. V kapitole třetí se zaměříme na rozhraní, pomocí 

kterých bude portál spolupracovat s dalšími systémy, na rozdělení portálu do modulů a 

funkcionalitu jednotlivých modulů. Ve čtvrté kapitole přejdeme k databázovému 

schématu, respektive k  detailům řešení portálu. Kapitola pátá  se bude zabývat 

problémy spojenými s implementací a v poslední, šesté kapitole práci na závěr 

zhodnotíme. 

1.2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je analýza, návrh a pilotní implementace internetového 

portálu umožňujícího provádění průzkumů trhu přes internet. Tím se rozumí internetový 

portál, kde mohou zaregistrovaní uživatelé vyplňovat výzkumy, k čemuž jsou 

motivováni pomocí odměn. Sebraná data jsou následně  statisticky zpracována externím 

softwarem a z výsledků analýzy se pro zadavatele průzkumu vyvodí  závěrečná 

doporučení.  
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Cílem tedy je: 

a) zajistit maximální spokojenost uživatelů portálu a jeho propagaci za účelem 

dalšího rozšiřování základny uživatelů  

b) umožnit efektivní zadávání, sledování a vyhodnocování výzkumů na portálu.  

1.3 Výzkumy trhu 

Z hlediska metodologie můžeme výzkumy trhu rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní a kvantitativní výzkum trhu se liší charakterem jevů, které analyzují. 

Zatímco kvantitativní výzkum se ptá „Kolik?“, kvalitativní výzkum zkoumá „Proč?“, 

„Z jakého důvodu?“. 

Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co již 

proběhlo nebo se děje právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získat měřitelné 

číselné údaje. Abychom získali statisticky spolehlivé výsledky, pracujeme s velkými 

soubory respondentů. 

Kvalitativní výzkum pátrá po příčinách, proč něco proběhlo nebo se děje. Většina 

zjišťovaných údajů probíhá ve vědomí nebo podvědomí konečného spotřebitele, proto 

pracujeme s větší mírou nejistoty a potřebujeme často psychologickou interpretaci, tj. 

odbornou pomoc specialistů, resp. Kvalifikovanější soubor tazatelů s psychologickou 

průpravou. Účelem je zjistit motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. 

Využíváme k tomu individuální hloubkové neb skupinové rozhovory a projektivní 

techniky. Pracujeme zpravidla s menším vzorkem [Roman Kozel, 2006]. 

Portál, který je předmětem této práce bude sloužit ke kvantitativním výzkumům trhu 

s možností přidat podporu pro kvalitativní výzkumy trhu jako jeho rozšíření. 

 

Internet se v posledních letech stal zajímavou alternativou k řadě médií, pomocí kterých 

lze provádět průzkumy trhu. Oproti ostatním formám dotazování  jsou  jeho velkou 

výhodou nejen nižší náklady, ale také rychlost sběru dat, jíž lze  z řádu týdnů a dnů  

snížit do řádu hodin. 

Další nespornou výhodou je možnost oslovit velkou skupinu respondentů včetně jinak 

obtížně dostupných cílových skupin. 

Ve srovnání s ostatními typy dotazování je výhodou internetových výzkumů i možnost 

využití vizuálních podnětů, jako jsou obrázky či video, což umožňuje např. hodnocení 

reklamních konceptů. [Best J., Krueger S., 2004] 
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Neopomenutelným aspektem internetových průzkumů je také pozitivnější přístup 

respondenta k dotazování. Na rozdíl od valné většiny forem dotazování vyplňuje 

respondent dotazníky na internetu z vlastní vůle neboť jej daná problematika zajímá, 

chce vyjádřit svůj názor a je motivován systémem odměn. Tím je anulováno 

přemlouvání respondenta tazatelem a situace, kdy je respondentovi žinantní tazatele 

odmítnout a následně dotazník vyplní proti své vůli, čímž může dojít ke zkreslení 

výsledků z důvodu snahy co nejrychlejšího ukončení telefonátu. 

Internetové výzkumy nemají jen výhody – vzhledem k médiu dotazování jsou 

respondenti omezeni pouze na uživatele internetu a je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

validitě dat. Tu může narušovat anonymita internetu, která sice respondentům umožňuje 

otevřeněji se vyjadřovat k citlivým tématům, ale také nebrání respondentům uvádět 

nepravdivé údaje. [Hewson, 2003] 

 

Pro pochopení diplomové práce je důležitá terminologie vysvětlená ve slovníku pojmů 

nacházejícím se v přílohách diplomové práce. 

1.4 Vize řešení 

Portál bude rozdělen na dvě základní části: administrátorskou a uživatelskou. 

V uživatelské části by mělo být uživatelům portálu po přihlášení umožněno: 

- účastnit se probíhajících výzkumů, za což získají body 

- vybrat si a objednat za získané body odměnu 

- doporučit portál přátelům (tzv. snowball sampling) 

Administrační část portálu by měla umožnit: 

- zadávání výzkumů s možností  komplexního výběru respondentů 

- komunikaci s uživateli portálu 

- sledování probíhajících výzkumů a jejich parametrů 

- správu objednávek odměn 

- správu respondentů včetně jejich účtů  

Systém by měl dát možnost: 

- kontroly  respondentů a jejich odpovědí 

- definování kvót pro výzkumy 

- poskytování respondentů pro konkrétní výzkum jiným portálům 
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1.5 Průzkum spokojenosti 

Za účelem zjištění skutečných potřeb uživatelů vznikajícího internetového portálu 

proběhl 6. – 11.2.2008 průzkum spokojenosti. Průzkumu se zúčastnilo 4845 

zaregistrovaných uživatelů portálu www.onlinepanel.cz. [NMS, 2008] 
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Kapitola 2  –  Analýza hlavních témat 

2.1 Registrace 

Registraci do OnlinePanelu bude vhodné rozdělit do dvou fází již z několika důvodů. 

Prvním důvodem je ztížení hromadných registrací od spambotů tak,  že pro pokračování 

v registraci bude vyžadováno kliknutí na odkaz, jenž bude odeslán na zadanou 

emailovou adresu. Hlavní důvod je však psychologický. O uživatelích OnlinePanelu 

bude nutné evidovat velké množství sociodemografických údajů (např.: pro účely 

výběru respondentů pro výzkum), které budou uživatelé vyplňovat při registraci. Pohled 

na rozsah údajů potřebných k registraci by je však od ní mohl rychle odradit. Zatímco 

pokud již uživatelé projdou první krátkou fází registrace, kde vyplní jen základní údaje 

a teprve poté postoupí do rozsáhlejší druhé fáze registrace kliknutím na odkaz v jim 

zaslaném emailu, dá se předpokládat, že již v započatém vyplňování údajů budou 

pokračovat, aby jejich dosavadní činnost nepozbyla smyslu,  a registraci již dokončí. 

2.1.1 První fáze registrace 

V první fázi budou po uživateli požadovány pouze základní údaje. Nepovinně zde bude 

možné vyplnit kód rekrutátora, který uživateli OnlinePanel doporučil (viz odstavec 2.5). 

Na tomto místě se ještě musíme rozhodnout, jak reagovat na zadání již zaregistrovaného 

emailu. Umožníme-li hromadně zjišťovat, které emaily jsou na OnlinePanelu 

zaregistrované, mohou být následně kýmkoliv zneužity. 

Jednou z možností je na zadání již zaregistrovaného emailu nereagovat – pro uživatele 

předstírat úspěch první části registrace, avšak email s odkazem na druhou fázi registrace 

neodeslat,což je sice nejjednodušším, ale ne příliš korektním řešením dané situace.  

Jako sofistikovanější se zdá spojení registrace s některým ze systémů CAPTCHA, které 

hromadnému odesílání registračního formuláře zabrání. 

2.1.2 Druhá fáze registrace 

V druhé fázi budou po uživateli požadovány veškeré potřebné sociodemografické údaje 

a jejím dokončením bude také dokončena registrace uživatele. 
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2.2 Vyplňování výzkumů 

Hlavním cílem vyplňování výzkumů respondenty je rychlost sběru dat, jejich kvalita a 

co nejnižší náklady na vyplněný dotazník. Kvalita dat bude diskutována v odstavci 2.4. 

2.2.1 Náklady a rychlost sběru dat 

Následující kroky prezentují možnosti, jak redukovat náklady na výzkum. 

Prvním krokem ke snížení nákladů je rozlišit kompletně vyplněné dotazníky od 

dotazníků vyscreenovaných,  neboť vyscreenované dotazníky jsou  pro účely výzkumu 

bezcenné. Vzhledem k tomu, že respondent prošel pouze malou část dotazníku, měl by  

také obdržet  jen minimální  či žádnou odměnu.  

Druhým krokem ke snížení nákladů je sběr přesně daného počtu dotazníků.  

Jedním z možných řešení, kterak zajistit přesný počet dotazníků je nejdříve pevně 

stanovit datum ukončení výzkumu, vzít v potaz klientem zadaný cílový počet sebraných 

dotazníků a na tomto základě přizvat k výzkumu takový počet respondentů, který podle 

našeho odhadu je schopen vyplnit v požadovaném termínu požadovaný počet dotazníků.   

Jelikož by se však u počtu respondentů vždy jednalo pouze o odhad  na základě jejich 

předchozí návratnosti, nastala by s největší pravděpodobností jedna z následujících 

situací:  

a) v termínu ukončení výzkumu bude sebráno více dotazníků nežli je třeba, a tudíž se 

zbytečně zvýší náklady na výzkum 

b) bude sebráno méně dotazníků než je požadováno, sběr dat se bude muset prodloužit, 

čímž se zpozdí termíny pro navazující fáze a výsledné vyhodnocení výzkumu. 

Sebrání přesného počtu dotazníků tudíž vylučuje, abychom v pozvánce k výzkumu 

stanovili pevný čas jeho ukončení. 

Toto řešení lze upravit tak, že žádné datum ukončení výzkumu nestanovíme. 

Jak je však vidět z průzkumu spokojenosti (Graf 1), datum ukončení výzkumu je pro 

respondenty v pozvánce nejdůležitější informací. 
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Daný problém lze vyřešit rozdělením výzkumu do dvou fází: 

- V první fázi je respondentu garantováno, že bude moci dotazník  vyplnit a 

pokud by byl z výzkumu vyscreenován, dostane alespoň část odměny. 

Druhá fáze výzkumu žádnou takovou garanci nenabízí a výzkum může být kdykoliv 

ukončen. Za vyplněný dotazník bude respondent odměněn v plné výši. Pakliže by byl 

však respondent vyscreenován, bude jeho odměna nulová. Termín ukončení první fáze 

výzkumu stanoví administrátor s ohledem na fakt, aby při jeho uplynutí ještě nebyl 

sebrán potřebný počet dotazníků. Jakmile se v průběhu druhé fáze potřebný počet 

dotazníků nasbírá, portál automaticky výzkum ukončí. Seznámí-li se respondenti 

s termínem ukončení první fáze a způsobem odměňování předem, budou motivováni 

vyplnit výzkum v první fázi, aby v případě screenoutu získali alespoň část odměny, 

čímž se opět zvýší rychlost sběru dat. 

2.2.2 Průběh vyplňování 

Při průběhu vyplňování dotazníku je nutno vyřešit následující dva problémy:  

a) zda respondentům povolit vracení se dotazníkem zpět 

b) zda respondentům povolit přerušení dotazníku. 

Ad a) Vracení se dotazníkem zpět může být pro respondenty přínosné tehdy, jestliže si 

z podnětu aktuální otázky uvědomí, že na některé z předchozích otázek neodpověděli 

přesně a chtějí svoji odpověď doplnit. Záleží samozřejmě na konkrétním výzkumu, zda  

spontánnost odpovědi není vlastně jeho cílem. Naopak jako nevýhodná se jeví možnost 

Jak je pro Vás důležité, aby v pozvánce k výzkumu byly uvedeny 

následující informace?  

