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Abstrakt 

Tato bakalářská práce stručně popisuje průběh praxe ve firmě CS21 NextNet, s.r.o. V této 

práci je popsáno zaměření firmy, mé pracovní zařazení a úkoly, které mi byly na praxi přiděleny. 

U všech úkolů je popsán úvod do problému a jeho následné řešení. V další části bakalářské práce je 

uveden souhrn zkušeností a dovedností, které jsem získal po dobu vykovávání odborné praxe. 

V závěru je uveden přehled dosažených výsledků a celkové zhodnocení odborné praxe. 
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Abstract 

This work briefly describes the course of practice in the firm CS21 Nextnet, s.r.o. This work 

describes the focus of the company, my position and the tasks that I was assigned to the practice. For 

all tasks described introduction to the problem and its subsequent solution. In the next part of the 

thesis summarizes the experience and skills that I acquired during the execution of the professional 

practice. At the end is a summary of the results achieved and the overall assessment of professional 

practice. 
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1 Úvod 

Pro odbornou praxi ve firmě CS21 NextNet, s.r.o. jsem se rozhodl, protože jsem chtěl získat 

cenné zkušenosti z firemního prostředí, kde jsem řešil reálné problémy a vyvíjel aplikace pro skutečné 

uživatele. Navíc v dnešní době, kdy většina zaměstnavatelů na trhu práce hledá zaměstnance s praxí, je 

tato zkušenost opravdu přínosná. Během odborné praxe jsem získal mnoho nových poznatků 

spojených s chodem firmy a vnitřní infrastrukturou.  V této práci popisuji mé působení ve firmě, kde 

jsem nastoupil na pozici programátora. Ve firmě jsem vyvíjel dva nové projekty, na které jsem se 

v této práci zaměřil. U každého z projektů je uveden úvod do problematiky, kde popisuji zadání úkolu 

a jeho počáteční stav. Dále popisuji postup při realizaci jednotlivých úkolů, kde také uvádím 

problémy, se kterými jsem se během vývoje aplikace setkal. Dále uvádím zhodnocení hotového 

projektu, kde hodnotím přínos aplikace pro zaměstnance firmy. Dále zde popisuji teoretické 

a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia, které jsem uplatnil v průběhu odborné 

praxe. Také zde uvádím znalosti a dovednosti, které mi v průběhu praxe scházely a ve kterých jsem se 

musel zdokonalit. Na závěr bych rád uvedl celkové zhodnocení praxe. 
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2 Odborné zaměření firmy CS21NextNet, s.r.o. 

a pracovní zařazení studenta 

2.1 Odborné zaměření firmy 

„CS21 NextNet, s. r. o. je počítačová firma orientovaná na poskytování komplexních IT 

služeb. Hlavní orientací firmy jsou instalace, servis a správa datových sítí externích klientů. 

V outsourcingu IT služeb má CS21 NextNet již bohaté zkušenosti získané v průběhu více než 17 let 

své činnosti. Komplexní dodávky výpočetní techniky a komplexní ICT služby jsou hlavní činností 

CS21 NextNet, s. r. o.  

V rámci celé republiky dodává firma CS21 NextNet výpočetní techniku a zajišťuje komplexní 

servisní služby – opravy VT, outsourcing správy počítačových sítí, projekci, instalace a dodávky 

datových sítí, školení uživatelů PC, odborná školení IT techniků a správců, bezpečnostní audity, 

připojování k internetu, propojování datových sítí a další odborné technické a obchodní služby.“ [1] 

2.2 Pracovní zařazení studenta 

Do firmy CS21 NextNet, s.r.o. jsem byl zařazen na pozici programátora. Měl jsem za úkol 

vytvořit dvě nové aplikace. První aplikace měla zautomatizovat a zpřehlednit práci při vypočítávání 

cen hovorů VoIP. Druhá aplikace měla zpřehlednit strukturu WIFI sítě společnosti na mapě. Tyto dva 

projekty jsem vyvíjel samostatně, na základě požadavků zaměstnanců. V případě většího problému 

jsem se radil se zkušeným programátorem firmy.   
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3 Seznam zadaných úkolů 

3.1 VoIP aplikace 

Primárním úkolem během mé odborné praxe bylo vytvořit aplikaci, která by zautomatizovala 

a zpřehlednila práci pro výpočet ceny VoIP telefonie, kterou firma poskytuje. Tuto službu nakupuje od 

firmy Mikrotech a dále poskytuje svým koncovým klientům. V následující podkapitole s názvem 

„Počáteční stav“ objasním proces, který byl vykonáván před zhotovením této aplikace. 

