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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je popsat průběh působení ve firmě Ing. Václav Tobola  

v období od konce září 2014 do konce dubna 2015. 

V bakalářské práci uvedu, čím se firma zabývá a zmíním své pracovní zařazení. Popíšu 

jednotlivé úkoly, se kterými jsem se na praxi setkal a uvedu řešení, která jsem na ně uplatnil. 

Zhodnotím časovou náročnost dílčích úkonů a uvedu seznam nedokončených problémů, na 

kterých je v budoucnu ještě možno zapracovat. Shrnu své teoretické a praktické znalosti získané 

v průběhu studia na Vysoké škole Báňské. Dále charakterizuji znalosti či dovednosti, které mi na 

praxi scházely. Nakonec zhodnotím své působení ve firmě.  
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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis is to describe my work in Ing. Vaclav Tobola's 

company during the period September 2014 - April 2015.  

In my bachelor thesis I will mention the activities of the company and describe my job 

position. I will talk about specified tasks assigned to me and their solutions what I applied. I will 

evaluate time-consuming of sub-tasks and bring a list of unfinished issues which can be realized 

in the future. I will summarize my theoretical and practical knowledges acquired during my study 

at university. Further, I will characterize my knowledges and skills that I met on practice. Finally, 

I will evaluate time spent with the company. 
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Úvod 

Jako formu bakalářské práce jsem si vybral absolvování individuální odborné praxe ve 

firmě Ing. Václav Tobola. V této práci budu popisovat náplň a průběh své činnosti ve firmě. Mým 

hlavním důvodem pro výběr odborné praxe ve firmě bylo otestování svých dosavadních 

teoretických znalostí v praxi. Zároveň jsem si chtěl vyzkoušet, jaké to je pracovat na projektech 

v týmu. 

Na základě mého zájmu o mobilní technologie na platformě Android jsem si vybral firmu 

Ing. Václav Tobola. Po absolvování osobního pohovoru a vstupního testu jsem byl přiřazen na 

projekt s názvem "Plánování lidských zdrojů". Předmětem projektu bylo vytvořit nativní mobilní 

aplikaci pro platformu Android. Součástí byl rovněž vývoj aplikačního serveru JBoss. 

Ve své bakalářské práci blíže popíši činnosti, kterými se firma zabývá, a uvedu své 

pracovní zařazení v týmu. Specifikuji zadané úkoly a spolupráci, při níž byla použita agilní 

metodika Scrum. Zmíním webový nástroj pro synchronizaci kódu mezi vývojáři ve skupině. V 

rámci řešených úkolů nejprve představím návrh třívrstvé architektury pro zadaný projekt. Dále 

popíši způsob a implementaci komunikace mezi klientem a serverem. Následně se budu věnovat 

popisu jednotlivých vrstev architektury. Poté se budu věnovat zvolené volně dostupné relační 

databázi MySQL v kombinaci s frameworkem Hibernate pro objektový přístup. V neposlední 

řadě rozvinu problematiku vývojových prostředí, se kterými jsem se na praxi setkal. V závěru 

zhodnotím časovou náročnost jednotlivých úkolů a sepíši seznam nedokončených úkolů, které je 

možno do budoucna realizovat. Nakonec zanalyzuji využití svých dosavadních znalostí nabytých 

během studia na Vysoké škole Báňské a znalosti získaných v průběhu odborné praxe. Svou 

bakalářskou práci zakončím zhodnocením svého působení ve firmě Ing. Václav Tobola a 

vyzdvihnu přínosy pro můj budoucí kariérní rozvoj. 
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1 O společnosti 

Firma Ing. Václav Tobola byla založena v roce 1999. V minulosti se tato firma 

zaměřovala na poskytování IT služeb pro záchranné složky Zlínského kraje. Prioritně šlo o vývoj, 

nasazení, údržbu a podporu softwarových řešení z oblasti geografických informačních systémů. 

Softwarové řešení umožňovalo sledovat aktuální polohy vozidel záchranné služby včetně historie 

jejich pohybu a statistického vyhodnocení provozu. 

V roce 2005 firma vyvinula informační systém pro sběr a správu dat na vodních dílech. 