62%

34%

39%

41%

29%

10%

12%

27%

8%

54%

47%

28%

Téma výzkumu

Časová náročnost

Výše odměny

Termín do kdy je možné výzkum
vyplnit

Velmi důležité Spíše důležité

Spíše nedůležité Velmi nedůležité

Graf 1 Graf 1 – Důležitost přítomnosti jednotlivých informací v pozvánce k výzkumu 
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vracet se dotazníkem zpět  v případě, kdy by respondenty, hodnocené za zodpovězenou 

otázku, mohla lákat příležitost návratu a následného hledání co nejdelší cesty 

dotazníkem, motivovaná získáním maximální možné odměny [Postoaca, 2006]. 

Jak bylo vypozorováno, u některých typů výzkumů má vracení se dotazníkem zpět 

pozitivní ohlas, u jiných naopak může působit kontraproduktivně. Z tohoto důvodu je 

vhodné umožnit v každém výzkumu povolení či zakázání této možnosti. Chceme-li, aby 

se respondent vyvaroval předčasného ukončení dotazníku z příčiny nelibosti při 

opětovném zodpovídání již jednou zodpovězených otázek, je bezpodmínečně nutné při 

přístupu na jím již prošlou otázku zajistit vyplnění již zadaných hodnot.  

Ad b) Otázku, do jaké míry by pro respondenty byla užitečná možnost vyplňování 

dotazníku přerušit a navázat na něj později, zodpoví opět průzkum spokojenosti. Pro 

úplnost je třeba uvést, že průzkum spokojenosti probíhal na portálu, kde možnost 

přerušit dotazování a pokračovat později není možná. 
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Jak vidíme z Grafu 2, 14% respondentů již někdy průzkum nedokončilo. Celková suma 

těchto respondentů je však 15%, neboť 1% z  respondentů vyplňujících průzkum 

spokojenosti  tento průzkum nedokončilo. Důvody nevyplnění dotazníků respondenty, 

u nichž lze předpokládat snahu vyplňování dotazníku dokončit (Graf 3 – Pozn.: jedná se 

o otázku, kde má respondent možnost zaškrtnout více odpovědí, tudíž se součet procent 

v celkovém výsledku nerovná stu) ozřejmí,  že minimálně jedna třetina těchto 

respondentů by  vyplňování dotazníku dokončila později,  pokud by tuto možnost měla.  
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Graf 2 – Četnost přerušování výzkumů 
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Pro možnost přerušení dotazování a následného dokončení hovoří také fakt, že přibližně 

čtvrtina respondentů (viz Graf 4) vyplňuje dotazníky v práci, což je nežádoucí 

mimopracovní aktivitou. Z tohoto úhlu pohledu se možnost kdykoliv vyplňování 

dotazníku přerušit a později naň opět navázat jeví jako pozitivum. 

Kde v současné době vyplňujete tento výzkum? 
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V práci
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Graf 4 Graf 4 – Místa vyplňování výzkumu 
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2.3 Motivační systém 

Aby byl pro portál zajištěn dostatek respondentů, je třeba respondenty ke členství a 

vyplňování výzkumů motivovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak ukazuje Graf 5, pro překvapivě velkou část respondentů je dostatečnou motivací již 

samotná možnost prezentovat své názory. Přesto pro téměř 50% respondentů jsou 

motivací odměny, které za vyplňování výzkumů získají. 

2.3.1 Nabídka odměn 
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Graf 5  -Motivace ke členství v OnlinePanelu 

Graf 6 – Preferované odměny 
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Graf 6  (pozn.: jedná se o otázku s možností více odpovědí, tudíž se celkový součet 

procent nerovná stu), zobrazuje zjištění, že  preference odměn nejsou u respondentů 

zdaleka jednoznačné, proto bude vhodné nabízet v portálu více možností odměňování. 

Je tedy žádoucí, aby respondent nezískával odměny konkrétní, či jejich části, nýbrž 

ohodnocení, která za vybranou odměnu později smění. Tuto úlohu může plnit buď 

peněžní forma ohodnocení v národní měně nebo interní měna portálu – body. Proti 

peněžní formě ohodnocení mluví zejména hledisko psychologické, neboť odměny v 

peněžní formě jsou relativně nízké, čímž se oslabuje jejich motivační účel. 

Z psychologického hlediska výhodnější a více motivující variantou jsou  body, neboť 

při zvolení vhodného převodního poměru budou respondenti odměňováni lákavě 

vypadajícími částkami. V případě interní měny portálu budou respondenti odměňováni 

body, které později smění za některou z nabízených odměn.  

V portálu bude implementována možnost převést body na peníze a možnost výběru 

odměny z katalogu, což jsou respondenty nejpreferovanější odměny. Zároveň by 

v portálu bylo lze další eventuální způsoby odměňování přidat později. 

Pro snazší pochopení je vhodné osvětlit možnosti výběru odměny z katalogu. Při 

pohledu na Graf 6 vyvstává otázka, jaký je rozdíl mezi položkami Katalog odměn 

(současný stav) a Katalog odměn (širší nabídka). Průzkum spokojenosti probíhal na 

portálu, kde jedinou možností odměny byl výběr z katalogu čítajícího cca 20 odměn 

z oblasti informačních technologií. Pojem Současný stav tedy znamená tento katalog 

odměn. Z Grafu 6 ale vyplývá, že respondentům šíře této nabídky příliš nevyhovuje. 

Každá další položka katalogu však znamená zátěž na jeho správu, neboť je nutné 

kontrolovat, zda jsou položky katalogu dostupné, nepřestaly se vyrábět, výrazněji se 

nezměnila jejich cena atd. Z těchto důvodů bude místo rozšíření katalogu odměn 

vhodnější změnit jeho obsah na odměny  přitažlivé pro většinu populace. 

2.3.2 Způsob odměňování respondentů 

Pomineme-li odměňování respondentů za rekrutaci (viz odstavec 2.5) a drobnou 

odměnu za vlastní registraci, budou respondenti odměňováni již jen za vyplnění 

dotazníku. Dotazníkové filtry ale na základě odpovědí v dotazníku mohou měnit, 

v některých případech až několikanásobně, počet otázek, které respondent zodpoví. 

Nabízejí se dvě možnosti odměňování: 

1. Jednotná výše odměny za vyplněný dotazník 

2. Výše odměny závislá na počtu otázek, které respondent skutečně prošel 
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Pro první možnost odměňování hovoří fakt, že pro respondenta je tento systém 

odměňování transparentnější a neláká jej k zaškrtávání nejvyššího možného počtu 

odpovědí. Maximální možné zaškrtávání odpovědí většinou vede v případě filtrů 

k nejdelší cestě dotazníkem a u druhého způsobu ocenění je motivováno získáním 

vyššího ohodnocení, což se jeví jako nežádoucí. Kladem druhého způsobu oceňování je 

efektivita odměňování – v dotaznících obsahujících filtry je třeba v případě prvního 

způsobu ohodnocování stanovit výši odměny adekvátně k nejdelší možné cestě 

dotazníkem, to znamená k nejvyššímu možnému počtu otázek, které respondent vyplní, 

čímž jsou respondenti, kteří zodpoví otázek méně, zbytečně nadhodnocováni. Díky 

těmto případům, kdy filtry mohou až několikanásobně měnit počet otázek, které 

respondent musí zodpovědět, budou implementovány obě možnosti ohodnocení 

s možností volby konkrétního způsobu u každého výzkumu. 

2.4 Kontrola důvěryhodnosti respondentů 

V rámci kontroly důvěryhodnosti respondentů byl zavedeno tzv. Lie Score (dále jen 

LS), nebo-li index uvádějící nedůvěryhodnost respondenta. LS bude respondentovi 

navyšován za: 

1. nereálný čas vyplnění dotazníku (viz odstavec 2.4.1) 

2. špatná odpověď na kontrolní otázku (viz odstavec 2.4.2) 

3. nekonzistentní odpovědi (ID respondentů s nekonzistentními odpověďmi, které 

dodá analytik po analýze výsledných dat) 

2.4.1 Měření času v dotazníku 

Jednou z možností, kterak zjistit důvěryhodnost respondentů je provést měření, zda čas, 

který strávili vyplňováním jednotlivých otázek je reálný – ne příliš krátký. Otázkou je, 

v jaké fázi procesu výroby dotazníku minimální čas na vyplnění otázky stanovit. První z 

možností je nastavit tento čas již v generátoru dotazníků při vytváření otázky, druhou 

pak možnost nastavení v  administračním rozhraní, kdy by administrátor výzkumu 

provedl test nejnižšího možného času, který je nutný k absolvování dotazníku, a jeho 

výsledný čas by byl považován za minimální.  

Ve prospěch tohoto druhého řešení hovoří reálnost takto získaných časů, přesto však 

díky odlišné míře uživatelské zručnosti administrátorů je determinováno k určité 

neobjektivnosti. Tato metoda je pro administrátora také časově náročná, což pro něj 

představuje další zátěž. 
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Zdokonalení první možnosti lze provést generováním minimálních časů u otázek 

v generátoru dotazníků na základě délky textu otázky a počtu elementů k vyplnění. 

Minimální  čas vyplnění otázky necháme tvůrci dotazníku k případné úpravě. 

Z těchto důvodů vyplynulo posléze i mé rozhodnutí nastavit minimální časy vyplňování 

otázky již v generátoru dotazníků. 

2.4.2 Kontrolní otázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vidíme na Grafu 7, respondentů, kteří otázky nečtou a vybírají odpovědi  

z nabízených variant náhodně, či v horším případě volí např. vždy první možnost z 

odpovědí, čímž způsobují vychýlení výsledků výzkumu, není málo. Zavedeme proto 

v dotazníku kontrolní otázku, kde bude respondent nucen zvolit předem danou 

konkrétní odpověď (např. „potvrďte svoji účast ve výzkumu zaškrtnutím odpovědi číslo 

4“). Pokud tak neučiní, automaticky se mu zvýší LS. 

2.5 Rekrutace 

Předchozí kapitoly pojednávaly o chování portálu k respondentům, ať již při registraci, 

vyplňování výzkumů či jejich odměňování. Musíme se však také zabývat otázkou, jak  

respondenty do portálu narekrutovat, neboť široká základna respondentů je pro provoz 

portálu esenciální. 

Za tímto účelem má agentura spravující portál rekrutátory, kteří ať již elektronicky (e-

mailem) či pomocí letáčků rekrutují další respondenty do portálu a za narekrutované 

Jak často se stává, že při vyplňování výzkumu se přestanete koncentrovat, odpovědi 

nepromýšlíte a snažíte se výzkum dokončit co nejdříve? Prosíme o upřímnost ... 
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Graf 7 Graf 7 – Nesoustředěnost při vyplňování výzkumu 
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respondenty získávají odměny. Každý rekrutátor bude identifikován kódem, který jím 

nerekrutovaní respondenti uvedou při registraci. 

2.5.1 Snowball sampling 

Kromě tradiční rekrutace využijeme osvědčené myšlenky, že doporučení od přátel je 

nejlepší referencí. Jak vidíme z průzkumu spokojenosti (Graf 5), pro více než pětinu 

respondentů průzkumu spokojenosti bylo doporučení přátel hlavním důvodem k jejich 

členství v portálu. Na základě tohoto výsledku umožníme respondentům pomocí 

jednoduchého rozhraní doporučit portál svým přátelům s kontrolou, zda této možnosti 

nezneužívají k rozesílání nevyžádané pošty. Nabídneme-li navíc za přizvání dalšího 

respondenta do portálu drobnou odměnu, získáme ze všech členů již na portálu 

registrovaných potenciální rekrutátory. Odměnu přidělíme až poté, co přizvaný 

respondent poprvé vyplní výzkum, abychom ztížili podvodné registrování neexistujících 

uživatelů jen za účelem získání odměny za rekrutaci, ale i přesto bude důkladná 

kontrola mnohonásobných registrací nutná. 

