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Abstrakt 

Tato práce pojednává o absolvování mé individuální odborné praxe ve společnosti SCOVECO, s.r.o. na 

pozici Programátor analytik. Práce obsahuje důvod výběru absolvování odborné praxe, informace o 

odborném zaměření firmy, použitých technologiích, projektech, kterými se zabývá a o řešení úkolů na 

těchto projektech. V poslední části jsou uvedeny získané a chybějící znalosti a dovednosti a na závěr 

dosažené výsledky a zhodnocení praxe. 
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Abstract 

This bachelor thesis describes my individual professional practice in SCOVECO, s.r.o. company, on a 

position of Programmer analyst. The thesis describes the reason for choosing professional practice, in-

formation about specialization of the company, used technologies, projects which this thesis deals with 

and their problems solving. In the conclusion of the thesis there are listed gained and missing skills and 

knowledge and finally achieved results and evaluation of practice.  
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1 Úvod 

Jako bakalářskou práci jsem si zvolil absolvování individuální odborné praxe ve společnosti 

SCOVECO, s.r.o., která byla založena v roce 2011 a sídlí v Ostravě. SCOVECO spolupracuje 

s akademickou sférou VŠB-TU Ostrava, a je členem Moravskoslezského automobilového klastru. 

Zabývá se vývojem informačních systémů, cloudových systémů a mobilních aplikací. Mezi projekty 

společnosti SCOVECO patří například kompletní ERP (Enterprise Resource Planning) systém 

pro společnost Maleda s.r.o. nebo spolupráce se společností VRK plus s.r.o. na projektu Slovenského 

ministerstva školství. [1] 

Už delší dobou jsem si chtěl vyzkoušet práci na reálných projektech, práci v týmu, komunikaci 

se zákazníkem a zjistit, jak probíhá práce na projektu od začátku do konce, abych si udělal nějakou 

představu, co budu dělat po dokončení školy a na co se dále zaměřím. Navíc jsem chtěl získat zkušenosti 

z praxe dříve, než dostuduji, naučit se něco nového a prohloubit si nabyté znalosti ze školy. Tuto firmu 

jsem si zvolil kvůli tomu, že jsem chtěl pracovat s programovacím jazykem Java a vyzkoušet si pokro-

čilé Java technologie. 

V této práci je stručně představena firma, ve které jsem odbornou práci vykonával. V další kapi-

tole jsou popsány projekty, na kterých jsem měl možnost pracovat. Poté u jednotlivých úkolů, které jsem 

dostal, je uvedeno detailněji jak jsem postupoval při jejich řešení. Na závěr jsou shrnuté zkušenosti, co 

jsem využil ze školy a jaké dovednosti mi chyběly, a zhodnocení průběhu a vykonání praxe.  

1.1 Pracovní zařazení 

Po kontaktovaní společnosti SCOVECO, s.r.o. za účelem zájmu o odbornou praxi, jsem úspěšně prošel 

pohovorem a nastoupil jsem zde na odbornou praxi na pozici Programátor analytik. Ještě před nástupem 

mi bylo sděleno, s jakými technologiemi budu pracovat, a abych si tyto technologie nastudoval.  

Nastoupil jsem na začátku zimního semestru a stal jsem se součástí tříčlenného týmu, který tvořili dva 

studenti s přibližně stejnými zkušenostmi a jeden zkušený senior programátor který na nás dohlížel 

a pomáhal nám.  

Před zahájením práce na zadaných úkolech bylo potřeba připravit si vlastní počítač nainstalováním 

a konfigurací potřebných programů, nastavit si verzovací systém (GIT) a vyzkoušet si některé techno-

logie. Hned druhý den jsme začali pracovat úplně na novém projektu.  
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2 Použité technologie 

2.1 Java 

Java je multiplatformní objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun 

Microsystems a představila v roce 1995. Je to jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků 

na světě. Java je vyvíjena jako open source. Java je interpretovaný jazyk. Místo skutečného strojového 

kódu se vytváří pouze tzv. bytecode, jedná se v podstatě o strojový (binární) kód, který má ale jednodušší 

instrukční sadu a přímo podporuje objektové programování. Díky tomu jsou programy v jazyce Java 

nezávislé na architektuře počítače, program může pracovat na libovolném zařízení který má k dispozici 

Java interpret JVM (Java Virtual Machine). Díky své přenositelnosti se Java používá pro mobilní 

telefony, webové aplikace, internet věcí, zpracování enormních obsahů dat (Big data), strojové učení, 

cloud a mnoho dalších. [2] 

2.1 Eclipse IDE 

Eclipse je multiplatformní vývojové prostředí (IDE – Integrated Development Environment) napsáno 

převážně v Javě, primárně určené pro programování v jazyce Java. Filozofie Eclipse je úzce svázána 

s rozšiřitelností pomocí zásuvných modulů. Díky zásuvným modulům je možné pro vývojové prostředí 

Eclipse například rozšířit seznam podporovaných jazyků nebo vyvíjet v něm software pro mobilní 

platformy a webové aplikace.  

Od roku 2001 je Eclipse vyvíjen jako otevřený software. Taky nabízí možnost používání IDE v cloudu 

z webového prohlížeče. Eclipse má pro Javu více verzí:  

• základní verzi, která kromě IDE obsahuje také nástroje Git klient, XML Editor, Mylyn, 

Maven a Gradle integrované přímo v IDE.  