3.1.1 Počáteční stav 

Před zhotovením aplikace, bylo nutné získat záznamy o uskutečněných hovorech. Tyto 

informace se získávaly prostřednictvím webového klientského rozhraní firmy Mikrotech.  

 

 

Obrázek 4 .1:   Výpis hovorů z klientského rozhraní 

 

Všechny tyto záznamy byly ručně kopírovány do programu MS Excel, kde byly následně 

upravovány. V programu MS Excel byly připraveny složité funkce pro výpočet ceny hovorů, 

dosazování volaných vnitrostátních linek, jako například pevná linka nebo mobil, rozlišování hovorů 

ve špičce nebo mimo špičku a rozlišování příchozích a odchozích hovorů. Navíc zde chybělo 

rozlišování volaných zahraničních destinací a jejich cena musela být ručně přepočítána.  

Tyto operace byly zdlouhavé a pracné. Proto mi byl zadán tento úkol, který by zrychlil 

a ulehčil práci zaměstnancům firmy.  
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3.2 WiFi mapová aplikace 

Mým druhým úkolem bylo vytvoření mapové aplikace, která by znázorňovala strukturu WiFi 

sítě na mapovém podkladu. Na mapě by mely být zaznačeny veškeré AP, znázorněna páteřní síť 

a oblast, kterou firma pokrývá svým signálem. Na žádost techniků byly přidány funkce pro znázornění 

nadmořské výšky mezi dvěma body a prediktivní vyhledávání adres. 

3.2.1 Počáteční stav 

Důvodem vytvoření této aplikace byla neznalost techniků a zaměstnanců firmy o aktuálním 

stavu WiFi sítě. Operátorka firmy CS21 NextNet nemohla okamžitě telefonicky oznámit zákazníkovi, 

zda se jeho nemovitost nachází v dosahu signálu jednoho z AP. Musela počkat na vyjádření technika, 

který znal strukturu sítě v dané lokalitě. Dále zde byla absence znalostí o členitosti povrchu v určité 

oblasti. Technik tedy musel jet na obhlídku, aby zjistil, zda je přímá viditelnost mezi objektem a AP. 

Tento postup byl časově náročný, proto jsem byl pověřen, abych vytvořil aplikaci, která by 

přinesla větší informovanost o stavu sítě a zároveň usnadnila práci technikům firmy. 
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4 Řešení zadaných úkolů 

4.1 VoIP aplikace 

Prvním krokem bylo pochopení procesů. Důkladně jsem se seznámil s jednotlivými fázemi 

postupu, který zaměstnanci vykonávali (viz. bod č. 3.1.1). Zjišťoval jsem, na jakých místech jsou 

uvedeny informace o telefonních hovorech klientů. Veškeré tyto informace jsou zaznamenávány na 

klientském webovém rozhraní firmy Mikrotech. Bylo tedy nutné si prostudovat funkce tohoto 

systému, které úzce souvisely s vývojem aplikace. Dále bylo zapotřebí pochopit postup zpracování dat 

získaných z klientského rozhraní. Byla to rutinní ruční práce, která zabírala mnoho času.  

Rozhodl jsem se, že pro vývoj aplikace využiji technologii ASP.NET, která je uživatelsky 

přívětivá a umožňuje snadnou práci s databází. Navíc jsem se s touto technologií již setkal během 

bakalářského studia v předmětech „Vývoj Informačních Systémů“ a „Databázové a Informační 

Systémy“. 

4.1.1 Získávání dat 

Základem správné funkčnosti aplikace bylo získávání údajů o uskutečněných hovorech. Tuto 

možnost poskytuje klientské rozhraní, které má implementovanou funkci pro zasílání dat do databáze. 

