
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra informatiky 

 

 

 

 

Absolvování individuální a odborné 

praxe 

Individual Professional Intership in the 

Company 

 

 

 

 

 

2015           Daniel Rusnok





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny 

literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.“ 

 

V Ostravě dne 7. května 2015     ................................. 

          podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Souhlasím se zveřejněním této bakalářské práce dle poţadavků čl. 26, odst. 9 Studijního a 

zkušebního řádu pro studium v bakalářských/magisterských programech VŠB-TU Ostrava.“ 

 

V Ostravě dne 7. května 2015     ............................... 

          podpis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce, doc. Ing. Zdeňkovi Sawovi, Ph.D., za odborné vedení, 

přínosné rady a pomoc při zpracování této bakalářské práce. 

Rád bych také poděkoval Ing. Martinovi Bartkovi, zaměstnanci firmy NetDirect s.r.o., za 

ochotu a odbornou pomoc při řešení pracovních úkolů, ze kterých je sestavena bakalářská práce.



Abstrakt 

Práce pojednává o absolvování odborné praxe ve firmě NetDirect s.r.o. Cílem je popsat 

kaţdodenní práci ve firmě na servisním oddělení a technologie, se kterými jsem se zde setkal. 

Klíčová slova: C#, ASP.NET, VBSCRIPT, SQL, T-SQL, e-shop, e-commerce, HTML, CSS, 

Javascript, JQuery, XSLT, DKIM  

 

Abstract 

This paperwork deals with individual professional practise in company NetDirect s.r.o. The 

aim is to describe everyday job in company on helpdesk department and technology, which I met. 

Keywords: C#, ASP.NET, VBSCRIPT, SQL, T-SQL, e-shop, e-commerce, HTML, CSS, 

Javascript, Jquery, XSLT, DKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů  

ASP  Active Server Pages 

ASP.NET Active Server Pages, net pro Network  

CSS  Cascading Stylesheet 

DKIM   DomainKeys Identified Mail 

DNS  Domain Name Server 

FE  Frontend 

HTML  HyperText Markup Language 

IE   Internet Explorer 

JS  Javascript 

MSSQL Microsoft Structured Query Language 

PDF  Portable Document Format 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SQL  Structured Query Language   

T-SQL   Transact – Structured Query Language 

XML  Extensible Markup Language 

XSLT  Extensible Stylesheet Language Transformation 
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1 Úvod 

Bakalářská práce pojednává o firmě Netdirect s.r.o. a kaţdodenní práci na servisním oddělení 

firmy. Společnost Netdirect s.r.o. se zabývá tvorbou e-shopů pro firmy, které se chtějí zapojit do e-

commerce. Práce obsahuje informace o technologiích, které jsou vyuţity při tvorbě e-shopu a o 

úpravách, které mi byly svěřeny v rámci praxe. 

Odbornou bakalářskou práci jsem si vybral z jednoduchého důvodu, a to, abych získal novou 

praktickou zkušenost v oblasti informačních technologií a měl jsem snadnější vstup na trh 

práce.Výhodou praktické bakalářské práce v externí firmě je zpětná vazba firmy, např. nabídka další 

budoucí spolupráce. 

Ve firmě Netdirect s.r.o. zastávám pozici programátora na servisním oddělení jiţ od 1.6. 2014. 

Mou praxí se stala tedy má práce. 

Práce na servisním oddělení obsahuje mnoho druhů činností na poli IT. Vykonával jsem práci 

programátora, kodéra, databázisty, analytika poţadovaných úprav klienta a komunikaci s klientem, 

tedy vlastníkem námi vytvořeného e-shopu, jak uţ formou helpdesku, tak telefonickou formou. 
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2  Popis odborného zařazení firmy a mé pracovní zařazení 

Společnost NetDirect s.r.o. je jedním z největších poskytovatelů e-shopů na míru na českém 

trhu. Zajišťuje kompletní servis pro své klienty, ať uţ jde o tvorbu, vývoj, servisní práce či 

administrátorskou činnost. 

Na vývojovém oddělení se firma snaţí připravit vţdy nové produkty, tedy jádra e-shopů 

v nejnovějších technologiích na poli e-commerce. Výrobní tým se stará o tvorbu nových projektů 

podle analýzy klienta. Obvyklá tvorba e-shopu trvá měsíce, kdy se komunikuje s klientem a tým se mu 

snaţí vyhovět v jeho poţadavcích. Servisní tým, ve kterém jsem byl začleněn, se stará o správný chod 

e-shopu u stávajících klientů.  

2.1  ShopCentrik a FastCentrik 

Jak je jiţ napovězeno v nadpisu, společnost NetDirect s.r.o. poskytuje dva druhy produktů – 

ShopCentrik a FastCentrik. Jedná se o jádra, na kterých je budoucí e-shop postaven.  

2.1.1 FastCentrik 

FastCentrik je tzv. krabicové řešení, kdy si klient vybere jakou úroveň e-shopu by si přál. 