Tento informační systém umožňoval sběr dat s využitím mobilních zařízení na přehradách pro 

jejich pozdější analýzu a vyhodnocení poskytující informaci o stavu vodních děl. 

 

 

 

Obrázek 1.1:  Logo ITIL  
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2 Popis pracovního zařazení studenta a způsob 

spolupráce 

2.1 Pracovní zařazení 

Po absolvování osobního pohovoru a vstupního testu jsem byl přidělen k projektu 

s názvem „Plánování lidských zdrojů". Mým konzultantem se stal Ing. Václav Tobola, který na 

mě dohlížel po celou dobu odborné praxe ve firmě.  

Plánování lidských zdrojů je obecně chápáno jako specifická činnost v rámci firmy, která 

se zabývá řízením zaměstnanců jako celku. Poskytuje firmě nástroje, kterými může ovlivňovat 

činnost zaměstnanců na jednotlivých projektech. Zároveň sleduje mezery mezi definovaným 

cílovým a jejich současným stavem. 

2.2 Úkoly zadané na odborné praxi 

Předmětem praxe bylo vytvořit mobilní nativní aplikaci. Cílem aplikace bylo vytvořit 

nástroj, který bude sloužit pro evidenci a kontrolu práce lidských zdrojů, dále poskytovat aktuální 

stav na projektech. Aplikace měla běžet na platformě Android. Dále jsem se podílel na vývoji 

aplikační serveru JBoss, který měl uchovávat veškerá klientská data v databázi MySQL na 

serverové straně. Na začátku praxe jsem měl za úkol předložit návrh architektury celého projektu. 

Pak následoval vývoj a ověřování funkčnosti aplikace. 

 Úkoly zadané na odborné praxi se tedy dají rozdělit do pěti logicky oddělených celků: 

návrh architektury, Android aplikace, Aplikační server JBoss, MySQL databáze a ostatní 

administrační úkony. 

2.3 Způsob spolupráce 

2.3.1 Metodika Scrum 

Ve firmě byl po mě vyžadován přístup k vývoji softwaru pomocí agilní metodiky Scrum. 

Je to metodika, která zvyšuje kvalitu, flexibilitu a rychlost vývoje. Umožňuje maximálně vytěžit 

schopnosti všech lidí v týmu a následně odevzdat projekt v plánovaném termínu. Vývoj 

metodikou Scrum probíhá v krátkých iteracích, které se nazývají Sprinty. Na začátku každého 

Sprintu je stanoven cíl, na konci každého Sprintu vývojový tým prezentuje aktuální stav aplikace 

zákazníkovi. Výhoda agilní metodiky Scrum spočívá v možnosti změnit plán po skončení Sprintu, 

což umožňuje rychlé a náhlé změny v plánu. 

Naše spolupráce byla rozdělena do jednotlivých Sprintů v délce 4 týdnů, kde z důvodů 

časové vytíženosti konzultanta na místo denních setkání docházelo k týdenním meetingům. Po 

uplynutí z každého naplánovaných Sprintů proběhlo jejich vyhodnocení. Musím říct, že tento 

způsob byl velice efektivní a jsem velice rád, že jsem si tuto metodiku osobně vyzkoušel. 
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2.3.2 Použití verzovacího systému  

Pří nástupu do firmy jsem první dny trávil zasvěcováním se do problematiky ohledně 

verzování a synchronizace kódu. Po vzájemné domluvě s konzultantem jsme se rozhodli, že 

použijeme webovou službu Bitbucket. Tato služba má jak desktopovou tak i online aplikaci pro 

správu kódu. Zpočátku pro mě bylo problematické korektně synchronizovat kód tak, aby byl 

duplicitní. V průběhu času a s postupným rozvojem mých dovedností se mi tento problém 

podařilo eliminovat. Ačkoliv jsem zpočátku byl vůči tomuto nástroji skeptický, tak se mi  

v průběhu času na praxi se mi několikrát stalo, že byla potřeba obnova kódu pro její následnou 

opravu. Na mém notebooku se často vyskytovaly z nezjištěných důvodů opakující se problémy 

 s Workspace, což je složka, kde je uložena kompletní adresářová struktura celého projektu 

vývojového prostředí Eclipse. Z tohoto důvodu bylo použití verzovacího systému pro mě nakonec 

velice přínosné. 