Jsou zde také uvedeny informace o správné struktuře databáze a žádost o povolení přístupu k serveru. 

Proto bylo dalším krokem vytvoření databáze v prostředí SQL Server Management Studia. Za pomocí 

programu Toad Data Modeleru byla vytvořena tabulka podle doporučení a následně vložena do mé 

databáze. V klientském rozhraní byly zadány přístupové údaje k databázi. Nakonec s pomocí 

zkušenějšího zaměstnance firmy byl povolen přístup k serveru. 

Domníval jsem se, že se má databáze bude automaticky plnit daty. Bohužel i po dlouhém 

časovém intervalu zůstala tabulka prázdná. Rozhodl jsem se, že emailem kontaktuji firmu Mikrotech, 

zda nemají nějaký problém se svým systémem. Na odpověď jsem čekal asi týden. Po této době jsem 

obdržel odpověď, kde bylo uvedeno, že pro správnou funkčnost je nutné využívat databázový systém 

MySQL. 

Musel jsem zažádat správce serveru o přidělení přihlašovacích údajů k MySQL serveru, kde 

byla následně znovu vytvořena databáze dle pokynů, které byly uvedeny na klientském rozhraní. Po 

vykonání všech výše zmíněných úlohách, bylo docíleno správné komunikace mezi systémem firmy 

Mikrotech a mou databází. Poté byly prováděny průběžné kontroly, zda jsou obdržená data 

konzistentní. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi daty z výpisu hovorů v klientském 

rozhraní a mou databází. Data byla přeposílána do databáze průběžně, hned po ukončení hovoru 

klienta. Na obrázku 4.1 je znázorněna tabulka se sloupci, naplňované daty ze systému firmy 

Mikrotech. 
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Obrázek 4 .2:   Tabulka z MySQL 

4.1.2 Počáteční vývoj aplikace 

Jakmile byl vyřešen problém s daty, následoval vývoj aplikace samotné. Nejdříve jsem 

implementoval třídu pro komunikaci s databází. Dále pak třídu pro ukládání dat z databáze do 

proměnných, aby bylo možné provádět matematické či jiné operace.  

Vytvořil jsem si novou stránku „voip.aspx“, kde byl vložen ovládací prvek GridView. 

„GridView zobrazí hodnoty ze zdroje dat v tabulce, kde každý sloupec představuje pole a každý řádek 

představuje záznam, také umožňuje vybrat, seřadit a upravit položky“[2]. Dále byly na tuto stránku 

vloženy dva ovládací prvky TextBox, pro selektování měsíce a roku. „TextBox je ovládací prvek 

textového pole pro vstup uživatele“[3]. Selektování bylo prováděno pomocí SQL dotazu na databázi, 

který je uveden níže. 

 

String SQL_SELECT_SortByDate = "SELECT * FROM Tabulka where 

MONTH(cas)= '" + mesic + "' and YEAR(cas)='" + rok + "' and 

(sec_spicka!=0 or sec_mimo!=0)"; 

 

Tímto bylo docíleno, aby si uživatel mohl zobrazit záznamy z databáze v GridView, podle 

jeho kritérií. Na přání zaměstnanců byla do SQL dotazu přidána poslední podmínka. Ta zajišťuje, aby 

se nezobrazovaly hovory s délkou hovoru nula sekund. Při prvním spuštění aplikace vše fungovalo 

správně, ale z výpisu jsem zjistil, že chybí sloupec s hodnotami, které určují, kam byl hovor veden. 

Tato data jsou velmi důležitá při určování cen hovorů. Při výpisu hovorů zákaznickém rozhraní se tato 

informace zobrazovala, tak jsem byl přesvědčen, že se tyto data budou přeposílat na databázi stejně 

jako ty ostatní. 