• Další verze je určena pro Java EE (Enterprise edition), a navíc obsahuje JPA (Java 

Persistence API), JSF (Java Server Faces), a další užitečné nástroje. [3] 

2.2 Apache Maven 

Maven je nástroj pro správu a automatizaci sestavování aplikací, který je určen primárně pro programo-

vací jazyk Java. Maven se vyvíjí už 13 let a hlavním důvodem vzniku byla snaha o standardizaci 

sestavování projektů, definovat z čeho se projekt skládá, jednoduše publikovat informace o projektu 

a sdílet soubory JAR (Java Archive) mezi více projekty, což v dříve používaném Apache Ant nebylo 

plně podporováno. Díky jednotnému sestavovacímu systému nejsou projekty závislé na jednotlivých 

IDE. Maven funguje na základě popsání projektu pomocí Project Object Model, tento model popisuje 

projekt z pohledu zdrojového kódu, včetně závislostí na externích knihovnách, popisu procesu sestavo-

vání a dalších funkcí jako např. spouštění testů. Klíčová funkce tohoto nástroje je řešení závislostí. 

Maven automaticky vyhledá a poté nainstaluje knihovny nadefinované v souboru „pom.xml“. [4] 

2.3 Apache Tomcat 

Tomcat je otevřený webový server a kontejner pro „Servlety“ a „Java Server Pages“ založený na jazyce 

Java.  
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2.4 Git 

Git je otevřený distribuovaný systém správy verzí, primární cíle jeho vývoje byly rychlost a optimalizace 

i pro projekty o velikosti desítek gigabajtů zdrojových kódů. Je to systém pro sledování změn v soubo-

rech a pro koordinaci práce na těchto souborech mezi skupinou lidí. Primárně se používá pro správu 

zdrojového kódu při vývoji software, ale může být použit pro sledování změn ve všech textových i bi-

nárních souborech. Git byl vytvořen roku 2005 pro vývoj Linuxového jádra a je napsaný v jazyku C. [5] 

Klíčové vlastnosti systému Git: 

• Podpora pro rychlé vytváření větví a rychlé slučování. 

• Distribuovaný vývoj – každý vývojář má lokální kopii celé historie vývoje. 

• Velká rychlost a škálovatelnost při velkých projektech. 

• Velmi silná integrita – nelze změnit soubor, aniž by o tom Git nevěděl. 

2.5 Liferay Portal 

Liferay Portal je otevřená robustní platforma, na které můžeme rychle postavit webový portál 

pro všechny naše klienty, který má podporu pro mobilní i počítačové operační systémy. Jde především 

o systém pro správu obsahu (CMS – content management system) a systém pro správu dokumentů. Por-

tál se skládá z jednotlivých funkčních jednotek, které se nazývají „portlety“. [9] 

Hlavní funkce Liferay Portálu: 

• Jednoduchý vývoj uživatelského rozhraní. 

• Flexibilní integrační framework. 

• Bezpečné SSO (Single Sign out). 

• Uživatelské skupiny, organizace, sítě. 

• Kontent určený pro předem dané role. 

• Workflow Framework. 

2.6 Hibernate ORM 

Jedná se o nástroj pro programovací jazyk Java, který umožňuje generování objektově-relačního mapo-

vání (ORM). Umožňuje jednodušší způsob zachování dat objektů i po ukončení běhu aplikace tak, 

že mapuje Java objekty na záznamy v relační databázi. Říkáme tedy, že udržuje data persistentní. 

Na data se dotazujeme pomocí jazyku Hibernate Query Language (HQL), který je inspirován SQL 

(Structured Query Language). K tomu, aby Hibernate věděl, jakým způsobem se mají data z objektu 

transformovat do databáze a jak se z databázových tabulek mají vytvořit objekty, musíme nakonfiguro-

vat buďto mapovací soubory (XML struktura) pro všechny třídy reprezentující záznamy v databázi 

nebo přímo do každé třídy vložit anotace popisující jednotlivé atributy. [6] 

2.7 MySQL databáze 

MySQL je otevřený SQL systém řízení databáze, vyvíjen a podporován společností Oracle Corporation. 

Je to multiplatformní databáze, která ukládá data do relačního databázového modelu. Zatímco většina 

relačních databázi byla navržena před desítkami let pro komplexní aplikace jako jsou podnikové infor-

mační systémy, databáze MySQL byla navržena a optimalizována pro webové aplikace. Podle 

společnosti Oracle je TCO (kompletní náklady na investici a její provoz) pro placenou verzi MySQL 

databáze za dobu tří let až o 96 % nižší než TCO pro Microsoft SQL Server za tři roky. [10] 
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2.8 JavaServer Faces (JSF) 

Technologie JSF je webový rámec, používající MVC (Model-View-Controler) architekturu, který zjed-

nodušuje a urychluje tvorbu uživatelského rozhraní pro webové aplikace používáním 

znovupoužitelných komponent. Díky JSF je oddělená aplikační logika a uživatelské rozhraní, uživatel-

skému rozhraní jsou předávána data ze standardních Java bean, což jsou znovupoužitelné softwarové 

komponenty, která se většinou používají k programování webových aplikací nebo Java EE aplikací. 

