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Úvod 
Dnes v roku 2009 je ľudstvo extrémne závislé na informáciách a informačných 

technológiách. Veď kto z nás si vie predstaviť život bez bankových alebo 

telekomunikačných služieb? 

Treba si však uvedomiť, že dnešná doba generuje aj obrovské množstvo dát, ktoré 

treba nejakým spôsobom dostať pod kontrolu. Dnes najbežnejšou technológiou práce 

s dátami je práve relačná databáza, ktorá sa aj po relatívne dlhej dobe ukazuje ako stále 

bezpečné, výkonné a robustné riešenie pre prácu s dátami. 

V poslednej dobe sa ukazuje ako alternatíva aj podpora objektových databázových 

systémov, napríklad aj v podobe objektovej databázy CACHÉ. 

Ďalším významným problémom je spôsob výmeny dát. V nedávnej minulosti si 

firma často vytvorila vlastný formát uloženia dát, ktorý bol samozrejme nekompatibilný 

s akýmkoľvek iným formátom. Existoval aj problém s bezpečným prijímaním 

a odosielaním dát. Často sa totiž stávalo, že tieto dáta neprešli zabezpečovacími systémami 

týchto firiem a boli  označené ako nebezpečné. 

Tento problém výmeny údajov už pomerne dlhú dobu rieši technológia XML. 

Jedná sa o jazyk a zároveň o formát dát. XML je vytvorený ako pokračovanie jazyka 

SGML a HTML.  

Samotný jazyk je však pre komunikáciu nedostatočný, pretože okrem formátu a 

popisu dát  treba presne definovať aj spôsob komunikácie alebo výmeny dát. 

A práve spôsob komunikácie riešia webové služby. Webová služba je podľa definície W3C 

riešenie, ako spolu môžu aplikácie komunikovať a vymieňať si medzi sebou informácie 

prostredníctvom internetu [0]. 

 V mojej práci overujem využiteľnosť a kompatibilitu voľne dostupných dát  

a služieb s cieľom vytvoriť z týchto komponentov mapovú webovú aplikáciu. 

Ako zdroj dát mi poslúži archív voľných pracovných miest, ktorý spravuje 

ministerstvo práce a sociálnych vecí. 

 Táto práca sa snaží priniesť nové pohľady na to, ako by bolo možné využiť voľne 

dostupné dáta od MPSV a webové mapové služby. Ďalej sa snaží nahliadať na 

problematiku tvorby aplikácie, ktorá dokáže dátam od MPSV priradiť zemepisné 

súradnice. Používa webové mapy, na ktorých sa tieto voľné pracovné miesta zobrazujú.  
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Takto koncipovaná vizualizácia voľných pracovných miest môže priniesť aj iné 

výhody, napr. možnosť analýzy pomocou priestorových dotazov, grafické znázornenie 

polohy voľného pracovného miesta, zvýšené možnosti priestorového vyhľadávania 

voľných pracovných miest. 

Primárnou úlohou bude tvorba webovej aplikácie, ktorá bude vizualizovať voľné 

pracovné miesta v podobe prehľadnej tabuľky, bude tiež schopná zobrazovať voľné 

pracovné miesta na webovej mape. 

 Práca rieši aj ďalšie podúlohy, ktoré sú dôležité pre splnenie primárneho cieľa 

a slúžia aj pre zvýšenie efektivity celého systému. 

Diplomová práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť odpovedá na otázky, 

týkajúce sa použitých technológií a teoretického základu, druhá časť poskytuje odpovede 

na priamy postup pri zostrojení celého systému s ohľadom na najväčšie problémy, 

s ktorými som sa stretol a postup ich riešenia. 

 

1 Ciele práce 
V úvode som naznačil zadanie mojej diplomovej práce. Ide o overenie použiteľnosti 

verejných dát a služieb s cieľom vytvoriť z týchto komponentov systém, ktorý je schopný 

prezentovať, vizualizovať a publikovať verejne prístupné dáta MPSV. Samozrejme, že 

tento opis je vcelku všeobecný. Preto boli vytýčené nasledujúce zásady vypracovania: 

 

1.1 Štúdium predmetnej oblasti nezamestnanosti 
Základná orientácia v oblasti  nezamestnanosti. Prehľad riešení jednotlivých 

projektov, ktoré riešia oblasť spracovania a prezentácie voľných pracovných miest. 