Jedná se o tři úrovně:  

Bronze – klient platí 300,- Kč měsíčně a za to mu je poskytnut celý e-shop s designem, který 

si vybere z šablon, jeţ jsou mu nabídnuty. E-shop můţe mít maximálně 170 produktů. Není tedy 

náročný na data. 

Silver – klient platí 600,- Kč měsíčně s tím rozdílem od verze bronze, ţe zde můţe e-shop 

obsahovat maximálně 1 000  produktů v nabídce a dostává záruční dobu, ve které je podpora na 2 

roky.  

Gold – klient platí 1 000,- Kč měsíčně. E-shop můţe obsahovat maximálně 5 000 produktů. 

Podpora trvá celou dobu, co klient vlastní e-shop a je mu nabídnuto propojení e-shopu s účetním 

systémem Pohoda Stormware. 

2.1.2 ShopCentrik 

ShopCentrik je verze e-shopu na míru. E-shop je zpracován podle poţadavků klienta. 

ShopCentrik podporuje neomezené mnoţství produktů a dat. Dále podporuje propojení s jakýmkoliv 
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účetním systémem a servis, dokud se sám klient nerozhodne odejít nebo jedna strana neodstoupí od 

smlouvy. Na servisním oddělení ShopCentriku jsem strávil svou praxi. 

Ţivotní cyklus ShopCentrik projektu začíná schůzkou s klientem a analýzou jeho poţadavků. 

Z analýzy vychází cena za celý projekt, která se předloţí klientovi na schválení a klient určí termín, 

kdy by si přál mít e-shop jiţ hotový. Zanalyzované poţadavky se předají týmu pro tvorbu, který začne 

s prací. Během těchto prací je výrobní tým v kontaktu s klientem pro testování. Poté je e-shop 

připraven a předán klientovi pro schválení nasazení na ostrý provoz. Nasazení na ostrý provoz 

poskytnou naši administrátoři. Poté je projekt předán servisnímu oddělení, který se stará o správný běh 

e-shopu opravováním chyb nebo dalšími úpravami, které si klient zaţádá formou zaloţení tiketu 

v našem helpdesk systému. 

 

2.2 Životní cyklus tiketu na servisním oddělení ShopCentrik 

2.2.1  Založení tiketu 

Vše začíná zaloţím tiketu u našeho klienta, ve kterém popíše problém, jenţ by chtěl v tomto 

tiketu řešit. Tiket zaloţí v našem helpdesk systému a vedoucí týmu servisního oddělení zanalyzuje 

tiket a určí, jestli bude problém dále předán programátorovi. Existují tři priority zaloţeného tiketu:  

Kritická – programátor musí reagovat na problém do dvou hodin a chyba musí být co 

nejrychleji vyřešena. Většinou se jedná o chyby v objednávkovém procesu. Pokud na e-shopu 

nefunguje objednávka, klient ztrácí zisky z prodeje.  

Vážná – programátor musí reagovat na problém do čtyř dnů. Chyba musí být opravena 

nejpozději do týdne od data zaloţení tiketu. 

Běžná – programátor nemá určen časový údaj do kdy musí na tiket reagovat. Zde se rozhoduje 

priorita podle toho, jestli si klient platí podporu nebo se jedná o placenou úpravu. 

2.2.2 Předání programátorovi 

Pokud vedoucí oddělení uzná, ţe na e-shopu vznikla chyba na naší straně nebo si klient přeje 

úpravu e-shopu, předá poţadavek k řešení programátorovi. K programátorovi se dostávají nejčastěji 

dva druhy tiketů: 
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Oprava chyby – jedná se o opravu chyby vzniklé v kódu nebo v databázi zaviněné naší 

stranou. Vedoucí týmu programátorovi vysvětlí problém, a jak je potřeba chybu napravit. Kolegové 

rádi tuto část práce nazývají „Archeologická práce“, jelikoţ se stane málokdy, aby vzniklá chyba byla 

ihned lokalizována. Programátor zde většinu času stráví čtením error logů a procházením kódů.  

Žádost o kalkulaci – jedná se o poţadavek úpravy e-shopu programátorem. Vedoucí týmu 

předá programátorovi tiket k nacenění úpravy. Programátor musí provést analýzu úpravy a odhadnout 

čas strávený na tiketu. Poté je klientovi předána kalkulace ke schválení. Po schválení klientem se 

programátor pustí do úpravy na testovací kopii e-shopu a předává klientovi k otestování úpravy. 

Pokud je klient s úpravou spokojen, programátor přenese úpravu na ostrý server a opět klienta poţádá 

o  otestování úpravy i v ostrém provozu.  