Jelikož při této formě získávání respondentů (snowball sampling) nejsou respondenti 

vybíráni náhodně, mohou mít takto nerekrutovaní respondenti od skutečné populace 

různé odchylky – např.   respondenti s více přáteli mají větší šanci dostat se do vzorku 

respondentů registrovaných v portálu, a pokud by lidé s více přáteli byli kupříkladu 

z principu více sociálně ladění a tudíž tíhli k podobně zaměřeným politickým stranám, 

mohl by tím být výsledek politického průzkumu ovlivněn. Ještě donedávna se věřilo, že 

pomocí snowball samplingu nelze získat nevychýlené výsledky, navzdory tomu ale bylo 

prokázáno, že zkombinováním snowball samplingu s matematickým modelem 

kompenzujícím odchylky u respondentů, pomocí tzv. respondent-driven samplingu, 

asymptoticky nevychýlené odhady získat lze. Avšak vzhledem k tomu, že snowball 

sampling není zdaleka jediným způsobem rekrutace respondentů, považujeme 

respondent-driven sampling za rozšíření přesahující rámec této práce a případné 

odchylky způsobené snowball samplingem budeme považovat za zanedbatelné. 

[Heckathorn, 1997] 
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2.6 Administrace výzkumů 

2.6.1 Pilotáž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak píše Earl Babbie [Babbie, 2004] a jak také vidíme z Grafu 8, dotazník se na první 

pokus podaří sestavit bezchybně jen málokdy. Tuto nepěknou bilanci může vylepšit tzv. 

pilotáž. Malou skupinu respondentů, v řádech desítek osob, přizveme k výzkumu, 

necháme je u každé otázky ohodnotit její srozumitelnost a umožníme jim se k otázce 

vyjádřit. Před samotným spuštěním výzkumu se pak názory z pilotáže vyhodnotí a 

dotazník se případně přeformuluje. 

U každého výzkumu je proto vhodné takovou pilotáž umožnit. Pilotáž  však bude mít 

oproti výzkumu svá specifika : 

o pilotáž bude mít samostatný dotazník (dotazník se po pilotáži může změnit do 

takové míry, že již nebudou datově kompatibilní) 

o v režimu pilotáže se nebudou vyhodnocovat kvóty (pilotáž probíhá na malém 

počtu respondentů a vyhodnocování kvót zde pozbývá smyslu) 

2.6.2 Vazba na respondenty 

Zde se budeme zabývat otázkou, jak přiřazovat respondenty k výzkumům.  

Nejjednodušším řešením by bylo na základě výběrových kritérií zadaných klientem 

přiřadit respondenty k výzkumu zároveň s odesláním pozvánky k výzkumu. To by však  

zpětně ztížilo odlišování, kteří respondenti byli přizváni k výzkumu v jednotlivých 
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Jak často máte při vyplňování výzkumů v OnlinePanelu pocit, že otázky jsou 

špatně položeny a že nemáte možnost či prostor přesně vyjádřit svůj názor? 

Graf 8 Graf 8 – Četnost špatně formulovaných otázek v dotazníku 
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vlnách. Navíc takto ztrácíme informaci, na základě jakých výběrových kritérií byli 

respondenti vybráni, která by mohla být pro možné budoucí výzkumy podstatná. 

Sofistikovanějším řešením se jeví přiřazovat respondenty k výzkumům formou selekcí, 

což nám umožní  přizvat  respondenty k výzkumu postupně, v několika vlnách a mít 

tyto vlny oddělené. Selekce rozdělíme na dvě části: 

a) dynamickou – zde budou uložena výběrová kritéria, podle kterých administrátor 

respondenty do selekce vybral 

b) statickou – zde budou uloženy konkrétní identifikátory vybraných respondentů 

Selekce opatříme názvy, díky nimž bude možné jejich případné snadné využití pro 

budoucí výzkumy - dynamickou část selekce využijeme, pokud bude pro výzkum třeba 

stejného typu respondentů, statickou část tehdy, budeme-li potřebovat tutéž skupinu 

respondentů jako při minulém výzkumu. 

Poté budeme pomocí některého z komunikačních kanálů iniciovat odeslání pozvánky k 

průzkumu respondentům z jednotlivých výběrových skupin.  

 

 

 

 

 

Jak lze pozorovat z průzkumu spokojenosti (viz Graf 9), respondenti nejvíce preferují 

pozvánky emailem. Pozvánky formou SMS jsou sice žádané též, ale pro agenturu 

představují další finanční zátěž, proto je spolu s informačními kanály ICQ a Skype 

ponecháme pro případné budoucí rozšíření portálu. 

 

Informační kanály pro pozvánky k výzkumům: 
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Graf 9 Graf 9 – Informační kanály pro předávání pozvánek k výzkumům 
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2.6.3 Export dat 

Zpracování a analýza dat probíhá ve statistických programech jako SPSS, 

STATISTICA či R, pro které je formát CSV více než dostačující. Vzhledem k možným 

datovým nekompatibilitám bude nutností oddělený export za pilotáž výzkumu. 

2.7 Kvóty 

Součástí požadavků klienta na sběr dat často bývá i kvótní předpis, nebo-li kolik 

respondentů jakého typu chce dotazovat. 

 

Kvótní proměnná Kvótní buňka Kvóta 

Muži do 30 let 200 

Muži nad 30 let 200 

Ženy do 30 let 200 
Věk a pohlaví 

Ženy nad 30 let 200 

 

Mají auto 300 
Vlastnictví auta 

Nemají auto 300 

 

Mají psa 200 
Domácí zvířata 

Mají rybičky 200 

Tabulka 1 

Příkladem takového kvótního předpisu může být Tabulka 1. Předpokládejme, že cílové 

N, tedy počet respondentů, od kterých chceme získat vyplněný dotazník je 800. U 

kvótních proměnných „Vlastnictví auta“ a „Domácí zvířata“ nedává součet kvót cílové 

N – znamená to, že u zbylých respondentů nás tato kvótní proměnná nezajímá. Jak 

vidíme, kvótní buňky nemusí pokrývat všechny kombinace hodnot zúčastněných 

proměnných ani celé N. 

Problémem tedy je, jak tyto speciální případy postihnout. Pro tyto účely zavedeme 

zvláštní kvótní buňku – doplněk, která bude přítomná v každé kvótní proměnné. Při 

vyhodnocování bude mít nižší prioritu (nejdříve portál  spočítá, zda respondent nespadá 

do ostatních kvótních buněk), díky čemuž do ní bude respondent spadat jen pokud: 
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1. do žádné jiné buňky nespadá (případ, kdy nejsou pokryty všechny 

kombinace hodnot proměnných) 

2. buňka, do které spadá je již plná a v doplňku je ještě volno (případ, kdy není 

kvótními buňkami pokryto celé N) 

 

Možnost, kdy by se aktuální naplněnost kvót v každou chvíli počítala přímo z odpovědí 

respondentů je zbytečně výkonnostně náročná. Zvolili jsme tudíž alternativu, kdy se 

bude aktuální výše kvót evidovat samostatně a udržovat aktuální explicitně. 

2.7.1 Definice kvót 

Vzhledem k tomu, že vytváření definice kvót úzce souvisí s procesem vytváření 

samotného dotazníku (neboť kvóty se odkazují na jednotlivé elementy dotazníku), bude 

vhodné přenechat vytváření definice kvót na generátoru dotazníků. 

Definice se bude skládat ze tří souborů: 

o quotaDefinition 

o Tento soubor bude obsahovat kvótní definici (veškeré informace o 

kvótních proměnných s kvótními buňkami a kvótami). Tento soubor se 

použije při inicializaci kvót – jejich načtení do OnlinePanelu. 

o quotaVariableIdList 

o Tento soubor bude obsahovat pro každou stránku dotazníku seznam 

kvótních proměnných, ve kterých se vyskytují proměnné stránky 

dotazníku, tedy které kvótní proměnné mohou odpovědi z této otázky 

dotazníku ovlivnit. 

Alternativou by bylo tyto údaje neevidovat a na každé stránce dotazníku 

vyhodnocovat všechny kvótní proměnné, což by se ale stalo se 

zvyšujícím se počtem kvótních proměnných značně výkonnostně 

náročné. 

o quotaLogic 

o Tento soubor bude obsahovat logiku kvót. Portál se pomocí něho pro 

příslušnou kvótní proměnnou rozhodne, do které/kterých kvótních buněk 

respondent spadá. 
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2.7.2 Vyhodnocování kvót 

Vzhledem k rozdělení dotazníku do jednotlivých otázek je nutné kvóty vyhodnocovat 

po každém odeslání stránky dotazníku. Pro vyhodnocování kvót jsem stanovil 

následující algoritmus: 

1. Zjištění kvótních proměnných, které se týkají odesílané stránky (proměnné z této 

stránky v kvótních proměnných vystupují) 

2. Pro každou kvótní proměnnou se vyhodnotí: 

a. Do jakých kvótních buněk respondent spadá 

b. Pokud (kromě doplňku): 

i. Spadá do jediné buňky a ta je volná, pak respondent pokračuje 

dotazníkem a po jeho dokončení se zvýší aktuální hodnota u dané 

kvótní buňky 

ii. Spadá do jediné buňky a ta není volná a doplněk také volný není,  

pak je respondent vyscreenován se statusem QUOTA FULL 

iii. Spadá do více buněk a jedna či více z nich je volných, pak 

respondent ve vyplňování dotazníku pokračuje – do které kvótní 

buňky spadá se rozhodne, až budou známé další zúčastněné 

proměnné 

iv. Spadá do více buněk a žádná není volná (ani doplněk), pak je 

respondent vyscreenován se statusem NO CELLS LEFT 

(predikce - respondent sice ještě nemá všechny proměnné 

zúčastněné v kvótní proměnné známé, ale ať už jejich hodnota 

bude jakákoliv, kvótní buňka, do které se poté respondent zařadí  

bude plná) 
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Ověření, že algoritmus pokrývá všechny možné případy je vidět v  

Tabulce 2. 

 

Všechny 

kvótní buňky 

jsou volné 

Některé  

kvótní buňky 

jsou volné 

Žádné  

kvótní buňky 

nejsou volné 

Respondent spadá do 

jediné buňky 
Případ i.  Případ ii. 

Respondent spadá do 

více buněk 
Případ iii. Případ iii. Případ iv. 

Tabulka 2 - Možné stavy při vyhodnocování kvótního předpisu 

2.8 Administrace respondentů 

Vzhledem k možnosti respondentů odesílat přes OnlinePanel pozvánky přátelům je 

nutné zavést kontrolu, zda této možnosti  respondenti nezneužívají k odesílání 

nevyžádané pošty. Na konec pozvánky proto přidáme odkaz, kterým bude moci adresát 

nahlásit, že email byl nevyžádaný. V administraci pak umožníme zobrazení 

respondentů, na které byla stížnost podána a administrátor OnlinePanelu bude moci 

adekvátně zasáhnout – vypnout respondentovi snowball sampling, zrušit členství apod. 

Pro systematicky těžko postihnutelné odměny či případné korekce bodových účtů 

respondentů umožníme také administraci bodových účtů respondentů. 
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Kapitola 3  –  Architektura systému 

V této kapitole se zaměříme na kontext systému, jeho úlohu a funkčnost jednotlivých 

modulů. 

3.1 Kontext systému 

 

 

 

 

 

Portál Onlinepanel plní v procesu průzkumu trhu sběrnou roli – má tedy za úkol získat 

odpovědi respondentů na otázky připraveného dotazníku. Jako podklad očekává 

dotazník včetně jeho logiky a připravený kvótní předpis, které vytváří generátor 

dotazníků.  

Generátor dotazníků je externí aplikace, která slouží k designu a následnému 

generování dotazníků pro sběrné aplikace. Jedná se o aplikaci vyvinutou firmou NMS. 