 

1.2 Štúdium poskytovaných dát z rôznych hľadísk 
Analýza poskytovaných dát a zároveň výber dát, ktoré budú využívané pre potreby 

webovej  aplikácie. Štúdium dát z hľadiska štruktúry, obsahu, uloženia a možností 

spracovania. 
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1.3 Návrh technického riešenia aplikácie 
Návrh spôsobu manipulácie s voľnými dátami v ZIP archívoch na portáli MPSV. 

Analýza možnosti uloženia a spravovania týchto dát. Návrh spôsobu, ktorý by umožnil 

tieto dáta efektívne využívať. Zvoliť možnosti uloženia takým spôsobom, aby prepojenie 

dát MPSV na webovú mapu bolo čo najefektívnejšie.  

1.4 Overenie rizika zmeny štruktúry voľne dostupných XML 
Analýza možného rizika, ktoré je spôsobené zmenou štruktúry obsahu voľne 

dostupných XML súborov na portáli MPSV. 

 

1.5 Štúdium dokumentácie Google Maps API 
Štúdium dokumentácie je významné pre potreby tvorby webových máp, pomocou 

ktorých bude prebiehať zobrazovanie voľných pracovných miest. Štúdium má za cieľ 

dosiahnuť lepšie pochopenie technológie Google Maps API a zistenie, aké možnosti pre 

vizualizáciu voľných pracovných miest ponúka. 

 

1.6 Tvorba webovej aplikácie pre vizualizáciu geoinformácií 
MPSV 
Tvorba webovej aplikácie, ktorá je schopná vykonávať základné operácie nad dátami 

o voľných pracovných miestach, zobrazovať voľné pracovné miesta na webovej mape 

v podobe bodov, ktoré budú predstavovať jednotlivé voľné pracovné miesta. Voľné 

pracovné miesta, ktoré sú zobrazované  na webovej mape, obsahujú dodatočné informácie 

o voľnom pracovnom mieste. 

 

1.6.1 Návrh aplikácie po stránke funkčnosti a dizajnu 
Návrh aplikácie po stránke funkčnosti a dizajnu, návrh aplikácie vzhľadom na nové 

možnosti zobrazovania voľných pracovných miest pomocou webovej mapy, zohľadnenie 

nového spôsobu zobrazovania dát. 
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1.7 Návrh a riešenie lokalizácie javov a objektov dát MPSV 
Návrh možností riešenia, ktoré umožňuje lokalizovanie voľných pracovných miest 

pomocou voľných webových služieb s ohľadom na spôsob uloženia voľných pracovných 

miest. Zhodnotenie využiteľnosti tohto prístupu geokódovania. 

 

2 Nezamestnanosť 

2.1 Definícia a druhy nezamestnanosti 
Nezamestnanosť je stav, kedy sa nachádza časť pracovných síl mimo pracovný 

proces [1]. 

 

V ekonomickej teórií je za nezamestnaného považovaná taká osoba, ktorá je schopná 

pracovať, ale nemôže si nájsť platené zamestnanie. 

 Podľa metodiky medzinárodnej organizácie práce ILO sa za nezamestnaného 

považuje osoba, ktorá splňuje nasledovné požiadavky: 

• je staršia ako 15 rokov 

• aktívne hľadá prácu 

• je pripravená k nástupu do práce do 14 dní [1] 

 

Miera nezamestnanosti je ukazovateľ, ktorý hovorí o stave a vývoji nezamestnanosti. 

Je to podiel nezamestnaných ku všetkým osobám schopným pracovať. Miera 

nezamestnanosti sa dá vyjadriť pomocou vzorca   

u - miera nezamestnanosti  

U - počet ľudí bez práce 

L - počet zamestnaných ľudí 

V praxi sa presnosť takého merania ťažko zabezpečuje. Každá metóda má svoje nedostatky 

[1]. 

