
 

  
2021 

Mikrobiologická analýza – 
popis aplikace 

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE 

ZPRACOVAL: RNDR. ALEX VINŠŮ 



Obsah 

Charakteristika aplikace .................................................................................................................................. 2 

Způsob použití, licence ................................................................................................................................ 2 

Stažení aplikace ........................................................................................................................................... 2 

Postup při zpracování dat ................................................................................................................................ 3 

Výběr souboru pacienta .............................................................................................................................. 3 

Import dat pacienta .................................................................................................................................... 4 

Kontrola dat pacienta .................................................................................................................................. 7 

Výsledky pro zadaného pacienta ................................................................................................................ 8 

Tisk, export výsledků do PDF souboru ........................................................................................................ 9 

Výsledná sestava ........................................................................................................................................... 11 

 



Charakteristika aplikace 
Aplikace „Mikrobiologická analýza“ je založena na jazyce VBA (Visual Basic for Applications) a programu 

MS Excel. Cílem aplikace je poskytnout možnost přehledně vyhodnotit zjištěná data pacienta a umožnit 

prostřednictvím specifické grafické reprezentace snadno zjistit stav pacienta i ve srovnání  databází 

zdravých osob a pacientů s onemocněním parodontu. 

Aplikace je uložena v souboru typu „excelový sešit s podporou maker“. 

Způsob použití, licence 
Tuto aplikaci může využít každý uživatel, který má program MS Excel ve verzi 365 nebo 20xx. V případě 

starších verzí MS Excel je možné, že bude třeba manuálně nastavit používané objektové knihovny pro 

jazyk VBA, což je popsáno v příručce Technický popis. 

Stažení aplikace 
Aplikace v aktuální podobě je volně dostupná ke stažení na 

https://mbucas.cz/vyzkum/biosynteza/laborator-biologie-sekundarniho-metabolismu/ 

 

https://mbucas.cz/vyzkum/biosynteza/laborator-biologie-sekundarniho-metabolismu/


Postup při zpracování dat 
Po otevření sešitu se zobrazí úvodní list s názvem „vstup“: 

 

 

 

Na tomto listu se může doplnit jméno a příjmení pacienta (buňka B17) a datum vyšetření (buňka B18). 

Tyto údaje se posléze přenesou do výsledné sestavy. 

Na tomto listu jsou v zeleném poli zobrazena tlačítka, kterými se vyvolají hlavní akce. 

Výběr souboru pacienta 
Tlačítkem Výběr souboru pacienta se otevře dialogové okno, kde se vybere soubor obsahující data 

pacienta. 

 

 

 



Po výběru konkrétního souboru se název souboru včetně cesty k tomuto souboru zapíše do buňky B4. 

 

 

 

Na dalším obrázku je uveden příklad zdrojových dat. V prvním sloupci jsou identifikátory taxonů, v dalších 

sloupcích mohou být jednotlivá vyšetření. V prvním řádku je identifikace příslušného vyšetření. Aktuální 

verze aplikace vždy importuje nejnovější data, což jsou data ve sloupci B. 

 

 

 

Import dat pacienta 
Z vybraného souboru se tlačítkem IMPORT dat pacienta načtou na list „data“.  

Po importu se zobrazí hlášení, že import dat byl dokončen. Toto hlášení stačí potvrdit klepnutím na 

tlačítko OK nebo stisknout klávesu Enter. 



 

 

 

Ukázka načtených data je na dalším obrázku. Ve sloupci A jsou identifikace taxonů, ve sloupci B jsou data 

pacienta, ve sloupcích C a D jsou typická data pro zdravou osobu a osobu s parodontickým onemocněním.  

 



 



Kontrola dat pacienta 
Data na listu „data“ lze zkontrolovat klepnutím na tlačítko „kontrola dat pacienta“. Tím se spustí 

procedura, která ověří správnost kódů taxonů a zkontroluje datové typy hodnot měření – údaje musí být 

čísla. 