Jelikož vygenerované dotazníky využívá více sběrných aplikací, je formát dotazníků i 

kvótních předpisů pevně daný. 

Produktem OnlinePanelu jsou pak data ve formátu CSV, která jsou dále čištěna a 

analyzována ve statistických programech jako je SPSS, R či Statistica. Další možností 

by byl výstup v MS Excel, ale vzhledem k povaze výstupu (důležitá jsou samotná data a 

ne jejich vzhled) by byl zbytečný. 

3.2 Moduly 

Systém je rozdělen na dva moduly – uživatelskou a administrační část. Tyto moduly 

spolu komunikují skrze sdílenou databázi. Všemi moduly prostupuje logování – 

všechny alespoň trochu zajímavé události se ukládají i s třídou důležitosti do logu, který 

lze prohlížet v administrační části, přičemž lze nastavit, od které třídy důležitosti už se 

mají zprávy také odesílat administrátorovi e-mailem. 

Generátor 

dotazníků 

 

OnlinePanel 
SPSS, R, 

Statistica, … 

Dotazník, 

kvótní předpis 

 

Data (CSV) 
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3.2.1 Uživatelská část (modul default) 

Modul default se stará o veškerou interakci s uživateli portálu (respondenty) a to jak 

přihlášenými, tak nepřihlášenými. 

Registrace 

Modul default zajišťuje registraci uživatelů do portálu. Možné cesty uživatelovy 

registrace jsou: 

• Samoregistrace 

• Snowball sampling 

• Rekrutace 

Pro účely regulace počtu respondentů zaregistrovaných v portálu umožníme jednotlivé 

registrační cesty v konfiguraci OnlinePanelu uzavřít či uzavřít registraci do portálu 

úplně.  

Registrace je tvořena dvěma fázemi (viz 2.1 - Registrace), přičemž do druhé fáze se 

uživatel dostane kliknutím na odkaz v jemu zaslaném e-mailu.  

V případě, že uživatel zadá existující kód rekrutátora či přišel skrze snowball sampling, 

je mu přiřazen uživatel, který ho narekrutoval. Nyní vyvstává otázka, kdy odměnit 

rekrutátora: 

• Jednou možností je připsat rekrutujícímu respondentovi odměnu ihned, což ale,  

ze zkušenosti s již existujícím portálem, svádí respondenty k vytváření falešných 

registrací, a to i při malých odměnách za narekrutovaného uživatele. 

• Vhodnější variantou, ke které se přikláníme, je odměnit respondenty až poté, co 

kompletně vyplní alespoň jeden výzkum – lze předpokládat, že toto již bude 

komplikací dostačující k tomu, aby se falešné registrace potenciálním 

respondentům nevyplatily 

Výše odměny za rekrutaci bude nastavitelná pomocí konfigurace OnlinePanelu. 

 

Při rozhodování, kde provádět kontrolu zadávaných údajů se nabízí dvě možnosti: 

a)  na straně serveru  

b) na straně uživatele.  

Pro kontrolu na straně uživatele hovoří uživatelská přívětivost, ve prospěch kontroly na 

straně serveru fakt, že ji nemůže uživatel obejít vypnutím JavaScriptu. Implementována 

proto bude kontrola jak na straně serveru, tak na straně uživatele. 
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Vyplňování výzkumů 

Modul default zajišťuje vyplňování výzkumů respondenty. Při každém přechodu na 

další stránku dotazníku se: 

• Vyhodnotí kvóty, pokud je některá z kvótních proměnných závislá na proměnné 

z této stránky a nejedná se o pilotáž ( viz 2.7.2 - Vyhodnocování kvót) 

• Vyhodnotí hard screenouty a stanoví se další stránka, na kterou má respondent 

pokračovat 

• Uloží proměnné stránky a čas vyplňování této stránky – na konci výzkumu se 

vyhodnotí reálnost časů vyplňování stránek 

• Zkontroluje, zda stránka neobsahuje kontrolu pozornosti respondenta. Pokud 

ano a respondent odpověděl špatně, je mu zvýšeno lie score (o počet bodů 

nastavitelný v konfiguraci OnlinePanelu) 

• Pokud se jedná o externí výzkum a uživatel je na stránce, kde má dojít 

k přechodu na externí portál, vytvoří se unikátní identifikátor respondenta 

požadované délky (identifikátor respondenta používaný v OnlinePanelu může 

být nepřijatelný pro cílový portál ať již z důvodu délky či složení znaků) a 

uživatel je přesměrován na cílový portál. 

Při návratu z externího výzkumu dojde nejdříve k navázání uživatelské relace na 

základě předaného zkráceného identifikátoru uživatele a poté k převzetí vráceného 

statusu uživatele a jeho případnému překladu. 

Při dokončení dotazování dojde: 

• Ke kontrole, zda se respondent nesnaží podvodně dokončit výzkum úpravou 

URL 

• K případnému navýšení aktuální výše kvót podle kvótních buněk, do kterých 

respondent spadá, pokud byl výzkum dokončen kompletně 

• K připsání odměny respondentovi v jednom z následujících případů: 

o Vyplnil kompletně výzkum 

o Výzkum vyplnil v první fázi (respondenti jsou odměňování i v případě 

screenoutu) 

o Výzkum vyplnil ve fázi pilotáže (respondenti jsou též odměňování i 

v případě screenoutu) 

Základní výše odměny je nastavitelná pro každý výzkum. Výši odměny, kterou 

reálně dostane respondent však ovlivňuje několik faktorů: 
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o Zda je výzkum odměňován fixně – v opačném případě je pro kompletně 

dokončený dotazník snížena výše odměny poměrem otázek 

respondentem skutečně prošlých ku celkovému počtu otázek dotazníku. 

o Zda je výzkum ve fázi pilotáže – odměna je v tomto případě zvýšena 

poměrem nastavitelným pomocí konfigurace OnlinePanelu, neboť 

respondenti musí kromě odpovídání na samotné otázky ještě hodnotit 

jejich srozumitelnost. 

o Zda se respondent vyscreenoval – v tomto případě je odměna snížena 

poměrem nastavitelným přes konfiguraci OnlinePanelu (zvlášť podle 

typu screenoutu pro hard screenout a pro quota full) 

• Ke kontrole, zda toto není první kompletně vyplněný výzkum respondenta – 

pokud ano, případnému rekrutátorovi je připsána odměna za rekrutaci. 

• Ke kontrole časů vyplnění jednotlivých stránek (zda respondent nezvolil 

odpovědi náhodně za účelem co nejrychlejšího vyplnění dotazníku). Systém u 

všech stránek porovná reálný čas vyplnění s minimálním časem vyplnění 

stanoveným generátorem dotazníků. Pokud množství příliš rychle vyplněných 

stránek přesáhne přijatelný poměr nastavitelný pomocí konfigurace 

OnlinePanelu, je respondentovi zvýšeno lie score. Je mu přičten počet bodů 

nastavitelný přes konfiguraci, který je vynásobený poměrem příliš rychle 

vyplněných stránek ku všem prošlým stránkám dotazníku. 

Objednávky odměn 

Modul zajišťuje objednávání odměn respondenty. Pro zvýšení uživatelské přívětivosti 

systém přednačítá údaje minulé objednávky, případně alespoň vyplní údaje uvedené při 

registraci. Ve stávající verzi je podporován výběr odměny z katalogu či převod bodů na 

peníze – další možnosti odměňování jsou předmětem případných rozšíření. Poměr 

převodu bodů na peněžní formu odměny  i minimální počet bodů převoditelný na 

peněžní formu odměny jsou nastavitelné přes konfiguraci OnlinePanelu. 

Snowball sampling 

Modul default umožňuje odesílání pozvánek do portálu přátelům respondenta. 

Maximální počet pozvánek odeslaných za měsíc je nastavitelný pomocí konfigurace 

OnlinePanelu, stejně jako je možné snowball sampling úplně uzavřít. 
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3.2.2 Administrační část (modul admin) 

Modul admin zajišťuje veškerou administraci portálu a je přístupný pouze 

administrátorům. Kromě prohlížení logu událostí a správy rekrutátorů umožňuje 

následující funkčnost: 

Administrace výzkumů 

Modul admin umožňuje správu zadaných výzkumů – krom samotných atributů 

výzkumu tedy především: 

• Správu selekcí respondentů přiřazených k výzkumu (včetně přebírání statické či 

dynamické části od již vytvořených selekcí) 

o Při vytváření selekce dojde k náhodnému výběru zvoleného počtu 

respondentů odpovídajících výběrovým kritériím 

• Odesílání pozvánek selekcím respondentů 

o Pozvánku lze upravit a po odeslání se k jednotlivým selekcím eviduje 

• Administraci kvótního předpisu 

• Exportovat data výzkumu či pilotáže 

Administrace respondentů 

Modul admin umožňuje správu zaregistrovaných respondentů – kromě osobních, 

přihlašovacích a agregovaných údajů také: 

• Správu položek respondentova oplatkového účtu 

• Správu položek respondentova LS 

• Přehled respondentem odeslaných pozvánek do OnlinePanelu a pozvánek 

nahlášených jako nevyžádaná pošta 

Administrace objednávek odměn 

Modul umožňuje správu objednávek odměn z katalogu a objednávek převodu na peníze 

včetně hromadného potvrzování či rušení objednávek. 

Administrace katalogu odměn 

Modul admin umožňuje správu katalogu odměn. Odměny nelze smazat ale pouze 

deaktivovat, aby zůstaly v systému pro účely starých objednávek odměn. 
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Kapitola 4  –  Schéma databáze 

V této kapitole se zaměříme na schéma databáze a seznámíme se tak blíže s vnitřní 

strukturou portálu. Nejdříve se podíváme na vztahy mezi entitami databáze 

(viz Obrázek 10), poté přejdeme na detailnější úroveň a popíšeme si podrobnosti 

jednotlivých entit stojící za pozornost. 

 

Obrázek 10 – Schéma databáze 
 

Základem portálu jsou respondenti, výzkumy a dotazníky dohromady spojené 

přizváním respondenta k výzkumu. 
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Tabulka respondent reprezentuje respondenta a pokud byl respondent někým 

narekrutován, odkazuje se do tabulky user na uživatele, který respondenta do portálu 

narekrutoval.  

Evidence LS je vedena v samostatné tabulce, ze které se počítá výsledné skóre, aby bylo 

možné prohlížet historii událostí respondentova LS. Na tabulku respondent je tudíž 

navázána tabulka lie_score, kde jsou uloženy záznamy o důvěryhodnosti 

respondenta. Tabulka lie_score se ještě odkazuje na případný výzkum, ke kterému 

se záznam o důvěryhodnosti respondenta váže.  

Tabulka recruitman reprezentuje rekrutátora a jelikož respondenti a rekrutátoři sdílí 

některé vlastnosti a funkčnost, jsou obě tabulky spojeny ISA vazbou s tabulkou user, 

která tyto společné vlastnosti nese. 

Uživateli odeslané pozvánky do portálu bude vhodné pro větší kontrolu evidovat a 

případné reportované podezření na spam ukládat ke konkrétní pozvánce. Na tabulku 

user je tudíž navázána tabulka invitation_to_join_us, jež reprezentuje 

odeslané pozvánky do portálu (snowball). Na ní je navázána tabulka 

spammer_suspicion, kde jsou uložena nahlášení, že pozvánku adresát považuje za 

spam.  

Dále je na tabulku user navázána tabulka account reprezentující bodový účet 

uživatele a tabulka prize_order reprezentující objednávku odměny. Tabulka 

account je kromě uživatele ještě navázána buď na tabulku research (v případě 

bodů za vyplnění výzkumu), respondent (v případě bodů za rekrutaci respondenta), 

prize_order (v případě stržení bodů za objednání odměny) anebo v případě bodů za 

samotnou registraci. na žádnou tabulku vázána není  

Společné údaje objednávky odměny jsou vyčleněné a jednotlivé druhy odměn navázané 

ISA vazbou, aby se snadno daly přidávat další druhy odměňování respondentů. 