4.1.3 Prefix 

Na základě předchozí zkušenosti s korespondencí, jsem se telefonicky spojil s programátorem 

firmy Mikrotech a domluvil si s ním osobní schůzku. Žádal jsem ho, aby mi byla přeposílána data 

o tom, kam byl hovor veden. Na schůzce mi bylo vysvětleno, že by programátor musel upravit firemní 

databázi a tento zásah by mohl ohrozit systémy jiných klientů. Poradil mi však, jak mám v mé aplikaci 

rozlišovat hovory, tak aby vyhovovaly mým nárokům. Vysvětlil mi, že každé telefonní číslo má 
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takzvaný prefix. Jde o první část telefonního čísla. U zahraničních čísel je prefix znám jako předvolba. 

Podle těchto prefixů budu zjišťovat, o kterou lokalitu se jedná. Spolu s těmito informacemi mi 

programátor dal i seznam prefixů pro vnitrostátní i zahraniční linky. 

V mé aplikaci poté byla implementována řada podmínek pomocí regulárních výrazů. Zde bylo 

testováno, zda prefix volaného čísla odpovídá podmínce. Níže je uvedena ukázka regulárního výrazu 

a podmínky. 

 

Regex a = new Regex("^[2-5]{1} ?[0-9]{8}$|^420[2-5]{1} ?[0-9]{8}$"); 

                if (a.IsMatch(tabulka.Kam_cislo)) 

                { 

                    tabulka.Lokalita = "Pevná linka"; 

                } 

 

Pokud byla splněna podmínka, tak se do předem připraveného sloupce v GridView vloží text, 

který odpovídá lokalitě volaného hovoru. Tyto podmínky byly implementovány pro devět 

vnitrostátních linek a pro dvacet šest, nejčastěji volaných, zahraničních linek. U všech zahraničních 

linek bylo rozlišováno, zda se jedná o hovor na pevnou linku nebo mobil.  

Problém by nastal v případě, kdyby klient volal do destinace, která doposud není definována. 

Pro tento případ byla implementována možnost vytváření vlastních definic. Do stránky voip.aspx byly 

vloženy další tři TextBoxy. První Textbox byl pro vložení prefixu neidentifikovaného čísla, druhý byl 

pro vložení délky čísla a třetí pro vložení popisu. Po jejich vyplnění se tyto informace uložily do 

textového souboru s názvem prefix.txt ve formátu regulárního výrazu. Při spuštění aplikace se textový 

soubor prochází a zjišťuje shody, stejně jako ve výše zmiňované ukázce. 

4.1.4 Rozlišení příchozích a odchozích hovorů 

Na žádost zaměstnanců byla do aplikace implementována funkce pro rozlišování příchozích 

a odchozích hovorů. Tato funkce byla vytvořena za účelem přehlednosti výpisu. Fakturované hovory 

byly jen ty příchozí, tak je bylo nutné odlišit od těch příchozích.  

Nejprve jsem si vytvořil textový soubor s názvem numbers.txt, ve kterém byla obsažena 

všechna čísla přiřazená klientům. Do kódu aplikace byl vložen cyklus, který prochází všechna čísla 

z textového souboru a podmínku. Podmínka určuje, zda se číslo z numbers.txt shoduje s číslem 

v GridView ve sloupci „Kdo_cislo“. V případě shody se do sloupce „Prichozi_odchozí“, který se 

nachází v GridView, zapíše string „ODCHOZÍ“. Pokud se shodovat nebude, tak se zapíše string 

„PŘÍCHOZÍ“. Dále byl pomocí události RowDataBound procházen celý GridView a u řádků, které 

obsahovaly string „PŘÍCHOZÍ“ byla nastavována viditelnost na false. Výsledkem byl výpis pouze 

odchozích hovorů. 
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4.1.5 Rozšíření GridView o sloupec Zákazník, ID_Zákazník a Ceník_Zákazník 

Další žádostí zaměstnanců bylo, aby se na každém řádku zobrazovala informace, o kterého 

zákazníka jde a jeho ID. Cílem rozšíření bylo pouze zvýšení přehlednosti výpisu hovorů.  