Může to být jakákoliv třída s bezparametrickým konstruktorem.  

  Tato technologie byla uznána jako standard pro Java platformu díky Java Community Process 

(proces který rozhoduje, jestli se navržené technologii bude věnovat pozornost a jestli se bude dál vyví-

jet). [13][14] 

2.9 Primefaces 

Primefaces je jedna z nejvíce používaných otevřených knihoven pro tvorbu UI (user interface). Je to 

knihovna komponent rozšiřující technologii JSF. Primefaces poskytuje vlastní AJAX (Asynchronous 

JavaScript and XML) rámec, optimalizaci pro mobilní zařízení a obsahuje přes 100 komponent 

pro tvorbu uživatelského rozhraní jako textový editor, kalendář, tabulky, menu, grafy a mnoho dalších. 

Primefaces nabízí placenou verzi, díky které je možně získat okamžitou podporu při problémech, dří-

vější přistup k novým verzím, požadovat nové komponenty nebo novou funkcionalitu ke stávajícím 

komponentám nebo nechat si zkontrolovat svůj kód. 

Primefaces v základu nabízí nemalé množství témat vytvořených komunitou, ale pro profesio-

nálnější náměty vzhledu je možno zakoupit speciální témata. Také existuje oficiální otevřené rozšíření 

řízené komunitou Primefaces extensions. Obsahuje další komponenty pro tvorbu UI, které dosud chy-

běly nebo nefungovaly plynule, jako například kalkulačka, prohlížeč dokumentů nebo generátor QR 

kódů. [7] 

2.10 Rewrite 

Rewrite je otevřené servletové rozšíření pro JSF od společnosti Ocpsoft. Slouží primárně k přepisovaní 

URL (Uniform Resource Locator) do požadovaného tvaru (více uživatelsky přívětivý), umožnuje správu 

parametrů v URL. [8] 

2.11 Google Gson 

Gson je otevřená Java knihovna, která umožnuje převádět Java objekty do JSON (JavaScript Object 

Notation) formátu a naopak. Hlavní výhody této knihovny jsou: 

• Práce s Java objekty, u nichž nemáme přistup ke zdrojovému kódu. 

• Plná podpora pro používaní genericity v jazyce Java. 

• Poskytuje jednoduché metody na převod mezi Java objektem a JSON formátem. [11] 

2.12 Apache Shiro 

Shiro je robustní a jednoduše použitelný bezpečnostní rámec pro Javu. Tento rámec provádí autentizaci 

(ověření identity uživatele), autorizaci (řízení přístupu), kryptografii (ochrana a šifrování dat), správa 

sezení a může být použit k zabezpečení jakékoliv aplikace od konzolových aplikací, mobilních aplikací 

až po webové aplikace. [12]  



15 

 

3 Řešení zadaných úkolů 

3.1 Komunikace mezi ekonomickým systémem Pohoda a Raynet CRM 

V prvním projektu, na kterém jsem pracoval, bylo cílem navrhnout a následně implementovat systém, 

pomocí kterého by bylo možné načíst faktury z ekonomického a účetního programu Pohoda1 ve formě 

XML (Extensible Markup Language) souboru, zpracovat data podle rozsáhlých uživatelských nastavení, 

dohledat potřebné informace ze systému Raynet CRM (Customer relationship management) a následně 

tato data uložit do Raynet CRM systému pomocí Cloud CRM REST API2 (Application Programming 

Interface) které přijímá data ve formátu JSON (JavaScript Object Notation). 

3.1.1 Návrh a implementace databáze 

U tohoto projektu jsem byl přítomen od samého začátku, kde jsme měli k dispozici pouze požadavky 

zákazníka, základní návrh uživatelského rozhraní a vypracované případy užití. Na začátku projektu jsme 

nejprve potřebovali navrhnout databázový model, takže můj první úkol byl návrh konceptuálního mo-

delu a poté relačního modelu databáze (viz Obrázek 1) 

Pro uživatelské účty a jejich nastavení jsme použili tabulky user a user_settings které jsou spojeny 

vazbou n:m, pro oprávnění máme tabulky role a permissions s vazbou n:m a tabulka role je také spojena 

s tabulkou user pomocí vazby n:m. Pro historii importů máme tabulku import_log. 

Pro perzistentní uložení dat jsme použili databázi MySQL (viz 2.7), protože je tato databáze určena 

pro všechny platformy, je to otevřený software a je volně dostupná. Pro objektově-relační mapování 

(ORM) jsme použili rámec Hibernate (viz 2.6), který se stará o převod Java objektů do databáze a nao-

pak. 

Po návrhu databáze bylo potřeba naimplementovat jednotlivé záznamy z databáze jako Java třídy 

a operace které bude možno provádět nad jednotlivými záznamy (převážně CRUD operace). Jako vý-

vojové prostředí jsme zvolili Eclipse pro Java EE (viz 2.1). Při implementaci entit jsme použili návrhový 

vzor DAO (Data Acess Object). Přístup k jejich operacím jsme zajistili pomocí třídy DAOFactory, 

která je naimplementovaná podle návrhového vzoru Factory Method, a je zajištěno že má jen jednu 

instanci pomocí návrhového vzoru Singleton. Tato pomocná třída obsahuje instance všech DAO ob-

jektů. 