Na tabulku prize_order se ISA vazbou váží jednotlivé druhy odměn – tabulka 

conversion_to_money_order reprezentující objednávku převodu na peníze a 

tabulka catalog_prize_order reprezentující objednávku odměny z katalogu. 

Tabulka catalog_prize_order se dále váže na tabulku prize, kde jsou položky 

katalogu odměn, na objednanou odměnu. 

Tabulka questionary reprezentuje dotazník (ve smyslu vyplnění dotazníku) a je na 

ní navázáno přiřazení respondenta k výzkumu (v případě, že respondent již začal 

vyplňovat výzkum – do té doby dotazník neexistuje). Pro jednodušší práci v aplikaci je 
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tabulka také redundantně navázána přímo na tabulku research. Tabulka 

questionary  sama o sobě data dotazníku neobsahuje – dotazníky jsou členěny do 

stránek, proto je na tabulku questionary navázána tabulka questionary_page 

s jednotlivými stránkami dotazníku. Tabulka questionary_page by již všechna 

data ze stránky dotazníku obsahovat mohla, ale data by pak nebyla snadno přístupná pro 

účely filtrů a vyhodnocování kvót. Implementováno je tedy řešení, kdy tabulka 

questionary_page data dotazníku také ještě neobsahuje – mimo jiné je v ní však 

uložena stránka dotazníku, na kterou respondent při vyplňování dotazníku pokračoval, 

což umožňuje sestavit cestu, kudy přesně respondent dotazníkem prošel. Na tabulku 

questionary_page je navázána tabulka questionary_answer, kde už jsou 

uložena samotná data – proměnné z dotazníku. 

Tabulka research reprezentuje výzkum. Na ní navázána tabulka 

quota_variable, kde jsou uloženy kvótní proměnné pro daný výzkum. Na tabulku 

quota_variable je ještě navázána tabulka quota_cell s kvótními buňkami 

příslušné kvótní proměnné. 

Tabulka respondent_selection reprezentuje selekci respondentů a ze strany 

jedné je na ni navázána vazební tabulka respondent_belongs_to 

_respondent_selection, která spojuje selekci respondentů a k ní přiřazené 

konkrétní respondenty. Ze strany druhé je na selekci navázána vazební tabulka 

respondent_selection_belongs_to_research, která spojuje selekci a 

výzkumy, ke kterým byla přiřazena. K tabulce 

respondent_selection_belongs_to_research jsou dále vazební tabulkou 

přiřazeny pozvánky, které byly odeslány respondentům v selekci v rámci tohoto 

výzkumu (tabulka invitation_to_research).  

Tabulka session slouží k ukládání uživatelských relací, tabulka configuration 

slouží pro různá nastavení systému, tabulka event_log slouží pro ukládání 

významných událostí v portálu a tabulka faq k uložení seznamu často kladených 

otázek, které jsou v databázi, neboť se z nich náhodně vybírá tip dne). 

 

Následující kapitoly obsahují podrobný popis zajímavých sloupců konkrétních tabulek. 
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4.1 Uživatelé 

4.1.1 Tabulka respondent 

 

Obrázek 11 – Struktura tabulky respondent 

Zde jsou zajímavé sloupce tabulky respondent (viz Obrázek 11): 

status 

registered_partially – v tomto stavu je respondent od dokončení první 

fáze registrace až do dokončení druhé fáze registrace. 

registered – respondent úspěšně dokončil obě fáze registrace. 

membership_cancelled – respondent zrušil své členství v portálu – data 

respondenta jsou uchována pro případ, že by své členství chtěl obnovit. 

deleted – respondent byl explicitně smazán administrátorem (např. z důvodu 

zjištěné vícenásobné registrace jednoho respondenta). 
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recrutation_way – způsob, jakým se respondent do portálu dostal. Může nabývat 

hodnot:. 

self_registration – respondent přišel sám. 

email – respondent se zaregistroval na základě pozvánky odeslané z portálu. 

leaflet – respondent se zaregistroval na základě rekrutačního letáku. 

last_update – kdy si naposledy respondent aktualizoval své osobní údaje. 

Respondenti jsou nuceni si pravidelně své osobní údaje aktualizovat – pokud doba od 

poslední aktualizace překročí mez uloženou v tabulce configuration, jsou vyzváni 

k aktualizaci. 

needs_update – příznak, že respondent již překročil přijatelnou dobu od poslední 

aktualizace (uloženou také v tabulce configuration) – dokud si nezaktualizuje své údaje, 

nemůže v portálu nic dělat. 

blacklisted – příznak, zda je respondent na černé listině (např. protože je špiónem 

jiné agentury) – příznak lze nastavit v administraci a poté je možno takovým 

respondentům neposílat,i jen vybrané, výzkumy. 

allowed_to_send_invitation – příznak, zda má respondent povoleno odesílat 

pozvánky do portálu – lze jej nastavit v administraci např. v případě, když byly 

respondentem odeslané pozvánky označeny jako spam. 

computed_lie_score – výsledný index důvěryhodnosti respondenta. Záznamy se 

pro všechny respondenty přepočítávají každou noc na základě záznamů v tabulce 

lie_score (drobné neaktuálnosti v mezidobích jsou nepodstatné). 

computed_response_rate – poměr zodpovězených výzkumů ku výzkumům 

respondentovi zaslaným (tedy hrubá pravděpodobnost, že respondent výzkum vyplní). 

Záznamy se pro všechny respondenty přepočítávají každou noc (drobné neaktuálnosti 

v mezidobích jsou nepodstatné). 

computed_account_sum – aktuální stav bodového účtu respondenta, tedy všech 

jeho záznamů v tabulce account. Záznam se aktualizuje při jakékoliv změně na účtu 

respondenta a každou noc probíhá test integrity, nebo-li zda součet všech záznamů na 

účtu odpovídá záznamu v tabulce account . Jedná se samozřejmě o redundantní údaj, ale 

vzhledem k tomu, že stav účtu se přihlášenému uživateli zobrazuje v záhlaví, bylo by 

zbytečnou zátěží stav konta pokaždé počítat.  
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4.1.2 Tabulka user 

 

Obrázek 12 – Struktura tabulky User 

Zajímavé sloupce tabulky user (viz Obrázek 12): 

email – email respondenta, který zároveň slouží jako přihlašovací jméno do portálu. 

(oproti umělým přihlašovacím jménům má výhodu unikátnosti) 

note – obecná poznámka k uživateli, která se zobrazuje pouze v administraci. 

4.1.3 Tabulka lie_score 

 

Obrázek 13 – Struktura tabulky lie_score 

Zajímavé sloupce tabulky lie_score (viz Obrázek 13): 

type – typ záznamu. Může nabývat hodnot: 

attention_during_questioning_check_failure – otázka na 

ověření koncentrace respondenta v průběhu dotazování byla zodpovězena 

nesprávně. 

unreal_questionary_filling_time – nereálný čas vyplňování otázek 

dotazníku 

inconsistent_answers – nekonzistentní odpovědi respondenta zjištěné 

při analýze dat 
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4.1.4 Tabulka invitation_to_join_us 

 

Obrázek 14 – Struktura tabulky invitation_to_join_us 

Zajímavé sloupce tabulky invitation_to_join_us (viz Obrázek 14): 

 

sender_ip_address – IP adresa odesílatele. Srovnáním s IP respondenta, který se 

na tuto pozvánku zaregistruje a časů odeslání a registrace lze zjistit respondenty 

podezřelé z vícenásobné registrace. 

4.2 Odměny 

4.2.1 Tabulka account 

 

Obrázek 15 – Struktura tabulky account 

Zajímavé sloupce tabulky account (viz Obrázek 15): 

type – typ záznamu na účtu. Může nabývat hodnot: 

research – odměna za vyplnění výzkumu. 

recrutation – odměna za rekrutaci respondenta (záznam se vloží po 

dokončení prvního výzkumu narekrutovaným respondentem). 

prize_order – stržení bodů za objednávku odměny. 

registration – odměna za registraci do portálu. 

points – počet bodů (kladný i záporný!) 
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note – obecná poznámka – kromě obecného záznamu se zobrazuje pouze 

v administraci. 

4.2.2 Tabulka prize_order 

 

Obrázek 16 – Struktura tabulky prize_order 

Zajímavé sloupce tabulky prize_order (viz Obrázek 16): 

status – stav objednávky. Může nabývat hodnot: 

accepted – objednávka byla přijata. 

cancelled – objednávka byla v administraci zrušena. 

satisfied – objednávka byla uspokojena. 

name – jméno a příjmení adresáta odměny. 

street – ulice a číslo popisné adresáta odměny. 

city – město adresáta odměny. 

zip_code – poštovní směrovací číslo adresáta odměny. 

4.2.3 Tabulka conversion_to_money_order 

 

Obrázek 17 – Struktura tabulky conversion_to_money_order 

Zajímavé sloupce tabulky conversion_to_money_order (viz Obrázek 17): 

amount_for_conversion – počet bodů, který si respondent přeje převést na 

peněžní formu odměny 

birth_code – rodné číslo respondenta. 

account_number – číslo účtu respondenta. 
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bank_code – kód banky, kde je účet veden. 

4.2.4 Tabulka prize 

 

Obrázek 18 – Struktura tabulky prize 

Zajímavé sloupce tabulky prize (viz Obrázek 18): 

is_available – příznak, zda je položka dostupná; není-li dostupná, nezobrazuje se 

v katalogu odměn. 

supplier – dodavatel výrobku – zobrazuje se pouze v administraci. 

note – obecná poznámka – zobrazuje se pouze v administraci. 

4.3 Dotazníky 

4.3.1 Tabulka questionary 

 

Obrázek 19 – Struktura tabulky questionary 

Zajímavé sloupce tabulky questionary (viz Obrázek 19): 

status – stav dotazníku. Může nabývat hodnot: 

 in_process – dotazník je právě vyplňován. 

 interrupted – vyplňování dotazníku bylo dočasně přerušeno. 

 filled – dotazník byl úspěšně vyplněn. 

 hard_screenout – respondent je nevyhovujícího typu 

 quota_full – zahrnuje i podstav no_cells_left 
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service_data – servisní data. Prostor pro informaci o kvótních buňkách, do kterých 

se respondent zařadil v průběhu dotazníku a pro jakákoliv jiná data, která je třeba 

uchovávat v průběhu dotazníku. 

4.3.2 Tabulka questionary_page 

 

 

Obrázek 20 – Struktura tabulky questionary_page 

Zajímavé sloupce tabulky questionary (viz Obrázek 20): 

next_page_name – ID následující stránky dotazníku, nebo-li stránky, kam byl 

respondent při vyplňování dotazníku předešlou odpovědí na otázku přesměrován. 

Pomocí tohoto údaje se sestavuje přesná cesta dotazníkem, kterou respondent prošel. 

filling_out_duration – čas (počet vteřin), který respondent strávil vyplňováním 

stránky dotazníku. Ve srovnání s minimálním reálným časem vyplnění stránky, 

vygenerovaném  v generátoru dotazníků, pomáhá v ověření, zda respondent na otázku 

skutečně odpovídal, či už jen nabídky náhodně volil, aby za minimální možný čas došel 

na konec dotazníku 

4.3.3 Tabulka questionary_answer 

 

Obrázek 21 – Struktura tabulky questionary_answer 

Zajímavé sloupce tabulky questionary_answer (viz Obrázek 21): 

variable_name – název proměnné dotazníku. 

answer_type – typ odpovědi. Příznak, zda se jedná o textovou (text) či číselnou (int) 

proměnnou. 
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4.4 Výzkumy 

4.4.1 Tabulka research 

 

Obrázek 22 – Struktura tabulky research 

Zajímavé sloupce tabulky research (viz Obrázek 22): 

description – popis výzkumu. Zobrazí se jen v administraci a slouží pro lepší 

identifikaci výzkumu. 

status – stav projektu. Může nabývat hodnot: 

incoming – připravovaný. V tomto stavu je výzkum od založení po spuštění. 