2.2.3 Uzavření tiketu 

Tiket můţe být uzavřen v momentě, kdy klient odsouhlasí jeho uzavření jak v rámci opravy 

chyby, tak v rámci placené úpravy.  
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3  Technologie použité při vytváření ShopCentrik 

3.1 Databáze 

Společnost NetDirect s.r.o. má licence firmy Microsoft pro provoz serverů a databází, vyuţívá 

dotazovací jazyk MSSQL serveru, se kterým jsem se setkával denně. Kaţdý e-shop je rozdělen na tzv. 

moduly. Kaţdý modul obsahuje své dotazy na databázi tzv. query, tedy dotazy na databázi, která se 

vykonává při jeho načítání na stránce. Výstupy volání procedur na databázi jsou ve formátu XML. 

3.2 Backend 

Backendová část e-shopu je napsána v technologiích ASP.NET, tedy jazyk C# nebo v ASP, 

tedy jazyk VBScript. Backendová část se vyuţívá minimálně, pouze pro operace, které nejdou vyřešit 

na straně databázového serveru, jako je např. odeslání emailu, PDF konverze atd. Kaţdá ASPX 

stránka obsahuje prezentační vrstvu neboli ModulSet, coţ je soubor, ve kterém je uvedeno, jaké 

moduly bude stránka obsahovat. Kaţdý modul má svou XSLT šablonu, která dovede pracovat s daty 

z XML vstupu a výstupem tohoto souboru je HTML kód.  

3.3 Frontend 

Frontendová část je, jak jsem jiţ zmínil, kombinací HTML kódu modulů, které stránka 

vyuţívá. Grafickou část obstarává CSS a jednoduché funkce se řeší pomocí jazyku Javascript a 

knihovny JQuery. 

3.4 Struktura e-shopu 

E-shop se strukturovaně dělí na tzv. moduly. Jedna stránka se skládá z ModulSetů, které 

obsahují seznam modulů, které jsou na stránce vyuţity. 

Příklad ModulSetu: 

 
{M:CATEGORYLIST.navigate} 
<div class="banner"> 
{M:ADVERTISING.banner()[nPositionID=3]} 
</div> 
{M:CATEGORYBODY.basicinfo} 

{M:CATEGORYBODY.topsale} 
{M:CATEGORYBODY.filter(index=1,PanelOrder='pager;orderby;listorcat;showproducers;ch
ecks;orderButtons')[]} 
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{M:CATEGORYBODY.catalogue} 

{M:CATEGORYBODY.filter(index=2,PanelOrder='pager;orderby;listorcat;showproducers;ch
ecks;orderButtons')[]} 
{M:PARTNER.link} 
 

 

Na příkladu vidíme, ţe se skládá z několika modulů. Modul je označen písmenem M, 

v normálních závorkách vkládáme parametry pro XML modulu, tento parametr se objeví pod 

elementem moduleSettings. Parametry obsaţené v hranatých závorkách slouţí pro úpravu query, která 

se volá nad databází. 
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4 Úpravy e-shopů 

V této kapitole budou rozebrány úpravy, kterými jsem se v práci zaobíral a které jsou z mého 

pohledu nejzajímavější. Z důvodu nezveřejňování informací o klientech firmy Netdirect s.r.o. jsou 

klienti označeni anonymně. 

4.1 Klient A – úpravy e-shopu 

Klient A se zabývá prodejem zahradnických potřeb. Klient poţadoval e-shop upravit, jak 

můţeme vidět v podkapitole níţe. 

4.1.1 Zadání klientem 

V podkapitolách „zadání klientem“, popř. „časová náročnost“, jsou kurzívou přepsány 

doslovná znění tiketů, které jsem v práci řešil. 

Dobrý den, potřebovala bych spravit několik věcí. 

1) U umělých trávníků by měla být měrná jednotka m
2
, ne kus. 

2) Opět u umělých trávníků bych potřebovala, aby mi vyjíždělo vždy okno, že ,,Náklady na 

dopravu budou vyčísleny individuálně dle váhy a místa dodání". A vůbec by se tam nemělo objevit, 

pokud přesáhne zákazník 3000, - Kč, že má dopravu zdarma. 

3) To samé u rostlin. Tam je sice uvedeno, že se náklady budou počítat podle velikosti a místa, 

ale pokud je cena vyšší než 3000, -, opět se objeví, že doprava je zdarma, takže si tyto dvě upozornění 

odporují. 

4) Při zadání způsobu odběru vyjíždí zákazníkům hláška o ceně + věta ,,U zahradního nábytku 

je cena kalkulována individuálně podle hmotnosti zboží" - tak tohle bych potřebovala úplně zrušit, 

zahradní nábytek už nevedeme. 