Jak už název podkapitoly napovídá, byl GridView rozšířen o sloupce Zákazník, ID_Zákazník 

a Ceník_Zákazník. V již zmiňovaném textovém souboru numbers.txt byl ke každému číslu přidán 

název klienta, id klienta a ceník klienta. Všechny tyto záznamy byly na jednom řádku a odděleny 

středníkem, který plnil funkci oddělovače stringu. Textový soubor byl procházen pomocí cyklu. 

Uvnitř cyklu byla metoda String.Split, která rozdělovala jeden dlouhý string na čtyři menší. Tyto 

hodnoty byly ukládány do proměnných a vkládány do připravených sloupců v GridView. Poté byl 

ještě přidán sloupec Cena_prodej, ve kterém později budou uvedeny prodejní ceny hovorů.  

4.1.6 Update ceníku a Ceník 

Posledním a zároveň nejpracnějším úkolem bylo vytvoření ceníku. Ceník měl byt 

editovatelný, to znamená, že zde musela být možnost vkládání nového ceníku, mazání ceníku a úpravy 

ceníku. 

Nejdříve jsem si vytvořil novou tabulku v MySQL databázi s názvem „Cenik“. Do této 

tabulky byly vloženy sloupce, které znázorňovali všechny možné typy hovorů. Tyto sloupce byly 

vytvořeny pro vnitrostátní i zahraniční linky, kde se rozlišovalo volání ve špičce a mimo špičku a také 

zda se jedná o pevnou linku či mobilní telefon. Například do sloupce s názvem „cr_mobil_mimo“ se 

vkládala cena za minutu pro hovor směřující na mobilní telefon, mimo špičku v rámci České 

republiky. 

V následujícím kroku byla vytvořena nová stránka s názvem „Cenik.apsx“, kde byl vložen 

nový GridView, který vypisoval ceníky z databáze a TextBoxy pro vložení nového ceníku do 

databáze. Pro vložení nového ceníku byl použit SQL dotaz Update a pro mazání a editaci byly použity 

události RowDeleting a RowEditing, které umožňovali uživateli přehledně upravovat záznamy 

v databázi skrze GridView. 

Při vkládání nového ceníku nastal problémem. Jednalo se o různé formátování datového typu 

float. V databázovém systému MySQL se float zapisuje s desetinou tečkou a v mé aplikaci se 

zapisoval s desetinou čárkou. Jakmile jsem chtěl uložit float s čárkou, vyskytla se chyba v syntaxi 

SQL a pokud jsem místo čárky zadal tečku, zobrazila se chyba s neznámým datovým typem. Proto 

jsem byl nucen změnit jazykovou verzi z české na anglickou normu. Učinil jsem tak v souboru 

web.config, pomocí tagů Culture a uiCulture. Po změně jazykové sady byl problém odstraněn. Tento 

postup nebyl nejoptimálnějším řešením problému, byl však rychlý a vzhledem ke krátké době praxe a 

časové náročnosti projektu byl vhodným nástrojem pro vyřešení této překážky. 

Dále bylo zapotřebí propojit tabulky z databáze, aby se ve stejnou dobu načítala data z obou 

tabulek. Vyskytl se ale problém, protože v první tabulce nebyla žádná společná hodnota s tabulkou 

„Cenik“. Tak nebylo možné použít SQL dotaz LEFT JOIN pro spojení obou tabulek. Proto byl 

vytvořen nový sloupec v první tabulce s názvem „Cenik_Zakaznik“, do kterého byly vkládány 

hodnoty ceníku z textového souboru numbers.txt, pomocí SQL dotazu UPDATE. Tato operace při 

spuštění programu trvala déle než hodinu, protože se jednalo o vkládání velkého počtu záznamů. Proto 

bylo nutné vytvoření nové stránky s názvem „Update.apsx“, do které byl vložen celý kód pro update. 
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Při spuštění této stránky se začala nahrávat požadovaná data do databáze v rozmezí minulého měsíce. 

Dále byla na serveru, kde byla aplikace uložena, vytvořena událost v plánovači úloh. Tato událost 

spouštěla stránku Update.aspx vždy první den v měsíci, po dobu tří hodin. Tímto bylo docíleno, že 

uživatel nemusel čekat dlouhou dobu při spuštění aplikace a zároveň bylo možné použít SQL dotaz 

pro spojení tabulek. 