2.3.2.1 Verzování pomocí Bitbucket 

Tato webová služba slouží pro verzování a synchronizaci kódu v týmu. Umožňuje detailní 

přehled jednotlivých souborů nahraných na server. Pro použití ve vývojovém prostředí Eclipse 

bylo třeba nainstalovat Bitbucket plugin, který rozšířil prostředí o řadu funkcí. Celkově hodnotím 

použití této služby pozitivně.  

Co nám služba poskytla: 

 Synchronizaci kódu mezi více počítači 

 Zálohu kódu  

 Správu jednotlivých verzí souborů 

 Konzultantovi kontrolu nad mou odvedenou prací 

 

Obrázek 1.2:  Webové rozhraní Bitbucket 
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3 Úkoly řešené na odborné praxi 

3.1 Architektura projektu 

Jeden z mých prvních úkolů bylo navrhnout architekturu projektu. Vzhledem k tomu, že 

jsem se nikdy na tak rozsáhlém projektu nepodílel, nezbylo mi nic jiného, než sednout k 

notebooku a začít hledat možné varianty architektur. Bylo nutné vzít v úvahu požadavek 

konzultanta na použití JBoss aplikačního serveru. Dospěl jsem k názoru, že nejlepším řešením 

bude aplikace třívrstvé architektury. 

„Třívrstvá architektura (Three-tier architecture) označuje jeden z typů architektury 

informačních systémů (resp. aplikací). Tedy to, jakým způsobem je aplikace rozdělena mezi to, co 

vidí a používá uživatel (tzv. prezentační vrstva) a to, co se odehrává na pozadí na straně serveru 

(aplikační a datová vrstva)." (https://managementmania.com/cs/trivrstva-architektura-three-tier-

architecture) 

Pro účely mé práce je prezentační vrstva označována jako Klient, aplikační vrstva jako 

Aplikační server a datová vrstva jako Databáze. Tento návrh jsem předložil svému konzultantovi 

a ten souhlasil s jeho použitím. 

 

 

Obrázek 1.3:  Třívrstvá architektura  

 

Z obrázku je patrné, že klient komunikuje přes rozhraní REST s aplikačním serverem 

JBoss. Ten podle požadavků klienta pomocí JDBC driveru manipuluje s daty v databázi MySQL. 

Informace mezi klientem a serverem jsou předávány v JSON formátu na HTTP protokolu. 
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3.2 Komunikace klient-server 

Komunikaci mezi klientem a serverem zajišťuje architektura rozhraní REST.  

„REST (Representational State Transfer) – je architektura rozhraní, navržená pro 

distribuované prostředí. Pojem REST byl představen v roce 2000 v disertační práci Roye 

Fieldinga, jednoho ze spoluautorů protokolu HTTP. Proto nepřekvapí, že REST má s HTTP hodně 

společného". (http://www.zdrojak.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/) 

„REST je, na rozdíl od známějších XML-RPC či SOAP, orientován datově, nikoli 

procedurálně. Webové služby definují vzdálené procedury a protokol pro jejich volání, REST 

určuje, jak se přistupuje k datům". (http://www.zdrojak.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-

api/) 

Pracuje se zdroji tak, že mají svou unikátní adresu pro jejich operace s daty. REST určuje 

čtyři základní metody přístupu (GET, POST, DELETE, UPDATE).  

Ukázka implementace metod v Android aplikaci:  

3.2.1 Implementace metody GET  

UKÁZKA POUŽITÍ NA STRANĚ KLIENTA: 

HTTPConnection citrus_connect = new 

HTTPConnection("localhost:8080"); 

http_response = citrus_connect.getAllProjects(); 

 

VÝSLEDNÉ VOLÁNÍ KLIENTA:  

http://localhost:8080/CitrusService/getAllProjects 

3.2.2 Implementace metody POST  

UKÁZKA POUŽITÍ NA STRANĚ KLIENTA: 

HTTPConnection citrus_connect = new 

HTTPConnection("localhost:8080"); 

citrus_connect.NewProject(Citrus.POST, "Název","1.1.2015"); 