Zatím děkuji, s pozdravem xxx 

4.1.2 Časová náročnost 

Zde můţeme vidět mou odpověď na příchozí tiket: 

Dobrý den,  

1. - 1h, musíme ošetřit případy, kdy se nebude jednat o kategorii "umělý trávník", nejedná se 

tedy pouze o přepsání ks na m
2
, 

2. - 1h prg, vyskakovací okno pro podkategorii "Umělé trávníky", 



 

 

16 

 

3. -1h 30min prg, vymazání hlášky z košíku u kategorie okrasné dřeviny a podkategorie 

"Umělé trávníky", 

4. - 30 minut, budete si předpokládám přát vymazaní jakékoliv věty týkající se zahradního 

nábytku u volby dopravy (pokud se mýlím, opravte mě), 

5. - 2h, přidání nového způsobu platby "zálohová faktura", omezení výběru způsobu platby 

POUZE na "zálohová faktura" u okrasných dřevin a podkategorie umělé trávníky. Zrušení 

jakéhokoliv způsobu dopravy u již zmíněných kategorií a podkategorií, 

6. požadavek v osmém příspěvku - 30min prg. 

Celkově tedy 6 hodin práce programátora. 

 

S pozdravem, Daniel Rusnok 

4.1.3 Vypracování 

 Jako příklad uvádím práci na prvních dvou bodech.  

Pro bod 1 postačilo přidat sloupec do tabulky s produkty, dopsat do procedury, aby se tento 

sloupec vracel na FrontEnd (dále jen FE). Zákazník si poté v administraci sám zvolil, u jakých 

produktů si přeje mít metry čtvereční a u kterých chce mít kusy. 
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Obr. 4.1 Přidání sloupce do tabulky 

 

 

Obr. 4.2 Úprava výsledného selectu 
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Problematika druhého bodu se týká zobrazování okna s upozorněním pro zákazníky, ale toto 

okno se nesmělo zobrazovat ve všech kategoriích. Proto jsem zvolil takové řešení, ţe jsem si 

z procedury vytáhl informaci o tom, jestli se jedná o jednu z kategorií, která okno nemá zobrazovat. 

 

Like pro sloupec sTreeSort je pouţit z toho důvodu, ţe kategorie má i své podkategorie a tato 

moţnost rozpoznávání kategorie je podle mě snadnější, neţ zjišťovat primární klíče všech 

podkategorií kategorie „Okrasné dřeviny“. Proměnnou nRostlina jsem přidal do Výsledného selectu, 

který lze vidět na Obr. č. 4.4.  

Následný FE viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Pouţití proměnné nRostlina v ASP souboru 

Obr. 4.3 Vytvoření proměnné nRostlina 
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4.2 Klient B – úpravy detailu produktu 

Klient B se zabývá prodejem elektronických i tištěných knih. V tomto tiketu měl klient 17 

poţadavků na úpravu detailu produktu. Vzhledem k velkému obsahu úpravy e-shopu uvádím pár 

poţadavků jako příklad. 

4.2.1 Požadavky klienta 

Dobrý den, 

Prosím o následující úpravu: 

a) v uvedené oblasti, tak jak je dnes, bude zobrazena anotace 

b) pro anotaci bude pouzito deleni slov (js) 

c) anotace bude zarovnana do bloku 

d) pokud se anotace nevejde na ctyri radky bude na konci zobrazen znak "…" 

Přikládám screenshot v příloze 

Děkuji, xxx 

Screenshot od klienta, viz příloha č. 1. 

4.2.2 Časová náročnost 

Všechny poţadavky klienta vyšly na 17 hodin práce programátora.  

4.2.3 Vypracování 

Zarovnávání anotace do bloku jsem vyřešil pomocí css style text-align: justify; pro celý 

odstavec s anotací. 

Pro dělení  slov jsem pouţil javascriptovou knihovnu hyphenate.js, která je volně dostupná ke 

staţení na webových stránkách [1]. Odstavec s anotací se musel obalit tagy div a tomuto divu vloţit 

speciální název třídy, tedy atributu class hyphenate viz příloha č. 1. 

Pro zobrazování tří teček na konci odstavce, pokud anotace je na více neţ čtyři řádky, se 

musel opět pouţít Javascript. Knihovna dotdotdot.js, která je volně ke staţení na internetových 

stránkách [2], problém vyřešila. V rámci CSS3 existuje i css řešení, které je ale nespolehlivé 

v prohlíţeči IE. Javascript stačilo načíst do stránky a poté ho vyvolat v document ready funkci viz 

příloha č. 1. 
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4.3 Klient C – úprava Feedu 

4.3.1 Co je to „Feed“ 

Kaţdý masivní vyhledávač produktů jako jsou např.: Heureka.cz nebo Google Nákupy 

potřebují získávat data o produktech na e-shopech. Data se poskytují v tzv. Feedech, coţ není nic 

jiného neţ XML soubor na url adrese slouţící pouze pro feed. Url adresu si majitel vloţí do nastavení 

účtu na vyhledávači.  

XML musí dodrţovat přesné specifikace, které jsou uvedeny na stránkách vyhledávače. 

V tiketu řeší klient to, ţe Google nákupy nově začaly nepodporovat obrázky s vodoznakem. Obrázky 

musely být čisté. Proto jsme museli změnit generování odkazu na obrázky bez vodoznaku, místo 

obrázku s vodoznakem. 