Dalším krokem bylo vypočítávání ceny hovoru. Toho bylo docíleno již snadno. Stačilo jen do 

podmínky, kde byla zjišťována destinace hovoru, vložit proměnnou, která znázorňovala sloupec 

Cena_prodej a naplnit ji hodnotou. Hodnota se vypočítávala na základě délky hovoru a ceny 

z databáze. Na ukázce níže je uvedena podmínka s výpočtem ceny. 

 

Regex a = new Regex("^[2-5]{1} ?[0-9]{8}$|^420[2-5]{1} ?[0-9]{8}$"); 

                if (a.IsMatch(tabulka.Kam_cislo)) 

                { 

                    tabulka.Lokalita = "Pevná linka"; 

   tabulka.Cena_prodej = tabulka.Sec_spicka * 

(tabulka.Cr_pevna_spicka / 60) +     tabulka.Sec_mimo * 

(tabulka.Cr_pevna_mimo / 60); 

                } 

4.1.7 Drobné úpravy a dokumentace 

Na přání zaměstnanců byly do aplikace přidány další funkce. Jednalo se o tlačítko, které 

uložilo výsledný výpis hovorů do programu MS Excel. Další funkcí byla možnost zobrazení hovorů 

pouze jednoho klienta. Toho bylo docíleno pomocí události RowDataBound, kdy se všem řádkům, ve 

kterých se nevyskytuje ID požadovaného klienta, nastaví viditelnost na false. Poslední žádostí bylo 

vytvoření možnosti, pro přepočítání prodejní ceny na základě procentuální přirážky k nákupní ceně, 

kterou si uživatel aplikace zvolí. Všechny tyto požadavky byly implementovány do aplikace. 

Když byla aplikace hotová, stačilo ji jen uložit na server a napsat dokumentaci. Pomocí 

softwarového webového serveru IIS, byla aplikace zprovozněna na interních stránkách firmy. Po 

oživení aplikace bylo zaměstnancům objasněno, jak s ní pracovat. Dále byl sepsán uživatelský manuál 

pro práci s programem, který popisoval jeho funkce a byl srozumitelný pro běžné uživatele. Na 

obrázcích 4.3 a 4.4 je znázorněna ukázka hotové aplikace. 
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Obrázek 4 .3:   Ukázka výpisu hovorů 

 

 

Obrázek 4 .4:   Ukázka editace ceníků 

4.2 WiFi mapová aplikace 

Ještě před vývojem aplikace bylo zapotřebí zjistit informace o poloze všech AP, rozloze WiFi 

signálu a struktuře páteřní sítě firmy CS21 NextNet. Jakmile jsem měl nashromážděna potřebná data, 

mohl jsem začít s vývojem. Zadavatel měl pouze požadavek na zpřehlednění struktury sítě, tak postup 

a výsledné zobrazení záleželo jen na mé kreativitě.  

Dalším krokem bylo najít nejvhodnější technologii, která by nejefektivněji splňovala nároky 

pro vývoj aplikace. Po dlouhém hledání jsem našel službu Google Maps API provozovanou firmou 

Google, která využívala skriptovací jazyk JavaScript. Tato služba pokryla veškeré nároky pro 

vizualizaci, tak jsem se rozhodl, že ji využiju pro vývoj aplikace. 
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„Google Maps API je kolekce rozhraní API, která vám umožňují překrývat vaše vlastní data 

přes přizpůsobenou Mapu Google. Můžete vytvářet zajímavé webové a mobilní aplikace s výkonnou 

mapovací platformou od Googlu zahrnující satelitní snímky, Street View, výškové profily, trasy, jízdy, 

upravené mapy, demografii, analýzy a rozsáhlou databázi míst. Vaši uživatelé si budou moci užívat 

výhod neustále se zlepšující služby s nejpřesnějším pokrytím na světě a aktivní mapovací komunitou, 

která zajišťuje každodenní aktualizace.“[4] 

4.2.1 Vývoj aplikace 

Nejdříve jsem vytvořil prázdný HTML soubor v programu PSPad. Poté jsem pomocí tutoriálů 

a ukázek kódů, které jsou dostupné na stránkách firmy Google v sekci „Pro vývojáře“, postupně 

skládal aplikaci do finální podoby. Základem aplikace byla část skriptu, která obsahovala odkazy na 

knihovny, které plnily stejnou funkci jako v jiných programovacích jazycích. Tyto knihovny 

umožňovaly používání funkcí pro vykreslování map a jejich objektů.  