 

                                                      
1 https://www.stormware.cz/pohoda/ 
2 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-raynet/webroot/api-doc.html 
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Obrázek 1: ER diagram 

3.1.2 Základní návrh uživatelského rozhraní 

Po implementaci databáze jsme začali vytvářet základní uživatelské rozhraní pro správu uživatelů, 

modulů (samostatná jednotka která definuje určitou funkčnost systému) a uživatelských nastavení, 

prozatím bez jakýchkoliv stylů, jenom pro testování funkčnosti. Jako webový server jsme zvolili Tomcat 

(2.3), na kterém celá aplikace běží. 

K implementaci uživatelského rozhrání jsme použili technologii JSF (viz 2.8) a knihovnu 

pro tuto technologii Primefaces (viz. 2.9). S touto knihovnou jsem se setkal poprvé, ale díky mému ko-

legovi a dokumentaci která obsahuje reálné příklady jsem se sní naučil poměrně rychle pracovat. 

Základní entity (uživatel, modul, nastavení), které jsme přidávali do UI bylo potřeba zobrazovat v ta-

bulkách, přidávat nová data, upravovat, mazat data, zobrazit detail a při tom zároveň vše měnit 

v databázi. Pro tabulku zobrazující jednotlivá nastavení jsme použili komponentu dataTable (viz Výpis 

1). Tato tabulka má šest sloupců, přesněji klíč, název, datový typ, a tři sloupce, které ukazují, jestli toto 

nastavení slouží pro uživatele, moduly a systém (zatím jsou použita nastavení pouze pro uživatele). 
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Na Obrázek 2 můžeme vidět výslednou tabulku, která vznikla použitím kódu viz Výpis 1. Tabulka navíc 

reaguje na události jako označení/odznačení řádku, čímž kontroluje, aby tlačítko pro odstranění objektů 

fungovalo pouze v případě, že je vybrán nějaký řádek tabulky. Po dvojkliku na nějaký řádek v tabulce 

jsme přesměrováni na novou stránku, kde probíhá editace vybraného objektu. 

Přidání a odstraňování objektů v tabulkách se provádí bez kompletního znovunačtení stránky 

díky technologii AJAX, která je implementována v knihovně Primefaces jen za použití dialogových 

oken. Pro některé objekty bylo potřeba vytvořit konvertory které se starají o přeměnu objektů na řetězce 

a zpět. Také jsme potřebovali vytvořit validátory pro validaci některých uživatelských vstupů (kontrola 

správnosti tvaru emailu nebo unikátního uživatelského jména).  

1. <p:dataTable   
2.         id="settings-table"   
3.         var="setting"   
4.         value="#{settingsView.settingsList}"   
5.         selectionMode="single"   
6.         selection="#{settingsView.selected}"   
7.         emptyMessage="#{i18n['table-empty-message']}"   
8.         sortBy="#{setting.group}"   
9.         rowKey="#{setting.key}">   
10.         <p:ajax   
11.             event="rowSelect"   
12.             update=":settings-form:toolbar" />   
13.         <p:ajax   
14.             event="rowUnselect"   
15.             update=":settings-form:toolbar" />   
16.         <p:ajax   
17.             event="rowDblselect"   
18.             listener="#{settingsView.detail}" />   
19.         <p:headerRow>   
20.             <p:column colspan="6">   
21.                 <h:outputText value="#{setting.group}" />   
22.             </p:column>   
23.         </p:headerRow>   
24.         <p:column headerText="#{i18n['key']}">   
25.             <h:outputText value="#{setting.key}" />   
26.         </p:column>   
27.         <p:column headerText="#{i18n['name']}">   
28.             <h:outputText value="#{setting.name}" />   
29.         </p:column>   
30.         <p:column headerText="#{i18n['type']}">   
31.             <h:outputText value="#{setting.type}" />   
32.         </p:column>   
33.         ...   
34. </p:dataTable> 

 

Výpis 1: Komponenta dataTable z knihovny Primefaces s použitím AJAX 
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Obrázek 2: Tabulka jednotlivých nastavení 

3.1.3 Nahrání a zpracování dat ze souboru XML 

Poté co bylo základní uživatelské rozhraní hotovo, začali jsme řešit nahrání souboru s fakturou a jeho 

následné zpracování. Soubor musí být ve formátu XML a má přesně danou strukturu ve které ekono-

mický software Pohoda exportuje faktury. Nahrávání souboru zajištuje Primefaces komponenta 

fileUpload, ze které získáme soubor metodou FileUploadEvent.getFile. Pro parsování dokumentu jsme 

použili XQuery procesor Saxon3. Pro vyhledávání v XML dokumentu jsme využili jazyk XPath (XML 

Path language), což je dotazovací jazyk pro vyhledávání elementů v XML struktuře a čtení jejich atri-

butů a hodnot. 