Pilot – pilotážní fáze projektu. V tomto stavu je výzkum od založení po 

spuštění. 

active – aktivní. V tomto stavu je projekt od spuštění do ukončení. Projekty 

v tomto stavu mohou respondenti vyplňovat. 

finished – ukončený. V tomto stavu je projekt po ukončení. 

deleted – smazaný. V tomto stavu je projekt, pokud je pomocí 

administračního rozhraní smazán. Projekty nikdy neodstraňujeme definitivně, 

neboť obsahují příliš hodnotná data na to, abychom riskovali jejich ztrátu 

nechtěným smazáním projektu. 

target_questionary_count – počet dotazníků, který potřebujeme získat. Po 

dosažení tohoto počtu portál výzkum automaticky ukončí. 

opening_date – datum a čas spuštění projektu. 

pilot_end – datum a čas ukončení pilotáže. 



 

44 

first_phase_end – datum a čas ukončení první (garantované) fáze projektu. 

(Podrobnosti k rozdělení běhu projektu viz odstavec 2.2.1) 

research_end – datum a čas plánovaného ukončení výzkumu. 

termination_date – datum a čas kdy byl výzkum skutečně ukončen. 

external_research_after_page – ID stránky dotazníku, po které má být 

výzkum přesměrován na externí výzkum 

check_satisfaction_with_research – příznak, zda má být na konci 

výzkumu zjišťována spokojenost s výzkumem. 

force_answers – příznak, zda mají být v dotazníku přes JavaScript vynucovány 

odpovědi před přechodem na další stránku. 

enable_return_in_questionary – příznak, zda bude respondentům umožněno 

vracet se dotazníkem zpět. 

award – počet bodů, které respondent za vyplnění výzkumu dostane. 

fixed_award – příznak, zda budou odměňováni všichni respondenti fixně, nebo se 

bude výše odměny počítat poměrně, podle skutečně prošlých odpovědí. 

 

4.4.2 Tabulka quota_variable 

 

Obrázek 23 – Struktura tabulky quota_variable 

Zajímavé sloupce tabulky quota_variable (viz Obrázek 23): 

quota_variable_generator_id – ID kvótní proměnné v kvótním předpisu 

vygenerovaném generátorem dotazníků. 

quota_variable_name – uživatelsky přívětivý název kvótní proměnné  

active – příznak, zda je kvótní proměnná aktivní, nebo-li zda se na ní mohou 

respondenti vyscreenovat. Pro neaktivní kvótní proměnnou se aktuální hodnoty 

kvótních buněk nezvyšují. 
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4.4.3 Tabulka quota_cell 

 

Obrázek 24 – Struktura tabulky quota_cell 

Zajímavé sloupce tabulky quota_cell (viz Obrázek 24): 

quota_cell_generator_id – ID kvótní buňky v kvótním předpisu 

vygenerovaném generátorem dotazníků. 

quota_cell_name – uživatelsky přívětivý název kvótní buňky 

quota_cell_type – typ kvótní buňky. Může nabývat hodnot: 

normal – běžná kvótní buňka. 

complement – doplněk  (podrobnosti viz odstavec 2.7 - Kvóty). 

quota – kvóta na dané buňce, respektive kolik dotazníků smí v této kvótní buňce být. 

current_count – aktuální počet dotazníků v dané kvótní buňce. 

4.5 Selekce respondentů 

4.5.1 Tabulka respondent_selection 

 

Obrázek 25 – Struktura tabulky respondent_selection 

Zajímavé sloupce tabulky respondent_selection (viz Obrázek 25): 

criteria – kritéria, která byla použita při výběru respondentů pro tuto selekci. 

shared – příznak, zda se má selekce nabízet k převzetí i v jiných výzkumech. 
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4.5.2 Tabulka respondent_selection_belongs_to_research 

 

Obrázek 26 – Struktura tabulky respondent_selection_belongs_to_research 

 

Zajímavé sloupce tabulky respondent_selection_belongs_to_research 

(viz Obrázek 26): 

active – příznak, zda je přiřazení selekce respondentů k výzkumu aktivní, nebo-li zda 

lze selekci respondentů odesílat pozvánky k výzkumu. 

4.6 Ostatní 

4.6.1 Tabulka session 

 

Obrázek 27 – Struktura tabulky session 

Zde jsou zajímavé sloupce tabulky session (viz Obrázek 27): 

serialized_variables – serializované  proměnné uložené programátorem. Tyto 

proměnné typicky obsahují hodnoty vyplněné uživatelem ve filtrech výpisů, nastavení 

stránkování a řazení výpisů atp. Při změně těchto nastavení se změny zapíší i do 

uživatelské relace, což způsobí, že když se uživatel na stránku, kde aplikoval filtry, 

řazení či stránkování později vrátí, nalezne je ve stejném stavu. 

short_id – zkrácený identifikátor session pro účely identifikace v externím výzkum. 

Vygeneruje se ve chvíli přechodu respondenta na externí výzkum a respondent je podle 

něj identifikován při návratu. 
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Kapitola 5  –  Implementace 

Tato kapitola se věnuje obecnému popisu designu systému, seznamuje s použitými 

technologiemi, architektonickým stylem a použitým frameworkem. 

5.1 Platforma 

Použitý programovací jazyk a prostředí systému bylo dáno požadavky zadavatele 

portálu a jeho technologickými možnostmi. Systém je naprogramován v 

programovacím jazyce PHP 5. Datová vrstva využívá služby databázového serveru 

MySQL verze 5.0. Použitým webovým serverem je Apache ve verzi 2.2.3. 

5.2 Framework 

Začít implementovat tak rozsáhlou aplikaci, jakou OnlinePanel je, čistě v jazyku PHP 

by bylo zbytečně náročné a náchylné k chybám. Je proto na místě zvolit vhodný 

framework. Vyhneme-li se experimentům a zaměříme se pouze na používané, aktuální a 

životaschopné frameworky, bude výsledná volba probíhat pouze mezi CakePHP, 

CodeIgniter, Symphony a Zend Frameworkem. Jak zmiňuje Kevin McArthur 

[McArthur, 2008], při volbě frameworku je třeba zohlednit 5 věcí: architekturu (a čistě 

osobní preference k ní), kvalitu dokumentace, flexibilitu, komunitu frameworku a 

podporu. Na základě předchozích kritérií byl pro implementaci OnlinePanelu vybrán 

Zend Framework. 

5.2.1 Zend Framework 

Základ aplikačního rámce tvoří knihovna Zend Framework [ZEND TECHNOLOGIES 

LTD, 2008]. Jedná se o soubor mnoha nezávislých komponent napsaných v jazyce PHP 

5, které usnadňují práci např. s přihlašováním uživatelů, elektronickou poštou, 

lokalizací aplikací, soubory cookie, webovými službami apod. 

Z hlediska architektury je nejdůležitější komponenta Zend_Controller_Front, 

která realizuje návrhový vzor „Front controller“ a plní v architektuře MVC roli 

controlleru Tato komponenta je zodpovědná za celý proces vyřizování klientských 

požadavků. Stará se o přijmutí požadavku přicházejícího od webového prohlížeče 

(request), určení obslužné rutiny požadavku na základě rozboru URL (routing), předání 

kontroly příslušné obslužné rutině (dispatching) a nakonec poslání odpovědi (response) 
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zpět webovému serveru. Obslužné rutiny jsou umístěny ve speciálních třídách (tzv. 

„Action Controllers“) a jednotlivým rutinám se říká akce („actions“) – jedná se o 

metody tříd typu „Action Controller“.  

Technicky je celý proces zpracovávání požadavku vyřešen pomocí modulu Apache 

mod_rewrite, který je nastaven tak, že přesměruje všechny požadavky na jediný soubor 

index.php („bootstrap file“), který obsahuje kód provádějící výše uvedený postup 

zpracování požadavku. Aplikace má tedy jediný vstupní bod, což umožňuje velkou část 

společného kódu centralizovat. 

V současnosti užívanou verzí knihovny Zend Framework je verze 1.7.0. 

5.2.2 Propel 

Vzhledem k tomu, že řešení databázové mezivrstvy obsažené v Zend Frameworku, 

komponenta Zend_Db, postrádá dostatečnou úroveň abstrakce (mezivrstva v podstatě 

pouze zapouzdřuje vykonávání SQL dotazů bez jakékoliv vyšší logiky),byla využita 

knihovna Propel [PROPEL PROJECT, 2008]. 

Jedná se o tzv. „Object-Relational Mapping (ORM) framework“ pro jazyk PHP 5, tedy 

o framework, který zprostředkovává mapování entit relační databáze na objekty (třídy) 

jazyka PHP. Propel je v systému využíván pro komunikaci s databázovým serverem a to 

prostřednictvím automaticky vygenerovaných tříd. V architektuře MVC plní roli 

modelu. 

Propel byl vybrán pro svoji vysokou úroveň abstrakce a pro podporu mnoha 

databázových serverů, která je výhodou při migraci na jiný databázový server. Propel 

lze též jednoduše propojit s existujícím CASE nástrojem, což následně umožní velice 

rychlé a jednoduché změny v datovém modelu.  

Používaná verze knihovny Propel je 1.3.0. 

5.2.3 Smarty 

Komponenta view (pohled) architektury MVC je v systému řešena šablonovacím 

systémem Smarty [NEW DIGITAL GROUP, 2007]. Jedná se o systém, který zavádí pro 

html šablony vlastní jazyk se spoustou vestavěných funkcí a modifikátorů, s možností 

definice vlastních funkcí a modifikátorů, čímž výrazně usnadňuje práci html kodérům. 

Zavrhnutou alternativou k systému Smarty bylo řešení obsažené v Zend Frameworku – 

komponenta Zend_View, které používá ve svých šablonách směs jazyků PHP a HTML 

a neposkytuje natolik bohaté možnosti jako Smarty. 
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Nyní je využívána verze knihovny Smarty 2.6.18. 

5.3 Rozšíření aplikačního rámce 

Tato podkapitola obsahuje popis firmou NMS vyvinutých rozšíření aplikačního rámce, 

které automatizují v aplikaci často řešené problémy. 

5.3.1 Autentizace + uživatelské relace 

Autentizaci zajišťuje mírně rozšířená komponenta frameworku Zend_Auth ověřující 

přihlašovací údaje, tzn. email jako přihlašovací jméno a heslo. 

Uživatelskou relací se rozumí práce se systémem po dobu od přihlášení uživatele do 

jeho odhlášení, či do uzavření prohlížeče. 

Informace o aktuální relaci uživatele jsou uloženy v databázi v tabulce session. 

Identifikátor relace je náhodně vygenerovaný čtyřicetiznakový řetězec, který je 

vytvořen při přihlášení uživatele a jeho perzistence během uživatelské relace je zajištěna 

pomocí session cookie. 

5.3.2 Automatizace úpravy a zakládání objektů 

Systém umožňuje automatizovat zakládání a úpravu databázových objektů. 