 

VÝSLEDNÉ VOLÁNÍ KLIENTA: 

http://localhost:8080/CitrusService/newProject&Name="Název"&Date

="01.01.2015" 

3.2.3 Implementace metody DELETE 

UKÁZKA POUŽITÍ NA STRANĚ KLIENTA: 

HTTPConnection citrus_connect = new 

HTTPConnection("localhost:8080"); 

http://localhost:8080/CitrusService/getAllProjects
http://localhost:8080/CitrusService/newProject&Name=%22Název%22&Date=%2201.01.2015%22
http://localhost:8080/CitrusService/newProject&Name=%22Název%22&Date=%2201.01.2015%22
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citrus_connect.removeProject(Citrus.DELETE, "1.1.2015"); 

  

VÝSLEDNÉ VOLÁNÍ KLIENTA: 

http://localhost:8080/CitrusService/removeProject/id="2" 

3.3 Aplikační server  

Mimo klientské části jsem se podílel na tvorbě serverové části. Bylo mi řečeno, že 

aplikační server bude realizován pomocí technologie JBoss a mám si tedy nastudovat její 

dokumentaci. Protože jsem při studiu žádný takový server neimplementoval, bylo to pro mě něco 

nového a motivujícího. Základem všeho byla správná instalace technologie do vývojového 

prostředí a její následná konfigurace. Existují dva způsoby instalace. Kompilace ze zdrojových 

kódů nebo nainstalování z binárních balíčků. Já jsem si vybral druhou možnost, protože to byla 

méně komplikovaná cesta. Po úspěšné instalaci a konfiguraci jsem mohl začít server 

implementovat do projektu. 

Server měl poskytovat klientovi (Android aplikaci) prostředí, ve kterém by mohl posílat 

nebo přijímat data v JSON formátu. Zároveň měl verifikovat totožnost přihlašujícího uživatele a 

následně mu poslat jeho data do mobilního telefonu. Jak jsem již dříve zmínil, veškerá data byly 

uložena v MySQL databázi na serverové straně.  

3.3.1 JBoss technologie 

Aplikační server JBoss tvoří vrstvu mezi operačním systémem a aplikacemi. Pro realizaci 

serverové části byl využit framework RestEasy, který je součástí standartní distribuce JBossu. 

RestEasy poskytuje implementaci specifikace JAX-RS, tato specifikace určuje Java rozhraní API 

pro realizaci Restfull webových služeb. Implementace těchto služeb s využitím RestEasy je 

přímočará a nenáročná. Níže jsou uvedeny a popsány hlavní třídy, které byly realizovány na 

aplikačním serveru. 

3.3.2 Třída AdminService 

Byla vytvořena třída AdminService, která se stala jádrem aplikačního serveru. Starala se 

o celkovou logiku systému, realizovala požadavky klienta pomocí implementovaných metod. 

Byly realizovány funkce jako přidání nového projektu a editace nebo jeho mazání.  

3.3.3 Třída CitrusException 

Třída, která se starala o nečekané stavy aplikace na straně serveru. Dědila z třídy 

RuntimeException a při neočekávaném stavu byla vyvolána výjimka se zprávou chyby. 

3.3.4 Třída BasicAuthenticationInterceptor 

Pro ověření uživatele, bylo třeba vytvořit třídu, která zkontrolovala jméno a heslo 

uživatele v databázi s údaji, které klientská aplikace zaslala.  

  

http://localhost:8080/CitrusService/removeProject/id=%222%22
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3.3.4.1 Ukázka napsané metody 

      @POST 

 @Path("insertProject") 

 @Produces("application/json") 

 public Project insertProject( 

   @QueryParam("name") String name, 

   @QueryParam("customerId") String customerId, 

   @QueryParam("neededEffort") String neededEffort, 

   @QueryParam("dateFrom") Date dateFrom, 

   @QueryParam("dateTo") Date dateTo) { 

  Project p = new Project(); 

  em.persist(p); 

  return this.getProject(name, null); 

 } 

Implementovaná metoda umožňuje klientům vytvořit nový projekt s jeho údaji do 

databáze. Ukládá informace jako je např. (název, datum začátku a konce projektu, počet lidí na 

projekt atd.). Data jsou databázi MySQL posílána ve formátu JSON pomocí atributu:  

@Produces("application/json") atribut @Path pak určuje url cestu 

k této implementované metodě 

3.4 Uložiště dat 

Veškerá klientská data měla být uložena v databázi na serverové straně. Byla zvolena 

volně dostupná relační databáze MySQL v kombinaci s frameworkem Hibernate pro objektový 

přístup. Pro práci s databázi jsem používal program MySQL Workbench, který mi umožňoval 

snazší práci s daty.  