1. // Select one invoice from list of invoices   
2. Node node = invoicesList.item(i);   
3. BusinessCase bc = new BusinessCase();   
4.    
5. // Set name of business case using XPath   
6. bc.setName((String) xpath.compile("*:invoiceHeader/*:number/*numberRequested/text()").evaluate

(node, XPathConstanst.STRING));   
7. if((bc.getContract() != null) && !bc.getContract().startsWith("OP")) {   
8.     bc.setContract(null);   
9. }   
10.    
11. // find all invoice items and save them to node list   
12. NodeList itemsList = (NodeList) xpath.compile("*:invoiceDetail/*:invoiceItem").evaluate(node, 

XPathConstants.NODESET); 
 

Výpis 2: Ukázka Saxon a jazyku XPath v Java kódu 

Než se soubor zpracuje zjišťují se informace o účtu uživatele v systému Raynet pomocí Raynet CRM 

REST API, ke kterému se dá připojit komunikačním HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokolem, 

přístup je zabezpečen uživatelským heslem a API klíčem. Raynet API nám vrátí požadované informace 

ve formátu JSON, což je multiplatformní způsob zápisu dat určených k přenosu, která mohou být orga-

nizována v polích nebo seskupena v objektech. Tato data jsou zapsána ve tvaru index : hodnota (viz 

Výpis 3). Abychom s těmito informacemi mohli pracovat převádíme je na Java objekt, k tomu využí-

váme knihovnu Gson (viz 2.11) a její metodu fromJson, tato metoda přijímá jako parametr textový 

řetězec s JSON strukturou.  

Když je soubor zpracovaný tak se všechny načtené obchodní případy, klienti a produkty z faktur 

kontrolují, jestli už v sytému Raynet existují, použitím HTTP požadavku typu GET podle unikátního 

                                                      
3 https://sourceforge.net/projects/saxon/ 



19 

 

kódu. Pokud je objekt nalezen, původní informace o daném objektu se nahradí informacemi ze systému 

Raynet, které dostáváme ve formátu JSON, takže je zase převádíme na Java objekt metodou fromJson. 

Pokud objekt není nalezen v systému Raynet tak je označen jako objekt pro import. 

1. {   
2.   "success": true,   
3.   "totalCount": 2,   
4.   "data": [   
5.     {   
6.       "id": 1,   
7.       "name": "Sdílená",   
8.       "locked": true   
9.     },   
10.     {   
11.       "id": 2,   
12.       "name": "obchod",   
13.       "locked": false   
14.     }   
15.   ]   
16. }   

 

Výpis 3: Struktura JSON formátu, seznam bezpečnostních úrovní ze systému Raynet 

3.1.4 Zobrazení zpracovaných dat ze souboru a možnosti nastavení 

Když jsou data pro import připravena, jednotlivé faktury se zobrazí v tabulce (viz Obrázek 3), kde mů-

žeme vidět informace o faktuře jako název společnosti, číslo faktury, celková částka, datum splatnosti 

a další. Taky je možné zobrazit si u každé faktury její přiřazené produkty a informace o nich. U všech 

faktur probíhá kontrola, jestli obsahují povinné informace ve správném tvaru: například název společ-

nosti nesmí být prázdný, všechny produkty dané faktury musí mít vyplněn název produktu. Pokud 

některá faktura neprojde kontrolou označí se jako vyřazená a tuto fakturu nelze vybrat pro import. Také 

se zvýrazní (červeně) místo v tabulce podle toho kde nastal problém a po ukázání kurzorem na toto 

místo se zobrazí proč je daná faktura vyřazená. Kromě striktní kontroly obsahuje formulář také infor-

mativní kontroly, jenž uživatele informují, jak tento problém ovlivní import, ale faktura nebude vyřazená 

a bude možné ji importovat. Tyto problémy jsou zvýrazněny žlutě a když se kurzor myši dostane do zvý-

razněné oblasti tak se ukáže popis problému. 

V hlavičce tabulky se nachází informace o načtených, označených a vyřazených fakturách. Tla-

čítko importovat je možné stisknout pouze v případě že je vybrána alespoň jedna faktura. 

 

Obrázek 3: Tabulka faktur 

Na obrazovce s fakturami se také zobrazují hodnoty, kolik klientů, produktů a obchodních případů je 

nových a kolik jich už bylo v systému nalezeno. U těchto hodnot si lze otevřít detail ve kterém jsou 

zobrazeny všechny objekty, které jsou do dané hodnoty započítány. Dále jsou na této obrazovce různé 
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konfigurace importu, jako nastavení vlastníka, bezpečnostní úrovně, způsob importu produktů, kategorii 

obchodního případu, stav obchodního případu a další (viz Obrázek 4). Veškerou konfiguraci lze uložit 

do databáze, aby uživatel nemusel všechno nastavovat pokaždé znovu. 

 

Obrázek 4: Konfigurace importu obchodních případů 

Když má uživatel hotovou konfiguraci a vybere faktury které chce importovat, stiskne tlačítko 

Importovat a spustí se import do systému Raynet, postup importu znázorňuje ukazatel průběhu. Import 

probíhá pomocí HTTP požadavků typu PUT pro založení nových objektů a typu POST pro aktualizaci 

stávajících objektů. Zde znovu využíváme Raynet CRM REST API, které přijímá data ve formátu JSON, 

proto převádíme objekty do tohoto formátu pomocí Gson knihovny a její metody toJson, která má jako 

parametr objekt, který chceme převést. Celý průběh importu se zapisuje do logu, aby si uživatelé mohli 

prohlížet historii svých importů a taky z důvodu rychlého odhalování chyb. V logu jsou informace 

o všech provedených změnách, načtených klientech, produktech, obchodních případech a případných 

chybách (viz Obrázek 5).  