4.3.2 Požadavky klienta 

Dobrý den, 

 

potřebovali bychom pořešit všechny obrázky, které jdou z e-shopu do feedu pro google 

nákupy. Obrázky mají vodoznak. Dle pravidel Google nákupů by měly být obrázky bez vodoznaku. 

Prosím vás o nacenění úpravy, kterou by se vypustil vodoznak pro feed Google nákupů. Např. 

aby byly dvě sady obrázků, s vodoznakem a bez, nebo pokud máte jinou zkušenost a jiný druh řešení? 

 

Předem děkuji. 

  

S pozdravem 

xxx 

4.3.3 Časová náročnost 

Úprava byla odhadnuta na 2 hodiny programátorské práce. 

4.3.4 Vypracování 

E-shopy společnosti NetDirect s.r.o. řeší obrázky tzv. photocachí, coţ je program, který načte 

z určité sloţky originální obrázky a podle nastavení je upraví. Bylo tedy potřeba vytvořit nový typ 

photocache a nastavit ji tak, aby vytvářela obrázky bez vodoznaků. Následně potom upravit cestu 
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k obrázkům obsaţených v nově vytvořené photocachi v proceduře, která poskytuje data pro XML o 

produktech.  

Na Obr. 4.5 vidíme nastavení @fotocachePath na nově vytvořený typ obrázků ve sloţce 

googleFeed. 

 

Obr.4.5 Nastavení @fotocachePath 

 

4.4 Klient C – slevové kupóny 

Tato podkapitola je zaměřena na úpravu přihlašovacího formuláře k odběru novinek na 

stránkách Klienta C. 
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4.4.1 Požadavky klienta 

Dobrý den, 

v administraci máme volbu funkce automatického generování slevového kódu. Funguje to tak, 

že při zvolené prodejní akci se zákazníkovi po přihlášení automaticky vygeneruje slevový kód a zobrazí 

se. 

Tuto funkci bychom chtěli použít i pro zákazníky (nové zákazníky), kteří se přihlásí k odběru 

Novinek (okno na titulní straně). Tzn. že po zadání emailu a odeslání by se mu automaticky 

vygeneroval a zobrazil slevový kód. Dále by ke stávajícímu textu v okně přibyla věta o získání 

procentuální slevy. (Získáváte slevu 10 % na Váš nákup!). 

Prosím o kalkulaci. 

Děkuji 

S pozdravem 

xxx 

 

Za stávající text v okně na homepage "Přihlašte se k odebírání aktuálních informací přímo na 

Váš e-mail." přidejte červeně větu: Získáte slevu 10 % na Váš nákup! Slovenská mutace textu: Získate 

zľavu 10% na Váš nákup! 

4.4.2 Časová náročnost  

Úprava byla odhadnuta na 4 hodiny programátorské práce. 

4.4.3 Vypracování 

Klient si tedy přál vytvářet pro své zákazníky 5% slevový kupón za to, ţe se přihlásí k odběru 

novinek pomocí formuláře na stránkách klienta. 

Generování slevových kupónů obsahuje kaţdý e-shop, ovšem nyní musíme vygenerovat 

kupón automaticky bez zásahu administrátora e-shopu. Proto po přihlášení odběru novinek je nutné 

zavolat proceduru, která vygeneruje slevový kupón a následně zobrazit kód slevového kupónu na 

stránce po přihlášení. 

Formulář pro odběr novinek po potvrzení volá asp stránku EmailNews.asp: 
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Asp stránka, která volá SQL proceduru pro vygenerování slevového kupónu a vloţení kupónu 

do emailu. 

 

Obr. 4.7 Kód ASP stránky 

If Page.CurrencyID = 3 – klient má dvě jazykové mutace e-shopu, českou a slovenskou, proto 

je nutné rozlišovat query. 

sEmailBody obsahuje uţ v základu text [#EMAIL_COUPON], který nahradíme pomocí 

funkce replace kódem, který nám vygenerovala procedura. 

4.5 Klient D – semináře 

Tento e-shop se zabývá prodejem elektronických knih a časopisů. V této kapitole je řešeno 

vytvoření nové formy přihlašování k seminářům. 

Obr. 4.6 Formulář pro odběr novinek 
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4.5.1 Požadavky klienta 

Potřebujeme vytvořit novou stránku v sekci semináře s „rychlou“ přihláškou na seminář. 

Stávající stav: pracovnice našeho call centra odešlou mailem nabídku na semináře. Pokud má 

klient zájem a nechce se mu do e-shopu, vyplní přiloženou objednávku v .txt a vrátí do call centra 

mailem zpět příslušné pracovnici. Nevýhodou je, že klient musí vypsat všechny údaje. 