Na straně jedné je funkce printattribute zaregistrovaná jako funkce  

šablonovacího systému Smarty, která zajišťuje generování prvků formuláře. Umožňuje 

programátorovi nezabývat se datovými typy atributů objektů a s tím spojenými 

peripetiemi – funkce sama zjistí datový typ atributu z databázového schématu, na jehož 

základě vygeneruje adekvátní HTML kód, který zobrazí či umožní editaci 

požadovaného atributu objektu. Funkce napojí vygenerované elementy na jQuery plugin 

validate1 a zadá všechna omezení, která dokáže zjistit, tzn. kontrolu formátu dat a časů a 

kontrolu formátu čísel. Tato funkce také u datových typů pracujících s datem a časem 

napojí vstupní pole na příslušný jQuery plugin (DateTimepicker2 a jQuery UI 

Datepicker3) zobrazující kalendář. Je velmi jednoduché datové typy atributů měnit, 

                                                 

1 Plugin do jQuery pro validaci vstupu. Domovská stránka pluginu: 

http://plugins.jquery.com/project/validate 

2 Plugin do jQuery umožňující uživatelsky přívětivé zadávání data a času. Domovská stránka pluginu: 

http://plugins.jquery.com/project/DateTimepicker 

3 JavaScriptová knihovna postavená nad jQuery 
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postačí změnit  v CASE nástroji datový typ sloupce a zbytek úprav je již automatizován. 

Funkce generuje názvy proměnných v potřebném formátu pro automatické uložení. 

Na straně druhé stojí funkce doUpdate (na třídě NMS_Controller_Action, která 

je předkem všech ostatních action controllerů) zajišťující automatické ukládání objektů 

a jejich atributů. Funkci je předán pouze objekt, který se má aktualizovat a funkce již 

vše ostatní sama zjistí z dat odeslaných z formuláře a databázového schématu. 

5.3.3 Automatizace přehledů objektů 

Kromě úpravy a založení je často třeba objekty zobrazovat v přehledech. K tomuto 

účelu slouží funkce getObjectsToDisplay (na třídě 

NMS_Controller_Action, jež je předkem všech ostatních action controllerů), 

která provede nutná spojení databázových tabulek, zajistí řazení, filtrování a 

stránkování výstupu a vrátí pouze ty objekty, které uživatel chce zobrazit a v pořadí, 

které uživatel určí. 

Řazení, stejně jako filtrování lze automaticky provádět podle jednoho i více sloupců i 

podle sloupců z dalších tabulek. 

5.3.4 Lokalizace 

Systém nyní podporuje pouze komunikaci v českém jazyce, je však připravený pro 

podporu více jazyků prostřednictvím překladového slovníku. Překladový slovník je 

využíván již nyní na překlad informativních a chybových hlášení portálu, hlaviček 

sloupců ve výpisech atd. Pro překlady je využita komponenta Zend_Translate, 

jako formát slovníku byl zvolen TMX z důvodu snadných úprav slovníku (jedná se o 

XML soubor) Slovník je umístěn v souboru languages/vocabulary.tmx. 

Pro optimalizaci rychlosti překladů se pro překlady využívá vyrovnávací paměť  

pomocí komponenty Zend_Cache. 

5.4 Výkonnostní požadavky 

Portál je koncipován pro širokou veřejnost, proto je na místě zabývat se výkonnostními 

požadavky na portál. 

Nejprve je nutné stanovit, na jakém množství dat bude výkonnost testována. Vodítka, ze 

kterých budeme vycházet, jsou rozsah stávající verze portálu, sloužícího již 8 let, a 

velmi optimistické vize vývoje portálu. Maximální předpokládaná množství entit jsou: 
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• 50 000 zaregistrovaných uživatelů (stávající portál obsahuje cca 15 000 těchto 

uživatelů) 

• 1000 výzkumů (stávající portál obsahuje cca 180 výzkumů) 

• 500 000 vyplněných dotazníků (stávající portál obsahuje cca 140 000 

vyplněných dotazníků) 

• 30 000 objednávek odměn (stávající portál obsahuje cca 7 000 těchto 

objednávek) 

 

Nyní budeme na zvolených místech měřit odezvu, jak dlouho uživatel čeká na svůj 

požadavek při různých zátěžích portálu. Při volbě, na kterých místech aplikace 

výkonnost měřit jsem se rozhodl pro následující body: 

• Úvodní stránka – zde dochází k největšímu náporu uživatelů, neboť se zde 

střetávají nezaregistrovaní uživatelé se zaregistrovanými, kteří se na této stránce 

přihlásí 

• Přihlášení do aplikace - bude místem, kterým projdou všichni přihlášení 

uživatelé 

• Vyplnění stránky výzkumu – vzhledem k průměrné délce dotazníku, jež činí 15 

– 20 otázek, zde bude po spuštění výzkumu velká pravděpodobnost vysokého 

počtu uživatelů zároveň odesílajících některou ze stránek dotazníku. 

Výkonnost je samozřejmě úzce spjata se serverem, na kterém je aplikace testována. 

Výkonnost aplikace byla testována na serveru, na kterém bude nasazena její produkční 

verze, což je server s parametry: 

 MotherBoard: Intel DG965WH 

 CPU: Intel® Core™2 CPU 6400 @ 2.13GHz 

 RAM: 3.2 GB 

 

Před samotným měřením je  ještě třeba zjistit, na jaké nápory uživatelů je vůbec nutno 

se připravit. Z historie stávajícího portálu se odvíjejí tato zjištění: 

• Nejvyšší minutový nápor požadavků na odeslání stránky dotazníku byl 

168/minutu 

• Nejvyšší hodinový nápor požadavků na odeslání stránky dotazníku byl 

4984/hodinu (tedy cca 83/minutu) 

• Nejvyšší počet přihlášení do portálu byl 21/minutu 
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Všechny tyto špičky měření se vyskytly během první hodiny po spuštění výzkumu, při 

cílovém počtu dvou tisíc dotazníků o délce dotazníku třicet pět otázek. To je také 

maximální předpokládaný rozsah výzkumu, tudíž zde zjištěná maxima můžeme 

předpokládat i pro nový portál. 

 

Grafy 28 až 30 zobrazují testy výkonnosti různých částí systému provedené pomocí 

aplikace JMeter4: 
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Graf 28 – Odezva úvodní stránky portálu 

Jak vidíme z měření (viz Graf 28), úvodní stránka portálu je připravena i na vysoké 

zátěže a i při dvou požadavcích za vteřinu nepřesáhne maximální odezva dvě stě 

milisekund. Pro úplnost dodejme, že i při čtyřnásobně vyšší zátěži osmi požadavků za 

vteřinu zůstává maximální odezva nižší než  pět set milisekund a průměrná odezva není 

vyšší než dvě stě milisekund, což je stále velmi agilní odezva. 

                                                 
4 Stránka projektu JMeter je http://jakarta.apache.org/jmeter/ 
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Odezva přihlášení uživatele do portálu
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Graf 29 – Odezva přihlášení uživatele do portálu 

Z měření  (viz Graf 29) lze pozorovat, že u dosavadní maximální zátěže na přihlašování 

do portálu nepřevýší odezva jednu vteřinu, ale i při šestinásobku stávajícího maxima 

zůstává průměrná odezva okolo vteřiny a maximální odezva je  o padesát procent 

vyšší..Tedy i zde můžeme konstatovat přijatelnou odezvu. 
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Graf 30 – Odezva odeslání stránky dotazníku 
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Graf 30 ukazuje, že 90% požadavků na odeslání stránky dotazníku má při běžné zátěži 

odezvu okolo 500ms. Odezva byla měřena ještě při náporu 240 požadavků za minutu a 

maximální odezva se i v tomto případě udržela pod limitní jednou vteřinou. Pro úplnost 

jen dodejme, že doposud naměřené minutové maximum je 168 požadavků za minutu. 

Přesné výsledky měření (v milisekundách) zobrazuje Tabulka 3: 

  
# požadavků 

za minutu 
Průměrná 

odezva 

90% 
požadavků do 

odezvy 

Maximální 
odezva 

20 161 173 182 
40 161 172 191 
60 162 173 192 
80 165 173 189 

100 157 171 189 
120 161 180 189 

Úvodní stránka 

480 188 260 442 

  

# požadavků 
za minutu 

Průměrná 
odezva 

90% 
požadavků do 

odezvy 

Maximální 
odezva 

20 879 951 961 
40 860 944 976 
60 874 950 998 
80 930 1101 1353 

100 928 1118 1466 

Přihlášení 
uživatele 

120 1019 1253 1514 

  

# požadavků 
za minutu 

Průměrná 
odezva 

90% 
požadavků do 

odezvy 

Maximální 
odezva 

20 463 501 537 
40 445 505 560 
60 458 513 580 
80 461 558 713 

100 462 543 745 
120 455 554 773 

Odeslání stránky 
výzkumu 

240 647 763 923 

Tabulka 3 – Časy odezvy jednotlivých částí systému 

5.4.1 PHP akcelerátor 

Pokud by se čtenáři zdály odezvy příliš vysoké, lze je snížit za pomoci některého  

z volně dostupných PHP akcelerátorů (eAccelerator, APC, XCache, …). Pro 

demonstraci zvýšení výkonu při použití PHP akcelerátoru jsem zvolil XCache. 

Grafy 31 až 33 zobrazují testy výkonnosti stejných částí systému jako grafy 28 až 30 

s nasazením PHP akcelerátoru XCache: 
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Odezva úvodní stránky portálu OnlinePanel
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Graf 31 – Srovnání odezvy úvodní stránky portálu s a bez použití PHP akcelerátoru 

Jak vidíme z měření (Graf 31), odezva se v průměru snížila o 1/3. 
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Graf 32 – Srovnání odezvy přihlášení uživatele do portálu s a bez použití PHP akcelerátoru 
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Měření  (Graf 32) ukazuje, že maximální odezva přihlášení uživatele portálu klesla pod 

vteřinu i v případě zátěže 2 požadavků za vteřinu. 
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Graf 33 – Srovnání odezvy odeslání stránky výzkumu s a bez použití PHP akcelerátoru 

Jak vidíme na Grafu 33, maximální odezva klesla pod půl vteřiny i při náporu dvou 

požadavků za vteřinu a pod touto hranicí se drží i při třech požadavcích za vteřinu, což 

je více než stávající i předpokládané maximum. 



 

57 

Kapitola 6  –  Závěr 

6.1 Zhodnocení 

Cílem této práce bylo analyzovat, navrhnout a implementovat portál pro provádění 

průzkumů trhu přes internet. Tento cíl byl úspěšně splněn. Dokladem toho je také 

úspěšné nasazení portálu do praxe na adrese www.onlinepanel.cz. 

Přes počáteční mírné obavy z jeho výkonnosti se implementace ukázala jako dostatečně 

výkonná i pro vysoké zátěže. 

V průběhu práce se nadmíru uspokojivě podařilo vyvinout flexibilní motivační systém,  

minimalizovat náklady na sběr dat a zajistit kontrolu důvěryhodnosti respondentů. 

6.2 Možnosti dalšího vývoje 

Vývoj portálu s koncem této diplomové práce zdaleka nekončí. Oblasti, na které se bude 

další vývoj portálu zaměřovat jsou: 

• Profilace respondentů s administrací profilů 

• Regulační systém pro respondenty 

(Systém kontroly, zda respondenti nejsou  počtem výzkumů zahlceni či jich 

naopak nemají nedostatek). 

• Online focus groups jako metoda kvalitativního výzkumu 

• Rozhraní pro klienty 

(tj. rozhraní, kde by měli klienti možnost sledovat průběh svých výzkumů, projít 

si zkušebně dotazník, stáhnout si dokumenty k projektu atd.) 

• Rozhraní pro rekrutátory 

 

Dalším možným rozšířením by bylo přijímání pronajatých respondentů z jiných portálů. 

V rámci ČR to však není třeba, neboť portál má respondentů dostatek – toto rozšíření by 

bylo aktuálním při přechodu na mezinárodní klientelu. 
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Přílohy 

Slovník pojmů 

CATI = computer assisted telephone interviewing, nebo-li telefonické dotazování 

s využitím PC  

Dotazníkový filtr = skok mezi otázkami dotazníku na základě odpovědi respondenta 

Generátor dotazníků = externí aplikace, která generuje definice dotazníku a kvót. 

Kvóta = číslo udávající počet respondentů spadajících do příslušné kvótní buňky, který 

chceme dotazovat. 