Po dokončení importu se uživateli zobrazí zpráva o dokončení importu a uživatel je přesměrován 

na stránku historie kde si může prohlédnou historii importů a jejich detail. 

3.1.5 Implementace rolí, přístupových práv a úprava adres 

K zabezpečení aplikace, implementaci rolí a přístupových práv jsme použili rámec Apache Shiro (viz 

2.12). Tento rámec také zařizuje, aby nepřihlášený uživatel byl přesměrován na přihlašovací stránku 

a zabraňuje přístupu na stránky, na které nemá uživatel dostatečná práva. Implementovali jsme základní 

role admin a uživatel. Role i všechna přístupová práva jsou uložena v databázi. Každý uživatel má při-

dělenou roli a každá role má svoje práva. 

Administrátor má přístup k historii všech uživatelů, zatímco uživatel vidí pouze svoji historii (viz 

Obrázek 5). Administrátor může přidávat, odebírat a měnit nastavení všem uživatelům, jak personální 

nastavení (jméno, email), tak konfiguraci importu, navíc může uživatelům přiřazovat, rušit role a mo-

duly. Dále může administrátor konfigurovat všechny role a upravovat jejich práva. Pro informační účely 

si může zobrazit statistiky o každém uživateli v definovaném časovém období. Zde může zjistit věci 

jako počty nahraných objektů, kolik uživatel provedl importů a další. Také si může zobrazit aktivitu 

jednotlivých uživatelů, kde může vidět kdy uživatel prováděl určité akce a jejich podrobnosti. 
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Obrázek 5: Detail historie posledního importu 

Aby nešli vidět koncovky souborů (.xhtml) v URL, používáme rámec Rewrite (viz 2.10), konfigu-

rovaný v Java třídě označené anotací RewriteConfiguration přidáváním pravidel pro přepis URL.  Tento 

rámec také využíváme pro přidání identifikačního čísla objektu do URL (viz Výpis 4). 

1. @Override   
2. public Configuration getConfiguration(ServletContext context) {   
3.     return ConfigurationBuilder.begin()    
4.            .addRule(Join.path("/").to("/index.xhtml"))   
5.            .addRule(Join.path("/users").to("/views/users/view.xhtml"))   
6.            .addRule(Join.path("/users/{id}").to("/views/users/de-

tail/view.xhtml").withInboundCorrection());   
7. } 

 

Výpis 4: Konfigurace Rewrite v Java kódu 

3.1.6 Moduly a plán do budoucna 

Celá aplikace je navržena, aby ji bylo možné v budoucnu rozšířit o další funkčnosti, zejména import 

z jiných ekonomických programů. Z tohoto důvodu aplikace obsahuje moduly a každý modul má přiřa-

zeny svoje funkčnosti. Tyto moduly mohou být přiřazovány jednotlivým uživatelům a na základě toho 

se uživatelům zpřístupňují dané funkce. Moduly mohou být přiřazeny jen na určité časové rozmezí, 

a slouží v této aplikaci jako licence pro jednotlivé uživatele. 
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3.2 Informační systém CRM Pohodlne.info 

Druhý projekt, na kterém jsem pracoval se týkal portálu Pohodlne.info a jeho CRM systému. Tento 

portál slouží pro volnočasové aktivity obecného charakteru. Jeho cílem je poskytovat informace oso-

bám, které se zajímají o různé volnočasové aktivity a snaží se najít nejvhodnější události a činnosti podle 

různých kritérií.   

Tento systém je postavený na platformě Liferay, kromě toho používá některé technologie, se kterými 

jsem se setkal v předchozím projektu, například Maven (viz 2.2), JSF (viz 2.8) a Primefaces (viz 2.9). 

Tento projekt už byl z velké části rozpracovaný, takže jsem si z verzovacího systému naklonoval repo-

sitář a připravil si nové nástroje abych s tímto projektem mohl pracovat. Mým primárním úkolem bylo 

dokončit rozpracovaný CRM systém (systém pro řízení vztahů se zákazníky). 

3.2.1 Seznámení se s projektem 
Po naklonování repositáře s tímto projektem a zprovoznění Liferay IDE, které je založeno na IDE 

Eclipse, jsem se začal seznamovat s platformou Liferay. Tento projekt běží na portálu Liferay portal 

(viz 2.5), jeho součástí je Liferay CMS (systém pro správu obsahu). Díky tomu můžeme spravovat 

a vytvářet nový obsah z prohlížeče v GUI (Graphical User Interface) tohoto systému, můžeme vytvářet 

nové stránky a upravovat jejich obsah nebo použít vestavěný editor a publikovat webový obsah. Je zde 

také možné upravovat celkový vzhled volbou různých témat, která si můžeme zakoupit nebo vytvořit 

vlastní.  

 

Obrázek 6: Přidaní portletu na stránky pomocí Liferay CMS [15] 

Klíčovou vlastností Liferay CMS je přidávání a odebíraní portletů (viz Obrázek 6). Portlety jsou funkční 

webové komponenty ze kterých se aplikace skládá a jsou na sobě nezávislé. Jsou řízené kontejnerem, 

který portlety spouští, řídí jejich životní cyklus, zajišťuje prostředky potřebné pro jejich běh a poskytuje 

jim persistentní úložný prostor pro nastavení.  