Požadovaný stav: pracovnice našeho call centra odešlou mailem nabídku na semináře. Pokud 

má klient zájem a nechce se mu do e-shopu, klikne na Objednávka a dostane se na speciální stránku 

našeho e-shopu s názvem „Přihláška na seminář“. Zde zadá číslo požadovaného semináře, 

automaticky se mu předvyplní název semináře, datum konání, místo konání a cena semináře. Dále 

zadá počet přihlašovaných osob a jejich jména a příjmení. Dalším údajem budou fakturační údaje – 

zadá IČO a předvyplní se mu fakturační adresa. Popřípadě pokud má odlišnou dodací adresu od 

fakturační, vyplní odlišnou. Pokud IČO nemá, vyplní sám všechny údaje. Nakonec zadá své jméno, 

telefon a číslo účtu, ze kterého bude seminář placen, volitelně tam bude i text pro číslo objednávky 

klienta a místo pro poznámku. Odešle na mail pracovnice call centra tlačítkem ODESLAT 

PŘIHLÁŠKU, která mu nabídku zaslala (nyní máme 12 pracovnic, každá má svůj mail). Zobrazí se 

hláška „Přihláška úspěšně odeslána“. 

Tzn. klient vůbec nepřejde do e-shopu, pouze vyplní přihlášku a ta mailem odejde zpět 

pracovnici call centra. Prosím o nacenění. 

4.5.2 Navržené řešení 

Vytvoříme stránku se vzhledem e-shopu bez hlavních částí jako například hlavička, kde bude 

pouze formulář pro vyplnění přihlášky na seminář, který poskytuje Klient D. Po vyplnění formuláře se 

odešle zákazníkovi email s objednávkou a pracovnici firmy Klienta D se odešle email s údaji o 

vyplnění.  

4.5.3 Časová náročnost 

Úprava byla odhadnuta na 20 hodin programátorské práce. 

4.5.4 Vypracování 

Nejdříve bylo potřeba vytvořit zcela nový modul pro e-shop. Tzn. přidání nového záznamu do 

tabulky tblModules: 
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Z Obr. 4.8 výše je vidět, ţe modul obsahuje svou query, kde se volá procedura 

prCommodityGetSelect a také obsahuje svou XSL šablonu s názvem seminary_email.XSL. 

Procedura prCommodityGetSelect slouţí k načtení všech důleţitých informací o produktu e-

shopu. Seminář je druh produktu e-shopu.  

Šablona nám bude slouţit ke zpracování dat z XML, do kterého se zapisují data získaná 

z prCommodityGetSelect. 

Klient si přál vytvořit stránku tak, aby v parametrech url byl obsaţen email pracovnice a číslo 

semináře. Číslo semináře nám slouţí jako unikátní kód pro produkt a ten je vyuţit v query stringu 

modulu. 

V souboru system_page.asp jsme si vloţili čtení parametru z Request formu:

 

Obr. 4.9 Funkce CommodityCode 

Tím, ţe bylo čtení vloţeno zde, můţeme funkci vyuţívat v celém e-shopu, jelikoţ před 

voláním kterékoliv stránky se nejprve inicializuje objekt Shop, který následně inicializuje objekty jako 

Page. 

Vloţíme čtení proměnné CommodityCode do query a o více se nemusíme starat, tím získáme 

do XML potřebná data z vybraného formuláře. 

Nyní bylo potřeba vytvořit stránku, takţe jsem vytvořil soubor seminaryEmail.asp, viz příloha 

č. 2. HTML kód poskytne šablona seminary_email.xsl, která se předá stránce pomocí funkce 

presentation_layer. Na stránce lze také vidět odesílání emailů pro zákazníka a pro callcentrum. 

Email pro callcentrum obsahoval jiný tvar přílohy neţ pro zákazníka. Pomocí funkce 

EvaluateModuleSet získáme HTML kód, který obsahuje celý moduleset. Moduleset je seznam 

modulů, které stránka obsahuje.  

Obr. 4.8 Záznam tabulky tblModules 
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Dále klient poţadoval, aby se při potvrzení IČO na stránce formuláře zákazníkovi automaticky 

načetly zbývající informace o něm, pokud se jedná o registrovaného zákazníka. 

Obr.  4.10 Formulář pro získání IČO 

Pokud neobsahuje formulář action, volá stránku, na které je. Tím pádem seminaryEmail.asp. 

Po potvrzení formuláře zavoláme na databázi query prGetClientByIco 

@clientICO={E:page.RegistrationICO} kde page.RegistrationICO je proměnná v souboru 

systém_page.asp, která čte náš input s názvem clientIco.  

 

Obr. 4.11 Tělo procedury prGetClientByIco 

Klíčová slova FOR XML RAW nám zajišťují zápis do XML. 

Jelikoţ IČO bylo aţ čtvrté v pořadí jako hodnota, kterou musí vyplnit zákazník a volání 

prGetClientByIco jsem neřešil asynchronně pomocí technologie Ajax, bylo potřeba, aby si webový 

prohlíţeč zapamatoval první tři vyplněná pole i po aktualizaci stránky. Proto jsem zde zavedl práci 

s technologií LocalStorage. 