Kvótní buňka = konkrétní kombinace hodnot proměnných zúčastněných v kvótní 

proměnné. Ke kvótní buňce přísluší její kvóta. 

Kvótní proměnná = proměnná nebo kombinace proměnných, na nichž sledujeme kvóty 

(kolik respondentů s danou kombinací hodnot proměnných již odpovědělo na výzkum). 

Proměnnou může být odpověď v dotazníku nebo atribut respondenta. Kvótní proměnná 

obsahuje jednu nebo více kvótních buněk. 

OnlinePanel = pracovní název portálu pro průzkumy trhu, jenž je předmětem této 

práce. 

Otevřená otázka = otázka, kde respondent nevybírá z nabízených možností 

Respondent = osoba, jež  vyplňuje/vyplnila dotazník pro účely výzkumu. 

Screenout = vynucené ukončení vyplňování dotazníku, jelikož respondent není pro 

výzkum vhodný. Tato situace může nastat ze tří důvodů: 

Hard Screenout = respondenti daného typu pro výzkum nejsou potřební 

(např. chceme jen respondenty ve věku 18 - 60 let). 

Quota Full = respondentů daného typu již je dostatek, nebo-li  kvóta na kvótní 

buňce, do které respondent spadá je již plná (např. v rámci průzkumu je 

požadováno vyplnění 50% dotazníků muži a toto kritérium již bylo splněno) 

No Cells Left = tentýž typ Screenoutu jako „Quota Full“, pouze zjištěn dříve, 

než jsou známy hodnoty všech proměnných zúčastněných v kvótní proměnné 

Uzavřená otázka = otázka, kde respondent vybírá z nabízených možností 
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Obsah CD 

/install – adresář s instalačním balíčkem systému OnlinePanel 

 / onlinepanel – rozbalená verze systému 

 / onlinepanel.zip – zabalená verze systému 

/diplomova_prace.doc – diplomová práce ve formátu Microsoft Word 

/diplomova_prace.pdf – diplomová práce ve formátu PDF 

README.txt – soubor se stručnými informacemi o obsahu CD a návodem na instalaci 

systému 
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Instalace systému 

Tato kapitola popisuje instalaci systému. Instalace by měla být prováděna pouze 

zkušenými uživateli – její součástí je netriviální konfigurace webového a databázového 

serveru. 

Předpoklady pro instalaci 

Před samotnou instalací je potřeba mít k dispozici server s operačním systémem Linux 

vybavený následujícími aplikacemi: 

• webový server Apache verze 2.2.3 s podporou jazyka PHP verze min. 5.2.4 a 
rozšířením mod_rewrite. 

• databázový server mysql verze 5.0.32 

• PHP musí obsahovat následující rozšíření: 

o dom 

o gd 

o iconv 

o pdo 

o pdo_mysql 

o Reflection 

o session 

o spl 

o xml 

Postup instalace 

1) Rozbalte instalační balíček onlinepanel.zip umístěný na CD v adresáři 
install a nakopírujte jeho obsah do adresáře, kde máte umístěny své webové 
projekty (typicky /var/www/). 

2) Přidejte projekt onlinepanel do konfiguračního souboru webového serveru (typicky 
/etc/apache2/apache2.conf). Nastavení „DocumentRoot“ je třeba nastavit 
na adresář onlinepanel/public. Příklad nastavení: 
    <VirtualHost 127.0.0.1:80> 
     ServerName onlinepanel. cz 
     ServerAdmin your@email.cz 
     DocumentRoot /var/www/onlinepanel/pulic 
    </VirtualHost> 

3) Nastavte DNS server případně soubor /etc/hosts tak, aby byl projekt přístupný 
přes své doménové jméno. Příklad nastavení DNS serveru: 
    onlinepanel.cz      IN      A      127.0.0.1 

4) Restartujte webový server, případně DNS server, aby se změny v nastaveních 
projevily. 
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5) Vytvořte v databázovém serveru mysql novou databázi (jméno databáze se později 
zadává do instalačního skriptu, vhodné pojmenování je např. onlinepanel). 
Databázi nastavte výchozí porovnávání na hodnotu utf8_czech_ci. Vytvořte 
v databázovém serveru uživatele (jméno je také libovolné, např. onlinepanel) a 
nastavte mu plná práva k nově vytvořené databázi. 

6) Do webového prohlížeče zadejte adresu systému (doménové jméno). Pokud 
předchozí kroky proběhly v pořádku, zobrazí se hláška o tom, že aplikace ještě 
nebyla nainstalována. Klikněte na uvedený odkaz 
(http://[doménové_jméno]/install/) a dále se řiďte pokyny na 
obrazovce: 

a) Instalační skript nejprve zkontroluje, zda má webový server právo zápisu 
k následujícím adresářům a souborům: 

• onlinepanel/data/cache/ 

• onlinepanel/data/smarty/compiled/ 

• onlinepanel/public/captcha/ 

• onlinepanel/public/images/prizes/ 

• onlinepanel/application/config/propel-config-
production.php 

• onlinepanel/application/config/config.ini 

b) Nastavte souborová práva tak, aby měl webový server právo zápisu na výše 
uvedené adresáře a soubory a spusťte instalaci znovu (kliknutím na tlačítko 
„spustit instalaci znovu“ nebo obnovením stránky) 
Po správném nastavení přístupových práv se objeví formulář s výzvou k zadání 

údajů pro připojení k databázi a nastavením SMTP serveru a emailové adresy 

administrátora systému. Po vyplnění povinných polí stiskněte tlačítko „Uložit“. 

c) V případě, že přístupové údaje do databáze byly zadány správně, systém 
nakonfiguruje připojení k databázi a spustí inicializační SQL skript. V případě 
úspěchu se objeví stránka se zprávou „Připojení k databázi nastaveno“ a 
s dalšími pokyny pro dokončení instalace systému. 

d) Přidejte do konfiguračního souboru webového serveru do sekce týkající se 
projektu onlinepanel řádky uvedené na stránce, tedy 
    RewriteEngine on 
    RewriteRule !\.(js|ico|gif|jpg|png|css|cur)$ 
/index.php 
a webový server restartujte. 

e) Smažte adresář uvedený na stránce (onlinepanel/public/install) i 
s jeho obsahem. 

f) Nastavte CRON, aby každý den v nočních hodinách spustil skript /cron/night-
script-starter.php. Tím je instalace systému dokončena. 

 

Poznámky: 

• Instalační skript vytvoří administrátorský účet s přístupovými údaji 
admin@onlinepanel.cz / admin 
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• Po dokončení instalace je aplikace přístupná skrze své doménové jméno 
(http://[doménové_jméno]/). Ihned po instalaci aplikace se přihlaste 
pod vytvořeným administrátorským účtem a změňte jeho přístupové údaje, 
v opačném případě se vystavujete nebezpečí zneužití systému. 

• Instalační balíček systému onlinepanel obsahuje vygenerovaný dotazník pro 
první založený výzkum v nainstalovaném portálu. 
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Formát dotazníků 

Dotazníky pro portál OnlinePanel mají níže popsaný formát. Před spuštěním výzkumu 

je třeba dotazník nahrát do složky výzkumu (/research/{project ID}/). 

Dotazník je tvořen jednotlivými soubory, které vždy obsahují jednu stránku dotazníku 

(vnitřek HTML tagu <form></form>). Formát názvu souborů se stránkami dotazníku je 

následující:  

form_([A-Z0-9_-]+).php 

Logika dotazníku je separována do samostatných souborů v podsložce projectLogic. 

Jedná se vždy o zdrojový kód PHP, který portál vloží jako vnitřek odpovídající funkce 

na třídě Questionary: 

• nextPage.php 

V tomto souboru je nutné pro každou stránku dotazníku určit, na jaké stránce 

bude dotazování pokračovat (s případným rozhodováním mezi více 

možnostmi). 

o vstup: 

� $formId – aktuální stránka dotazníku 

� $questionary – instance objektu Questionary 

o očekávaný výstup:  

� $ret – pole, kde je pod indexem ‘page’ uloženo ID následující 

strany dotazníku 

• specialPage.php 

V tomto souboru je nutné určit první stranu dotazníku. 

o očekávaný výstup:  

� $ret – ID první strany dotazníku 

• hardScreenOut.php 

V tomto souboru je nutné pro každou stránku dotazníku určit, zda na ní 

nastal hard screenout. 

o vstup: 

� $formId – aktuální stránka dotazníku 

� $questionary – instance objektu Questionary 

o očekávaný výstup:  

� $ret – logická hodnota indikující, zda nastal hard screenout 
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• progress.php 

V tomto souboru je třeba pro každou stránku dotazníku určit, jakou část 

dotazníku již respondent vyplnil. 

o vstup: 

� $formId – aktuální stránka dotazníku 

� $questionary – instance objektu Questionary 

o očekávaný výstup: 

� $ret – pole, kde je pod indexem ‘value’ uloženo číslo v rozsahu 

[0, 1] určující procento vyplnění dotazníku. 

• variableList.php 

V tomto souboru je nutné pro každou stránku dotazníku stanovit seznam 

proměnných, které se na stránce vyskytují. 

o vstup: 

� $formId – aktuální stránka dotazníku 

o očekávaný výstup: 

� $ret – pole s názvy proměnných (indexované názvy 

proměnných) 

• minimumPageFillingOutTime.php 

V tomto souboru je možné stanovit minimální přípustné časy vyplnění 

stránek dotazníku. 

o očekávaný výstup: 

� $ret – pole s minimálními přípustnými časy vyplňování stránky 

dotazníku (indexované ID stránky dotazníku) 



 

66 

Formát kvótního předpisu 

Kvótní předpis je stejně jako logika dotazníku separován do samostatných souborů 

v podsložce projectLogic. Jedná se o zdrojový kód PHP, který portál vloží jako vnitřek 

odpovídající funkce na třídě Questionary: 

• quotaVariableIdList.php 

V tomto souboru je nutné pro každou stránku, na které se mají vyhodnocovat 

kvóty určit seznam vyhodnocovaných kvótních proměnných. 

o vstup: 

� $formId – aktuální stránka dotazníku 

o očekávaný výstup:  

� $ret – pole identifikátorů kvótních proměnných (indexované 

identifikátory kvótních proměnných), které se mají vyhodnotit 

• quotaDefinition.php 

V tomto souboru je nutné definovat strukturu kvótního předpisu – kvótní 

proměnné a buňky. ID kvótních buněk je nutné zachovat unikátní v celé 

definici, ne jen v rámci kvótní proměnné. 

o očekávaný výstup:  

� $quotaDefinition – pole kvótních proměnných 

(indexované identifikátory kvótních proměnných). Formát kvótní 

definice nejlépe ilustruje následující příklad: 

<? 
$quotaDefinition = array( 
  ID prvni kvotni promenne => array( 
    "quotaVariableName" => "nazev kvotni promenne", 
    "cells"   => array(  
      ID prvni kvotni bunky => array( "quotaCellType" => "normal", 
       "quotaCellName" => "nazev", 
       "quota" => "kvota" ), 
      ID druhe kvotni bunky => array( "quotaCellType" => "normal", 
     "quotaCellName" => "nazev", 
     "quota" => "kvota" ), 
      ... 
      ID kvotni bunky => array( "quotaCellType" => "complement", 
      "quotaCellName" => "nazev", 
      "quota" => "kvota" ) 
    ) 
  ), 
 
  ID druhe kvotni promenne => array( 
    ... 
  ) 
) 
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• quotaLogic.php 

V tomto souboru je nutné pro danou kvótní proměnnou vyhodnotit, do které 

kvótní buňky respondent spadá. 

o vstup: 

� $quotaVariable – kvótní proměnná k vyhodnocení 

� $questionary – instance objektu Questionary 

o očekávaný výstup:  

� $cells – pole logických hodnot true pod indexy všech ID 

kvótních buněk, do kterých respondent spadá. 