 

Druhy  nezamestnanosti 

• Systémová (cyklická) – je spojená s cyklickým vývojom v hospodárstve 

• Absolútna – v určitej oblasti spoločnosti je počet hľadajúcich zamestnanie vyšší, 

ako je počet pracovných miest 
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• Frikčná (dočasná) má krátkodobý charakter, súvisí napr. so sťahovaním sa do iného 

mesta. 

• Sezónna – vzťahuje sa na sezónnu prácu (napr. v zime je viac nezamestnaných 

v oblasti poľnohospodárstva). 

• Technologická – v rámci technologického vývoja sa vyvíja trh práce vzhľadom na 

požadované profesie (obzvlášť v priemysle a v poľnohospodárstve sú potrebné 

určité profesie a vzdelanie). 

• Skrytá – navonok sa neprejavuje, nezamestnaný nemá prácu dlhšie ako 1 rok. 

V tomto prípade je veľmi ťažký návrat späť do práce, preto sa s týmito 

nezamestnanými nepočíta v štátnej politike zamestnanosti. 

• Iné – napr. regionálna, trvalá, zdanlivá, dobrovoľná. 

[1] 

  

2.2 Webové riešenia poskytujúce voľné pracovné miesta 
Na webe sa nachádza mnoho webových stránok, ktoré ponúkajú voľné pracovné 

miesta. Ich dizajn a technické prevedenie sa dosť podstatne líšia. 

 

profesia.sk, profesia.cz 

Jedná sa o popredný webový portál, určený ľuďom, ktorí hľadajú pracovné miesta 

a firmám, ktoré hľadajú budúcich zamestnancov. Poskytuje ucelené informácie o celej 

škále problémov, ktoré súvisia so zamestnaním. 

 

job.sk, www.topjobs.sk, www.jobs.cz, prace.cz 

V prípade týchto webov sa jedná o riešenia, ktoré sa snažia priblížiť svojou kvalitou 

a rozsahom ponúkaných funkcií a informácií portálu profesia. Možnosti vyhľadávania 

pracovných miest sú podobné. 

 

Počet webových stránok, ktoré ponúkajú voľné pracovné miesta, je veľký. Ich 

spoločný menovateľ je spôsob vyhľadávania voľných pracovných miest, ktorý je založený 

v prvom rade na výbere oboru, nasleduje hľadanie podľa okresu, a samozrejme výber 

podľa aktuálnosti voľného miesta. 
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Iba málo webových portálov, ktoré poskytujú informácie o voľných pracovných 

miestach, používa pri vyhľadávaní aj nejaké iné sofistikovanejšie spôsoby vyhľadávania 

pracovných miest. 

 Jediný webový portál, ktorý využíva pri hľadaní voľných pracovných miest nejaké 

priestorové možnosti, je portál MPSV, kde existuje možnosť vyhľadať voľné pracovné 

miesta podľa dojazdovej vzdialenosti z obce, ktorú si zvolíme. Táto vzdialenosť môže byť 

v kilometroch alebo minútach. 

 Na webe existuje zaujímavý projekt, ktorý sa zaoberá vyhľadávaním voľných 

pracovných miest. Sídli na adrese www.monster.cz. 

 Je to personálna firma, ktorá je známa na celom svete. Jej personálna politika na 

webe je relatívne podobná ostatným projektom, ktoré sa vyskytujú v Čechách a na 

Slovensku. Má však jednu zvláštnosť, ktorou je zobrazovanie pracovných miest na 

webovej mape od spoločnosti Google. Tento web zobrazuje voľné miesta z celého sveta na 

mape ako bod. Po kliknutí naň sa zobrazia konkrétnejšie informácie o danom mieste.  
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3 Portál MPSV 
MPSV spravuje integrovaný portál MPSV a úradov práce. MPSV ho prevádzkuje ako 

verejný zdroj informácií o trhu práce a sociálnom systéme v Českej republike. Nachádza sa 

na adrese http://portal.mpsv.cz . 