Technologie LocalStorage nám umoţňuje ukládat pouze textové hodnoty. Hodnoty musí být 

uloţeny ve dvojici klíč:hodnota. 
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Obr.  4.12 Příklad s localStorage v jQuery 

 

Obr. 4.13 Příklad čtení dat z XML pomocí xPath 

Na přiloţeném kódu vidíme příklad XSL funkce, kaţdá klíčová slova XSL začínají prefixem 

XSL, aby se odlišila od HTML tagů. XSL-value-of funkce nedělá nic jiného, neţ ţe vybere textovou 

hodnotu parametru sCode. 

 Výsledkem úpravy byla tedy nová stránka pro přihlašování na semináře společnosti Klienta D.  

4.6 Klient B – Kategorie „zdarma“ 

Níţe je řešena poţadovaná úprava klienta na vytvoření pseudokategorie „zdarma“.  

4.6.1 Požadavky klienta 

Prosím o odstranění kategorie Zdarma a přeřazení zboží do kategorie Nezařazeno, 
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následně o vytvoření "pseudo kategorie" Zdarma která bude filtrem zboží zadarmo pro právě 

přihlášeného uživatele nebo anonymího uživatele, 

pod touto kategorií se pak budou zobrazovat hlavní kategorie obsahující zboží zdarma a jejich 

podkategorie, 

tato pseudo kategorie Zdarma se bude zobrazovat jako posledni jak v horizontalnim menu na 

titulni obrazovce tak ve vertikalnim menu kategorii. 

  

Klient si ţádal úpravu, kde bychom zrušili kategorii zdarma, která patřila mezi kategorie i na 

straně databáze. Přál si, aby taková kategorie neexistovala a abychom vytvořili pseudokategorii pouze 

na FE části. 

4.6.2 Časová náročnost 

Úprava byla odhadnuta na 30  hodin programátorské práce. 

4.6.3 Vypracování 

Nejprve jsem si vytvořil nový ModulSet, který byl kopií ModulSetu kategorie. 

ModulSet content_free_products: 

{M:CATEGORYBODY.catalogue(bFreeProducts=1)} 

Vidíme, ţe obsahuje pouze volání modulu CATEGORYBODY.catalogue, který slouţí jako 

strom kategorií, který potřebujeme vytvořit. Modulu předáváme příznak bFreeProducts, abychom 

věděli, jak rozlišit normální kategorii od naší speciální. 

 

Obr. 4.14 Upravená query pro modul CATEGORYBODY.catalogue 

Na posledním řádku vidíme náš parametr bFreeProducts, který se čte z property FreeProducts 

obsaţené v souboru myPage.cs. Níţe na obrázku vidíme upravený select tak, ţe ve where clauses jsme 
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přidali rozhodování mezi tím, ţe produkt je buď zdarma nebo ne, podle příznaku parametru 

@bFreeProducts 

 

Obr. 4.15 bFreeProducts ve where clauses  

Nyní si klient přál vytvořit SEO pro tuto speciální stránku. Pro kaţdý katalog produktů se volá 

stránka default.aspx a podle toho, zdali se jedná o kategorii, nahrazuje url Klient B/exec/default.aspx 

za něco přijatelnějšího pro vyhledávače typu Google, tedy například Klient B/zdarma/. 

Toto nahrazování definujeme v souboru .htacces: 

RewriteRule /zdarma/?($|\?.*) /default.aspx?pty=freeProducts [NC,L,QSA] 

Nyní jsme potřebovali upravit XSL šablonu, která upravovala strom kategorií. 

 

Obr. 4.16 Úprava XSL šablony 

 V ukázce kódu můţeme vidět, ţe část kódu se vykoná pouze pokud se jedná o stránku 

s produkty zdarma. Voláme šablonu createFreeCategory. Ta se stará o vytvoření celého HTML kódu, 

pro strom podkategorií pseudo kategorie „Zdarma“. Mnoho nadpisů a částí kódu se musely upravit na 
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statické texty, jelikoţ se nemají podle čeho dynamicky měnit. Například níţe hned vidíme, ţe se název 

kategorie a ani odkaz pro tag <a> neměl z čeho načítat z XML: 

 

Obr. 4.17 H1 element v XSL 

Takto stačilo upravit strom kategorií. Odkaz kaţdé kategorie obsahoval parametr freeProducts, 

proto po kliknutí na kategorii systém věděl, ţe má vracet pouze produkty zdarma. Tím byly poţadavky 

klienta splněny. 

4.7 DKIM – digitální podpis emailů 

Poslední dva měsíce na praxi ve firmě jsem dostal za úkol nasazovat na spoustu e-shopů 

úpravu emailového automatu pro odesílání automatických emailů i hromadných emailů, jako jsou 

Newslettery. Tyto emaily musely být od 1.4.2015 podepsány digitálním podpisem, jinak je 

poskytovatelé SMTP serverů jako seznam.cz zahazoval do spamu. 