Také se mění práce s databází, protože se o hodně věcí stará Liferay sám. I když Liferay také využívá 

Hibernate my pracujeme s databází pomocí nástroje Liferay service builder. Je to nástroj pro generování 
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kódu, který vývojářům umožňuje definovat vlastní modely (entity). Generuje servisní vrstvu přes ob-

jektově – relační mapování, a tím oddělí modely od kódu pro přístup k databázi. Service builder načte 

XML soubor Service.xml (viz Výpis 5), ve kterém máme nakonfigurované vlastní entity a vygeneruje 

modely, persistenci a servisní vrstvy pro naši aplikaci. Vygeneruje běžný kód potřebný k implementaci 

operací pro vytváření, čtení, aktualizaci, odstranění a vyhledávání daného modelu. Podle konfigurace 

také může vygenerovat lokální a vzdálené služby (local/remote services). Lokální služby slouží k volání 

servisní vrstvy pro získávání a ukládání dat, skládají se z business logiky a přístupu k persistentní vrstvě. 

Vzdálené služby většinou obsahují kód pro kontrolu oprávnění a jsou určeny k tomu, aby byly přístupné 

kdekoliv z internetu nebo lokální sítě.  

1. <entity name="Category" remote-service="false" local-service="true">   
2.         <column name="id" type="long" primary="true"></column>   
3.         <column name="parent" type="long"></column>   
4.         <column name="organizationId" type="long"></column>   
5.         <column name="name" type="String"></column>   
6.         <column name="description" type="String"></column>   
7.         <column name="memberSection" type="String"></column>   
8.         <column name="gid" type="String"></column>   
9.         <finder name="OrganizationId" return-type="Collection">   
10.             <finder-column name="organizationId"></finder-column>   
11.         </finder>   
12.         <finder name="Parent" return-type="Collection">   
13.             <finder-column name="parent"></finder-column>   
14.         </finder>   
15.         <finder name="GidAndOrganizationId" return-type="Category">   
16.             <finder-column name="gid"></finder-column>   
17.             <finder-column name="organizationId"></finder-column>   
18.         </finder>   
19.         <finder name="OrganizationIdAndParent" return-type="Collection">   
20.             <finder-column name="organizationId"></finder-column>   
21.             <finder-column name="parent"></finder-column>   
22.         </finder>   
23. </entity>  

 

Výpis 5: Entita Kategorie ze souboru service.xml 

Mimo to nám Service builder šetří čas tím, že vygeneruje nastavení pro Hibernate, popřípadě Spring 

bez toho abychom ho museli manuálně nastavovat. Další důležitou vlastností je podpora pro generování 

vyhledávacích metod (finder methods). Tyto metody nám vracejí z databáze objekty entit podle speci-

fikovaných parametrů. Stačí je pouze nakonfigurovat v souboru service.xml a Service Builder se postará 

o zbytek. V ukázce konfigurace entity Kategorie na Výpis 5 vidíme, jak se nastavují jednotlivé sloupce 

a jejich datové typy, taky můžeme vidět definici vyhledávacích metod (jejich název, parametry a návra-

tovou hodnotu).   

3.2.2 Vytvoření portletu pro správu členů organizace 

Dalším úkolem bylo vytvoření nového JSF portletu s využitím knihovny Primefaces pro správu členů 

organizace. Začal jsem specifikací portletu v souboru portlet.xml. Zde je nutné přidat informace 

o portletu.  Nejprve musíme specifikovat třídu portletu. Dále je nutno vyplnit název portletu, výchozí 

pohled (default view) a podporované módy (např. view, edit, help). Poté musíme portlet specifikovat 

v souboru liferay-portlet.xml a nakonec ho pomocí id musíme přidat do liferay-display.xml aby se nám 

zobrazoval v CMS a mohli jsme jej přidat na stránky. 
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Po konfiguraci portletu jsem začal vytvářet jeho strukturu pomocí technologii JSF a Primefaces, a taky 

jsem vytvořil příslušné Java beans pro oddělení aplikační logiky. Podle zadání jsem vytvořil tabulku 

s možností nastavit si, kolik se zobrazí řádků na jednu stránku tabulky, filtrováním v určených sloupcích 

s možností seřazení podle vybraného sloupce. Primefaces nativně podporuje filtrování podle čísel a tex-

tových řetězců, a navíc je možné vytvořit si vlastní filtr. Nad tabulkou jsem vytvořil tři tlačítka (přidat 

člena, napsat e-mail, hromadné operace) viz Obrázek 7 a dodal jim funkčnosti.  

 

Obrázek 7: Ukázka portletu pro správu členů bez stylizace 

3.2.3 Dílčí úkoly 

Dalším úkolem bylo vytvořit další portlet s názvem Ekonomika, jehož účel byla správa uhrazených a ne-

uhrazených plateb jednotlivých osob. Jelikož byly některé portlety podobné a byl zde kód, který se 

opakoval jen s minimálními změnami, rozhodnul jsem se některé části zgeneralizovat. Například 

v každé tabulce, která zobrazovala osoby se opakovaly sloupce s členským číslem, jménem, příjmením 

a pohlavím. Proto jsem tyto sloupce vyčlenil do samostatného souboru a zobecnil pomocí parametrů. 