3.4.1 Hibernate 

Hibernate je framework napsaný v jazyce Java, který umožňuje ORM (Objektově-

Relační mapování). Pro svou správnou funkčnost potřebuje několik nastavení, jako je JDBC 

driver, connection string a cesty k mapovacím souborům.  

„Hibernate poskytuje způsob, pomocí něhož je možné zachovat stav objektů mezi dvěma 

spuštěními aplikace. Říkáme tedy, že udržuje data persistentní. Dosahuje toho pomocí ORM, což 

znamená, že mapuje Javovské objekty na entity v relační databázi. K tomu používá tzv. mapovací 

soubory, ve kterých je popsáno, jakým způsobem se mají data z objektu transformovat do databáze 

a naopak a jakým způsobem se z databázových tabulek mají vytvořit objekty".  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Hibernate) 
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3.5 Klient 

Mým hlavním úkolem bylo vytvořit klienta, tedy mobilní nativní aplikaci pro platformu 

Android. Při studiu na Vysoké škole Báňské jsem měl dva předměty, které se zabývaly vývojem 

mobilních aplikací. Jednalo se o předměty Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I a II. V prvním 

předmětu se vyvíjelo v HTML5 a JavaScriptu. Druhý předmět nás učil vyvíjet aplikace v Java 

jazyce s použitím vývojového prostředí Android Studio. S konzultantem jsme zvažovali obě 

možnosti vývoje. Zvolili jsme vývoj pomocí programovacího jazyku Java z důvodu předchozích 

zkušeností a dovedností konzultanta.  

3.5.1 Platforma Android 

Mobilní operační systém Android běží na Linuxovém jádře, který je volně dostupný. Z 

pohledu softwarových vývojářů je Android psán v jazyce Java. Dostupné vývojové prostředí jsou 

Android Studio a Eclipse. 

3.5.2 Aktivita 

Aktivita je komponenta, která umožňuje uživateli interakci. Aplikace se obvyklé skládá 

z několika Aktivit, které jsou vzájemně logicky spojené v celek. První Aktivita, která se spustí po 

spuštění Aplikace, se postará o vytvoření všech potřebných tříd a o spuštění důležitých služeb. 

Každá aktivita má svůj životní cyklus, který má tři základní stavy. Started je aktivita běžící na 

popředí, znamená to tedy, že je pro uživatele viditelná a může s ní operovat. Resumed je aktivita 

zastavená, uživatel ji nevidí a nemůže s ní tvořit interakci. V tomto stavu stále existuje možnost 

návratu aktivity do stavu Started. V Paused stavu je aktivita překrytá jinou aktivitou. 

 

 

Obrázek 1.4:  Životní cyklus aktivity  
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V Android aplikaci jsem musel ke každému layoutu vytvořit alespoň jednu aktivitu, aby 

bylo uživatelské rozhraní aktivní. Mé první vyvíjené aktivity měly za úkol implementovat pro 

layouty přihlášení a registraci jejich funkčnost. V praxi to znamenalo realizovat třídu 

HTTPConnection pro komunikaci se serverem pomocí HTTP klienta. Aktivita se spojila  

se serverem, po ověření uživatele mu byla zaslána jeho příslušná data, která byla uložena v 

MySQL databázi. Hlavním rozcestníkem se stala aktivita představující menu aplikace. Tato 

aktivita následovala po úspěšném přihlášení do systému, v případě neúspěchu vyskočila hláška s 

chybou. Aktivita umožňovala výběr ze čtyř možností, výpis všech projektů, výpis zdrojů a jejich 

dovednosti, přehled úkolů a možnost ukončení aplikace. První zmíněná možnost měla za úkol 

vizualizovat přijatá JSON data na obrazovku telefonu.   