Tato kontrolní funkce je doplněna z bezpečnostních důvodů, kdyby např. uživatelé nechtěně upravili data 

na listu „data“ a posléze nefungoval proces výpočtu výsledků. Díky této funkci lze snadno najít 

problémový řádek a data ověřit. 

Po provedení kontroly se zobrazí hlášení, kde je obsažena informace, kolik chyb bylo v názvech taxonů a 

kolik v datech. 

 

 

 

Pokud by k nějaké chybě došlo, do sousedního sloupce se napíše text error. Uměle vytvořený příklad 

najdete na dalším obrázku. 



 

 

Okno hlášení stačí jednoduše zavřít volbou OK. 

V případě, že bychom chyby neopravili a pokusili se vypočítat výsledky, zobrazí se hlášení s informací o 

chybě. 

 

 

 

Výsledky pro zadaného pacienta 
Poté, co jsme data pacienta načetli ze zdrojového souboru a případně je zkontrolovali, lze spustit výpočet 

výsledků. Výsledky se zobrazí na listu „výsledky“, který je popsán v samostatné kapitole. Zobrazí se také 

hlášení, že sestava byla vytvořena. 



Po potvrzení hlášení volbou OK lze rolovat v sestavě a podívat se na podrobně výsledky v jednotlivých 

sekcích. List s výsledky je zamčen a nelze ho editovat. 

 

 

 

Tisk, export výsledků do PDF souboru 
Výsledná data na listu „výsledky“ lze snadno vytisknout volbou Soubor-Tisk. 

 

 



Pokud data chceme sdílet ve formátu PDF, stačí na listu „vstup“ klepnout na tlačítko Export výsledků do 

PDF souboru. Zobrazí se okno, kde si zvolíme umístění a jméno PDF souboru. 

 

 

 

Po potvrzení Uložit se PDF soubor uloží a zobrazí se ve výchozím prohlížeči (např. MS Edge). 

 

 

 

Tento soubor lze zavřít a dále s ním pracovat, např. jej odeslat pacientovi na jeho email, archivovat, apod. 



Výsledná sestava 
Příklad výsledné sestavy vidíme na následujícím obrázku. Dále je uveden popis jednotlivých složek sestavy. 

 



Data na listu „výsledky“ jsou rozdělena do několika sekcí: 

 V buňkách A2, A3 je jméno a příjmení pacienta, datum vyšetření – bere se z údajů na listu „vstup“ 

 Čtyřcípá hvězda (kompas) ukazuje ve středu hodnotu RG indexu, cípy označují jednotlivé složky. 

Barvy jsou nastaveny tak, aby zelená barva indikovala dobré hodnoty, červená barva alarmující 

hodnoty, šedá barva označuje hraniční hodnoty. Popis je v sestavě uveden v pravé boční části: 

 

 

 

 Vedle kompasu je „teploměr“, což je ukazatel vypovídající o spolehlivosti výsledků. Opět je 

popsán v sekci „vysvětlivky“. 

 

 

 

 V sekci vysvětlivky je na konci uveden také typický příklad kompasu zdravé osoby a osoby 

s onemocněním parodontu. 

 

 

 



 Vedle „teploměru“ jsou dva grafy ukazující umístění (percentil) testované osoby v souboru 

zdravých osob a osob s parodontitidou. 

 

 

 V levém sloupci výsledků je podrobnější přehled identifikovaných mikroorganismů, číselné 

hodnoty vyjadřují relativní procentuální zastoupení. Přehled je rozdělen na skupinu 

mikroorganismů typických pro zdraví (zdůrazněno zelenou barvou), typické pro nemoc 

(zdůrazněno červeně)  a ostatní celkem. Přehledy jsou seřazeny sestupně dle hodnoty. Pokud by 

byl identifikován velký počet mikroorganismů, zobrazuje se 8 mikroorganismů s největšími 

procentuálními hodnotami. 

 

 

 