Tuto komponentu jsem poté jednoduše přidal do tabulek, které obsahovaly tyto sloupce pomocí tagu 

<ui:include> a předal jim parametry tagem <ui:param>. Taky jsem zgeneralizoval metody pro vytvá-

ření, odebíraní osob a přesměrování na detail určité osoby. 
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4 Závěr 

4.1 Uplatněné znalosti a dovednosti v průběhu praxe 

V průběhu odborné praxe jsem využil spoustu znalostí získaných během studia. V obou dvou projek-

tech, na kterých jsem pracoval, se nejvíce používal programovací jazyk Java, a tím pádem jsem využil 

hlavně znalosti z předmětu Programovací jazyky I, ve kterém se probírají základy tohoto programova-

cího jazyku. Při programování mí také pomáhali teoretické znalostí o algoritmech a principy 

programování z předmětů Programování 1, Programování 2, Algoritmy 1 a Algoritmy 2. Předměty Úvod 

do softwarového inženýrství a Vývoj informačních systémů mi pomohly zejména při analýze a návrhu 

infomačního systému, díky znalostem návrhových vzorů a jazyku UML. Při návrhu a práci s databází 

jsem využil znalosti z předmětů Úvod do databázových systémů a Databázové a informační systémy. 

Také jsem využil znalosti z předmětů Správa operačních systému, ve kterém jsem se naučil pracovat 

s operačním systémem Linux a Java technologie, kde jsem více prohloubil znalosti programovacího 

jazyku Java a jeho využití při tvorbě informačních systémů, bohužel tyto dva předměty jsem měl až v pá-

tém semestru, takže jsem tyto znalosti využil spíše až v druhé polovině odborné praxe. 

4.2 Chybějící znalosti a dovednosti v průběhu praxe 

V době nástupu na praxi jsem neměl žádné zkušenosti s vývojem webových aplikací. Neměl jsem žádné 

volitelné předměty, které se tímto zabývají a povinné předměty na toto téma jsou až ve třetím ročníku, 

takže jsem tyto potřebné dovednosti začal studovat až po nástupu na praxi. Dalším nedostatkem byla 

neznalost nástrojů umožňujících objektově relační mapování a nástroje Maven, které jsem se naučil 

používat až na praxi. Taky jsem do té doby moc neovládal značkovací jazyk HTML, protože jsem si 

nezvolil žádné předměty kde se tento jazyk používá, a kvůli tomu jsem měl zezačátku problémy i s tech-

nologií JSF. 

4.3 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a jejich zhodnocení 

Absolvování odborné praxe ve firmě SCOVECO, s.r.o. hodnotím kladně. Jsem velmi vděčný, že mi tato 

možnost byla poskytnuta. Byla to velmi obohacující zkušenost, naučil jsem se mnoho nových věcí. Pro-

hloubil jsem svoje programovací dovednosti a znalosti, vyzkoušel jsem si práci v týmu a Java 

technologie které se používají na reálných projektech, naučil se používat verzovací systém Git, a také 

jsem dostal mnoho rad od zkušenějších programátorů. Taky jsem měl možnost zažít prací na reálném 

projektu od jeho začátku až po nasazení do provozu. Tyto nové zkušenosti se mi určitě budou hodit 

v budoucnu a pomůžou mi při rozhodování na co se dále zaměřím.  



26 

 

Literatura 

[1] SCOVECO [online]. [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: http://scoveco.cz/cz/ 

[2] Java [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://go.java/index.html 

[3] Eclipse IDE [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://www.eclipse.org/ide/ 

[4] Maven [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://maven.apache.org/ 

[5] Git [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://git-scm.com/ 

[6] Hibernate [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: http://hibernate.org/orm/ 

[7] Primefaces [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://www.primefaces.org/ 

[8] Rewrite [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://www.ocpsoft.org/rewrite/ 

[9] Liferay Portal [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://dev.liferay.com/ 

[10] MySQL database [online]. 2018 [cit. 2018-04-8]. Dostupné z: https://www.mysql.com/ 

[11] Gson [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://github.com/google/gson 

[12] Apache Shiro [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://www.infoq.com/articles/apache-

shiro 

[13] JavaServer Faces [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: http://www.oracle.com/tech-

network/java/javaee/overview-140548.html 

[14] JavaServer Faces specification [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: 

https://javaee.github.io/javaserverfaces-spec/ 

[15] Vložení portletu na web. In: Liferay Savvy [online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: 

http://www.liferaysavvy.com/2014/03/embedding-portlet-in-web-contentliferay_26.html 

 

 
 

http://scoveco.cz/cz/
https://go.java/index.html
https://www.eclipse.org/ide/
https://maven.apache.org/
https://git-scm.com/
http://hibernate.org/orm/
https://www.primefaces.org/
https://www.ocpsoft.org/rewrite/
https://dev.liferay.com/
https://www.mysql.com/
https://github.com/google/gson
https://www.infoq.com/articles/apache-shiro
https://www.infoq.com/articles/apache-shiro
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview-140548.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview-140548.html
https://javaee.github.io/javaserverfaces-spec/
http://www.liferaysavvy.com/2014/03/embedding-portlet-in-web-contentliferay_26.html