Začal jsem funkcí „Initialize“, která zobrazuje základní mapu. Ve funkci byly v proměnné 

s názvem „mapOptions“ definovány souřadnice, na kterých se má mapa při spuštění zobrazit, dále 

zoom, který určuje vzdálenost od zobrazené mapy a nakonec typ mapy. Dále byl vytvořen blok 

stránky s názvem „map-canvas“, pomocí HTML tagu div, do kterého se následně zobrazovala mapa. 

Nakonec byl vytvořen nový objekt, který vykresloval mapu s nastavenými parametry. Implementaci 

objektu můžeme vidět na ukázce níže, kde je znázorněno využití knihoven společnosti Google. 

  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 

mapOptions); 

Pokračoval jsem funkcí pro zobrazení zadaných adres na mapě, kde bylo poté na žádost 

techniků přidáno prediktivní vyhledávání adres. Tato část byla implementována pomocí ukázkového 

kódu. 

Dalším krokem bylo zobrazení bodů na mapě, které znázorňovaly jednotlivé AP. Vytvořil 

jsem si pole, které bylo naplněno souřadnicemi access poitů. Poté byla naimplementována funkce 

s názvem „setMarkers“, která pomocí cyklu procházela pole a zobrazovala definované access pointy 

na mapě jako nové objekty. Při větším oddálení mapy si zobrazené AP zachovaly stejnou velikost a 

pokrývaly tak velkou část mapy. Proto byla vytvořena podmínka, která zobrazí AP pouze při větším 

přiblížení k mapě.  

Další částí skriptu byla funkce pro vykreslení polygonu, který znázorňoval dosah signálu sítě. 

Vytvořil jsem si pole souřadnic, které tvořily obvod polygonu. Následně byl vytvořen nový objekt 

„Polygon“, který byl definován v jedné z knihoven, s parametry obvodu polygonu, barvy výplně 

a barvy obvodu. Tento objekt byl poté umístěn do mapy pomocí předdefinované funkce „setMap“, 

která je rovněž součástí knihovny. Celkem takto byly vytvořeny čtyři polygony. Na obrázku 4.5 je 

ukázka vykreslení polygonů s access pointy. 
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Obrázek 4 .5:   Vykreslení polygonů a access pointů 

 

Obdobně jako u polygonů byla vytvořena i páteřní síť. Jediný rozdíl byl jen tom, že byl 

vytvářen objekt „Polyline“, který byl definován v jedné z knihoven. Poté byl přidán ovládací prvek 

CheckBox a vytvořena funkce, která kontroluje, zda je CheckBox zapnutý nebo vypnutý. Defaultně 

byla této páteřní síti nastavena viditelnost na false. V případě zapnutí se zobrazí páteřní síť na mapě, 

jak můžete vidět na obrázku 4.6. 

 

Obrázek 4 .6:   Vykreslení páteřní sítě 
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Na žádost techniků byla implementována funkce, pro zobrazení nadmořské výšky mezi dvěma 

body. Jednalo se o vytvoření grafu, s osou vzdálenosti a osou nadmořské výšky. Ve funkci byl 

vytvořen cyklus, který v každém kroku vykresloval nadmořskou výšku do grafu pomocí linky. Po 

skončení cyklu byl znázorněn výsledný graf. Následně byl naimplementován ovládací prvek 

CheckBox, který plnil stejnou funkci jako u vykreslování páteřní sítě. Na obrázku 4.7 je ukázka 

nadmořské výšky. 