4.7.1 Co je to „DKIM“? 

„Jedná se o techniku, která za pomocí asymetrického šifrování dokáţe zaručeným způsobem 

ověřovat, ţe konkrétní email (včetně jeho nezměněného obsahu) byl zaslán z nějaké domény. Bez 

DKIM je moţné adresu odesílatele u emailů libovolně falšovat. S DKIM můţeme ověřit, ţe 

odesílatelova doména falešná není. Samotný konkrétní odesílatel (osoba resp. celá emailová adresa) 

ale tímto způsobem ověřována není - pouze doména.“ [3] 

Digitální podpis se skládá ze dvou klíčů, privátního a veřejného. Veřejný klíč je potřeba vloţit 

do TXT záznamu na DNS serveru klienta. Privátním klíčem musí být označen odesílaný email. Pokud 

klíče souhlasí, email projde kontrolou SMTP serveru, čímţ nespadne automaticky do spamu.  

Má práce se týkala úpravy administrace e-shopu, tedy vloţení nových polí, kde klient mohl 

vyplnit veřejný klíč a tzv. selektor. 
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Obr. 4.18 Nastavení DKIM v administraci 

Kaţdý privátní klíč musel obsahovat na konci a na začátku označení, ţe se o tento klíč jedná. 

Po uloţení tohoto klíče se musela provést validace, pro kterou programátor společnosti vytvořil DDL 

knihovnu. 

Dále se musely upravit procedury, které naplňují tabulky tblEmailRobotQue. 

Upravená procedura obsahuje čtení z tblModuleSettings pomocí funkce dbo.GetParameter. 

Touto funkcí získáme obsah pole z administrace e-shopu a vloţíme do proměnných, kterýma následně 

naplníme tabulku. Tím má práce končila. 

Po naplnění tabulky hodnotami si emailový robot firmy sáhne pro data a odešle email. 

Nahlíţení do tabulky je řešeno jobem na serveru, který spouští pro kaţdou databázi proceduru, která 

zkontroluje, zdali přibyl nový záznam.   
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5 Znalosti uplatněné a získané během praxe 

Dotazovacímu jazyku MSSQL serveru T-SQL jsem se naučil ve škole díky předmětu „Úvod 

do databází“ a „Databázové informační systémy“, které jsem absolvoval a hodně mi tyto znalosti 

pomohly k získání práce i praxe ve firmě. Co se týče znalostí HTML, CSS a Javascript, ty jsem získal 

z volitelného předmětu „Internetové aplikace“, kde jsem se poprvé začal více zajímat o problematiku 

webu. 

Díky praxi jsem si rozšířil znalosti získané ze školy a setkal jsem se s technologiemi, které 

jsem na škole nepotkal. Tím myslím například XSLT. Dále jsem si rozšířil znalost programovacího 

jazyku C#, jehoţ základy jsem získal v předmětu „Programovací jazyky a jejich překladače“. Velmi 

zajímavá mi také přišla práce s Joby v MSSQL serveru, která se na bakalářské formě studia nevyučuje. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo přiblíţit mou práci ve firmě NetDirect s.r.o., ve které pracuji jiţ 

téměř jeden rok. Za moţnost zpracovávat bakalářskou práci o mých dosavadních pracovních 

zkušenostech jsem velmi rád, neboť jsem si tímto způsobem setřídil informace a znalosti získané ve 

firmě. K těmto znalostem významně přispělo studium na Vysoké škole báňské, která mne naučila 

základům programování, jeţ jsem si ve firmě NetDirect s.r.o. dále rozšířil.  

Výhodou odborné praxe je rozšíření dosavadních znalostí, získání povědomí o kaţdodenním 

chodu firmy a vyšší uplatnění po dokončení vysoké školy, neboť praktické zkušenosti jsou v této době 

nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu. Ve firmě NetDirect s.r.o. jsem se naučil pracovat 

s technologiemi pro tvorbu e-shopů, které implementačně nejsou daleko od webových informačních 

sytémů, které mě při studiu nejvíce zaujaly. Dále jsem se naučil lépe zvládat stresové situace a 

pracovat v týmu. Prošel jsem si také mnoha pracovními činnostmi (vykonával jsem např. práci 

programátora, databázisty, kodéra i analytika poţadovaných úprav klienta). Všechny tyto zkušenosti 

jsou cenným základem pro mou budoucí pracovní kariéru.  

Zpracovávání této bakalářské práce pro mne bylo přínosem a jsem za tuto moţnost velmi rád, 

neboť pro mě byla aktivem po mnoha stránkách.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kient B 

 

Obr. 1.1 Screenshot poţadavku klienta 
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Obr. 1.2 Pouţití scriptu hyphenate.js 
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Obr. 1.3 Vyvolání scriptu dotdotdot.js z document ready 
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Příloha č. 2: Klient D 

 

Obr. 2.1 Soubor seminaryEmail.asp 