3.5.3 Layout 

Layout definuje vizuální strukturu pro uživatelské rozhraní. Můžeme jej vytvořit pomocí 

XML elementů nebo programově za běhu aplikace pomocí tříd View a ViewGroup.  

Existují čtyři základní typy Layoutů: 

 Linear Layout 

 Relative Layout 

 List View 

 Grid View 

Tvorba layoutů byla mou oblíbenou částí na praxi, protože mi byla ponechána veškerá 

má iniciativa k její produkci. V první fázi jsem načrtnul její vzhled, následně proběhla analýza na 

meetingu, kde po odsouhlasení konzultantem mohla začít její realizace. Při tvorbě layoutů se 

editují elementy v XML souborech. Další možností jak vytvořit layout je pomocí grafického 

rozhraní v Eclipse, tuto možnost jsem osobně používal jen zřídka kdy, protože výsledek byl  

v konečné fázi na reálném zařízení často zkreslený a nepoužitelný. Všechny layouty se realizovaly 

tak, aby byly plně funkční i při překlopení telefonu. Znamenalo to tedy použití elementu 

ScrollView, které umožnilo skrolování při velkém množství informací na obrazovce. Nejčastěji 

jsem používal typy layoutů jako Linear Layout a List View, pro jejich jednodušší realizaci mého 

nápadu. 
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3.5.3.1 Ukázka vytvořených layoutů 

 

Obrázek 1.5:  Ukázka vytvořených layoutů  
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3.5.4 Manifest 

Každá Android aplikace musí obsahovat soubor AndroidManifest.xml, který je stejně 

jako layout tvořen elementy v XML souboru. Obsahuje základní informace o aplikaci a její 

oprávnění. Dále v Manifestu musí být uložené informace o minimální a maximální kompatibilitě 

Android verze, kterou aplikace podporuje. Jsou zde zaregistrovány jednotlivé komponenty, které 

jsou v aplikaci používány. 

 

UKÁZKA MANIFESTU KLIENTSKÉ APLIKACE: 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.citrus.client"> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

<uses-sdk 

        android:minSdkVersion="13" 

        android:targetSdkVersion="21" /> 

<application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/icon" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            

android:name="com.citrus.client.activities.MainActivity" 

            android:label="@string/app_name" > 

Z ukázky vyplývá, že je aplikace z balíčku com.citrus.client a získává práva pro přístup 

na Internet, k externímu uložišti a informace o síti. Dále je patrné, že je aplikace určená pro 

Android systém verze 21.0 s minimální kompatibilitou se systémem verze 13.0. Také lze vyčíst, 

že je zaregistrována aktivita s názvem MainActivity, která má nastavené další atributy. 
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Mimo výše zmíněných komponentů jsem v Android aplikaci také implementoval 

rozhraní, které usnadňovalo práci se serverem pro vývojáře. Dále byly vytvořeny třídy pro objekty 

(Uživatel, Zdroj, Projekt, Zákazník atd.), které sloužily pro třídu ObjectMapper. Mimo jiné byl 

udělán vlastní adaptér pro hlídání událostí v aktivitě s přehledem všech projektů. V průběhu praxe 

jsem vyvíjel v různých prostředích, níže popíši jednotlivá vývojová prostředí. 

3.6 Vývojové prostředí 

3.6.1 Android studio 

V předmětu Vývoj mobilních aplikací jsem byl zvyklý pracovat v Android Studiu. Jedná 

se o poměrné nové vývojové prostředí zaměřené na vývoj Android aplikací. Prostředí  

je multiplatformní, je dostupné pro Windows, Mac OS X i Linux. V průběhu prvních měsíců jsem 

zjistil, že je pro mě toto prostředí absolutně nepoužitelné. Z následujících důvodů jsem byl nucen 

přejít na jiné vývojové prostředí. 