 

 

Obrázek 4 .7:   Zobrazení nadmořské výšky 

 

 

4.2.2 Zhodnocení 

Tato aplikace byla nenáročná na implementaci. Díky předdefinovaným funkcím v knihovnách, 

podrobné dokumentaci a ukázkovým kódům, které společnost Google volně poskytuje veřejnosti, není 

obtížné vytvořit mapovou aplikaci i bez hlubokých znalostí JavaScriptu.  Pomocí toho lze snadno, 

rychle a efektivně vytvořit program, který splňuje všechny vizualizační požadavky. Vzhledem ke 

krátké době odborné praxe a časové náročnosti prvního úkolu, bylo pro mě toto řešení velmi výhodné 

a věřím, že byl zadavatel úkolu spokojen. 
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5 Uplatněné znalosti získané během studia 

V průběhu odborné praxe jsem využil hlavně znalosti získané v předmětech „Vývoj 

Informačních Systémů“ a „Databázové a Informační Systémy“. Tyto předměty mi daly dobré 

teoretické i praktické dovednosti technologií ASP.NET a SQL, které mi pomohli při řešení problémů 

na praxi. Pochopitelně bych se neobešel bez předmětů, které jim předcházely, jako například „Úvod 

do Databázových Systémů“ a „Softwarové Inženýrství“, kde jsem získal dobré základy pro tvorbu 

databází a analýzy informačních systémů. Bakalářskou praxi vnímám velmi kladně, protože jsem si 

zde mohl ověřit hloubku mých znalostí, při řešení zadaných problémů.  
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6 Chybějící znalosti 

V průběhu odborné praxe mi scházely znalosti JavaScriptu, který jsem využíval ve svém 

druhém úkolu. Ale protože jsem ovládal jiné programovací jazyky, nedělalo mi problém rychle 

pochopit syntaxi jazyka JavaScript. Velmi mi také pomohla již dřívější zkušenost s HTML a PHP. 

Mezi další nedostatky určitě patří i nedostatek zkušeností s vývojem aplikací, proto jsem byl nucen 

některé řešení problémů vyhledávat či konzultovat se zkušenějším kolegou. 
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7 Závěr 

Celkově bych odbornou praxi zhodnotil za velmi prospěšnou. Naučil jsem se zde mnoho 

nových věcí, které jistě uplatním ve své budoucí kariéře. Například při vývoji aplikací jsem se naučil 

brát ohled na situace, které by mohly v budoucnu nastat. Věřím, že byla praxe prospěšná i pro firmu 

CS21 NextNet, s.r.o. Aplikace, které jsem vytvořil, urychlují a zpřehledňují práci zaměstnancům 

a jsem velice rád, že jsem mohl usnadnit jejich povinnosti. Tímto jsem splnil veškeré úkoly, které mi 

byly zadány, a myslím, že zadavatel může být spokojen. Samozřejmě je zde prostor pro další úpravy 

a vylepšení aplikací. Dle mého názoru je bakalářská praxe velice přínosným zakončením bakalářského 

studia a jsem moc rád, že jsem dostal příležitost ji absolvovat.  



 

 

 

 

17 

 

Použitá literatura 

 

[1] CS21 NextNet – O firmě [online]. 2014 [cit. 2014-04-17]. Dostupné 

z: http://www.cs21nextnet.cz/o-firme/ 

[2] GridView [online]. 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://msdn.microsoft.com/cs-

cz/library/system.web.ui.webcontrols.gridview(v=vs.110).aspx 

[3] TextBox [online]. 2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://msdn.microsoft.com/cs-

cz/library/system.web.ui.webcontrols.textbox(v=vs.110).aspx 

[4] Google Maps API [online]. 2014 [cit. 2014-04-23]. Dostupné 

z:http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/mapsearth/products/mapsapi.html 

 

  

http://www.cs21nextnet.cz/o-firme/
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/system.web.ui.webcontrols.gridview(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/system.web.ui.webcontrols.gridview(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/system.web.ui.webcontrols.textbox(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/system.web.ui.webcontrols.textbox(v=vs.110).aspx
http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/mapsearth/products/mapsapi.html


 

 

 

 

18 

 

Obsah CD 

Bakalarska_prace.docx 

Bakalarska_prace.pdf 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