3.6.1.1 Důvody ke změně prostředí: 

 Pomalé sestavování kódu 

 Nepřesné vykreslování náhledu aplikace 

 Těžkopádná práce uvnitř prostředí 

3.6.2 Eclipse s prostředky pro Android 

V průběhu vyvíjení aplikace jsem z výše zmíněných důvodů přešel na vývojové prostředí 

Eclipse. Stáhnul jsem instalační balíček, který byl určen pro vývoj Android aplikací. V tomto 

prostředí jsem musel nainstalovat tři pluginy:  

 Verzovací plugin pro BitBucket 

 Plugin pro Genymotion 

 Prostředky pro JBoss 

3.6.3 Virtuální stroj pro Android 

Pro samotné testování aplikace jsem používal virtuální zařízení v programu Genymotion. 

Tento program umožňuje vytvoření virtuálního Android telefonu dle požadovaných kritérií. 

Genymotion je bezpochyby mnohem komfortnější variantou emulování Androidu oproti 

výchozímu SDK emulátoru staženému v balíčku pro vývoj Android v Eclipse prostředí. Výhody 

spočívají od nesrovnatelně rychlejšího chodu až po obsáhlou databázi telefonů ke stažení. Tento 

program mohu vývojářům jen doporučit.  
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Obrázek 1.6:  Genymotion  

3.6.4 Testování na Android telefonu 

Dále jsem pro testování aplikace využíval svůj Android mobilní telefon. Bylo potřeba 

stáhnout a nainstalovat příslušný USB driver pro můj telefon a nastavit vývojové prostředí pro 

ladění na reálném hardwaru. Toto ladění bylo velice efektivní, po zkompilování kódu se aplikace 

spustila téměř okamžitě. 
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4 Procentuální náročnost úkolů na praxi 

Během své odborné praxe ve firmě Ing. Václav Tobola jsem musel čelit specifickým 

problémům, které se v průběhu vývoje vyskytovaly. Návrh architektury byl spojen se zdlouhavým 

seznamováním se s jednotlivými typy architektur a následnou analýzou pro volbu optimálního 

řešení. Jedním z prvních problémů, na které jsem narazil, bylo korektně synchronizovat kód, tak 

aby byl duplicitní. Tato potíž byla po několika konzultacích odstraněna. Následné úskalí přišlo  

v podobě aplikačního serveru JBoss. Vzhledem k mé dosavadní neznalosti a absenci jakýchkoliv 

zkušeností v této oblasti jsem dostal od svého přiděleného konzultanta technickou dokumentaci 

k prostudování. Po jejímž následném nastudování jsem byl již schopen pod jeho vedením učinit 

první kroky ve vývoji aplikačního serveru. Nejvíce času mi zabrala realizace samotné aplikace na 

platformu Android. V této oblasti jsem již měl nějaké základní znalosti a zkušenosti získané  

v průběhu studia. Při vývoji této prezentační vrstvy mi byla přenechána veškerá iniciativa. Časově 

náročná, ale zároveň zajímavá byla pro mě tvorba grafických layoutů. Mou dílčí náplní odborné 

praxe byla administrativní činnost spojená s výkazem odpracovaných hodin na jednotlivých 

úkolech. V rámci rozvoje mých znalostí jsem absolvoval několik seminářů zaměřených na vývoj 

softwaru. 

 

Obrázek 1.7:  Graf procentuální náročnost úkolů   

 

Z grafu vyplývá, že jsem nejvíce času strávil vývojem klientské Android aplikace. Dále 

jsem se z velké části věnoval realizaci aplikačního serveru. Zbytek času jsem trávil nad celkovou 

architekturou projektu a ostatními administračními úkoly. 
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5 Nedokončené úkoly 

Ať už z časových nebo technických důvodů se nepodařilo realizovat níže uvedené 

záměry. Vzhledem k mé navazující spolupráci s firmou budeme pravděpodobně některé tyto 

výzvy dále uskutečňovat. 

5.1 Aplikační server na Cloudu 

Na začátku odborné praxe bylo v plánu, že aplikační server bude běžet na Cloudovém 

prostředí. Bohužel se nepodařilo tento plán realizovat primárně z časových důvodů. Byla 

vyhlídnuta webová služba OpenShift, která umožňuje provozovat až tři webové aplikace zcela 

zdarma. Momentálně aplikační server běží na jednom notebooku ve firmě a je tedy pro firmu 

vnitřně použitelný. 

5.2 Zabezpečená komunikace  

Komunikace mezi klientem a serverem poskytuje REST protokol s použitím HTTP 

nikoliv HTTPs. Znamená to tedy, že data nejsou šifrována a existuje zde možnost odposlechu dat. 

Vzhledem k tomu, že byl projekt koncipován pro interní použití v první fázi vývoje, tak 

předané řešení plně postačuje potřebám firmy.  

5.3 Registrace nových uživatelů 

Ačkoliv jsem vytvořil layouty pro registraci nových uživatelů do systému, funkce 

registrace není podporována. Díky tomu, že aplikace slouží pro interní použití, nebyl nakonec na 

tuto funkčnost kladen požadavek ze strany firmy. Je zvažováno rozšíření této funkcionality v 

blízké budoucnosti. 
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6 Bilance znalostí a dovedností 

6.1 Uplatněné znalosti získané studiem 

V průběhu odborné praxe jsem měl možnost otestovat si své dosavadní znalosti získané 

během studia na Vysoké škole Báňské. Z mého pohledu jsem využil především teoretické 

znalosti, a to jen částečně. Je to dáno tím, že s problematikou, kterou jsem se na praxi zabýval, 

jsem se při studiu nesetkal. Dosažené vědomosti mi však poskytly dobrý základ pro jejich další 

rozvoj. Využil jsem hlavně zkušenosti, které jsem načerpal v předmětech Tvorba aplikací pro 

mobilní zařízení II a Programovací jazyky I a II. Dalším užitečným předmětem byla Uživatelská 

rozhraní. Tento předmět mi usnadnil grafickou práci při návrhu layoutů Android aplikace.   

Další nezbytnou součástí byla dobrá znalost angličtiny, kterou jsem hojně využíval pro 

překlad z anglických dokumentací. Především z internetových serverů zabývajících  

se problematikou aplikačního serveru JBoss a prostředí Android. 

6.2 Scházející znalosti 

Na odborné praxi mi scházela celá řada znalostí a dovedností, které jsem se musel 

doučovat. Mimo základů s vývojem na platformu Android, jsem neměl moc zkušeností 

 s programováním v jazyce Java, natož pak související znalost aplikačního serveru JBoss. V 

průběhu celé praxe jsem se musel stále učit nové věci a technologie, ať už samostudiem nebo 

pomocí seminářů, které mi konzultant poskytl. 
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Závěr 

Momentálně je projekt „Plánování lidských zdrojů" ve fázi, která postačuje internímu 

použití firmy. Pro eventuální rozšíření aplikace na stávající mobilní trh je potřeba implementovat 

další funkcionality na straně aplikačního serveru JBoss i Android aplikace. Moje spolupráce  

s firmou i po skončení odborné praxe nadále pokračuje, proto v tom vidím můj hlavní kariérní 

přínos do budoucna.  

Během svého působení na odborné praxi jsem měl možnost rozvinout a doplnit své 

dosavadní znalosti a dovednosti. Seznámil jsem se s agilní metodikou Scrum, kterou jsem 

aplikoval v týmové spolupráci na projektu. Dalším obohacením pro mě bylo setkání se  

s verzovacím systémem Bitbucket, který nám poskytl nezbytnou synchronizaci kódu. Velmi 

přínosným pro mě byla možnost vyvíjet nativní aplikaci pro platformu Android, která v dnešní 

době dominuje mobilnímu trhu. V průběhu praxe jsem se při řešení úkolů setkával s novými 

technologiemi, které mi rozšířily obzory. Výborné byly také semináře, které mi konzultant 

poskytl. Jako nesmírnou výhodu odborné praxe vidím možnost vyzkoušet si své dosavadní 

znalosti v širších souvislostech. Zároveň si otestovat práci v týmu podporujícím moderní trendy 

ve vývoji softwaru.  

Jsem moc rád, že jsem si vybral bakalářskou práci formou absolvování individuální 

odborné praxe ve firmě Ing. Václav Tobola. Byla to přínosná zkušenost, kterou mohu všem jen 

doporučit. 
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