Voľné miesta sú denne aktualizované z 247 miest z celej ČR, počet zobrazených 

internetových stránok prekračuje hranicu 6 miliónov zobrazení mesačne. Celý portál je 

založený na špičkovej databázovej technológií spoločnosti Oracle, konkrétne Oracle 

Application server 10g, Oracle Portal, Oracle Database 10g. [2] 

 
Obrázok 1 Zadávanie  požiadaviek na voľne prac. miesta cez portál MPSV a úradov práce 
 

MPSV spravuje okrem voľných pracovný miest aj mnoho iných dát. Na portáli sa 

nachádzajú aj dáta: 

• Štatistiky nezamestnanosti 

• Polročné štatistiky absolventov 

• Voľne miesta siete EURES 

• Zoznamy úradov práce ČR 

• Atď. 
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Pre moju prácu sú najpodstatnejšie dáta: 

• Voľne miesta evidované úradmi práce ČR 

o Prírastky voľných miest za celú ČR 

• Číselníky 

o Zoznam číselníkov používaných ÚP 

o Zoznam úradov práce 

 

Všetky vymenované typy dát sa nachádzajú na portáli MPSV v archíve ZIP. Pre 

ľahšiu prácu a väčší prehľad pripravili autori portálu  prehľadnú tabuľku, ktorá zobrazuje 

typy súborov a ich parametre. Viac napovie tab. č. 1. 

 
Tabuľka 1 Typy súborov na portáli MPSV a ich parametre. 
 
Príklad využitia: 

http://portal.mpsv.cz/portalssz/download/getfile.do?filename=VM_HTML. 

Zadaním tohto reťazca do internetového prehliadača sa zobrazí ponuka pre stiahnutie dát v 

archíve ZIP. V archíve sú dáta o voľných miestach jednotlivých úradov práce v ČR v 

HTML formáte. 
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4 Použité programové produkty 

Pri práci budem používať rôzne druhy programových produktov. 

 

4.1 Stylus Studio 
Stylus Studio [3]  je software, ktorý slúži na prácu s XML technológiou. Obsahuje 

celý rad nástrojov pre prácu s XML, XSL, XSLT, atd. Je to komerčný software. Používal 

som ho hlavne na zobrazenie XML súborov v rôznych grafických pohľadoch. 

 

4.2 MS SQL Server 2008 Express 
Jedná sa o databázové riešenie spoločnosti Microsoft. Je to jeden z najvýkonnejších 

databázových systémov na svete. Verzia Express je zdarma k dispozícií. Obsahuje grafický 

nástroj pre správu a prácu s databázami, ako aj podporu pre geografické dáta. Je tesne 

naviazaný na Visual Studio.  

 

4.3 Visual Studio 2008 
Ide o vývojové prostredie spoločnosti Microsoft. Distribuuje sa vo viacerých 

verziách. Existuje aj Express verzia, ktorá je zdarma dostupná, má však niekoľko 

obmedzení. Tento nástroj je schopný tvoriť aplikácie pre desktopové  aj pre webové 

prostredie. 

 

4.4 Integrovaná informačná služba IIS 6.0 
Jedná sa o webový server, ktorý poskytuje webovú aplikačnú infraštruktúru pre 

operačný systém Windows [4]. 

Webová aplikácia, ktorá zobrazuje voľné pracovné miesta od MPSV, bude umiestnená 

na tomto serveri. 
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5 Predstavenie technológií 

5.1 .NET 
Je to platforma pre vývoj aplikácií pre operačný systém Windows, založená na 

riadenom behovom prostredí, obohatenom o veľkú sadu základných tried. Programy sa 

tvoria najčastejšie pomocou programovacích jazykov C#, Visual Basic .NET, ale .NET 

umožňuje tvorbu programov aj v iných jazykoch [5]. 

Úlohy vyplývajúce z diplomovej práce budem riešiť práve v prostredí tejto 

platformy.  Platforma .NET umožňuje tvorbu Windows aplikácií, ale aj webových 

aplikácií. 

 

5.2 ASP .NET 
ASP. NET technológia je založená na platforme .NET. Vývojári tak môžu vyvíjať 

webové aplikácie v jazykoch platformy .NET. Slúži na tvorbu dynamických webových 

aplikácií. Táto technológia sa snaží zjednotiť programovanie desktopových a webových 

aplikácií [6]. 

 

5.3 XML 
XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací 

jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C (World Wide Web 

Consortium) ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. Umožňuje jednoduché vytváranie 

konkrétnych značkovacích jazykov na rôzne účely a široké spektrum rôznych typov 

údajov. 

Sila XML je najmä v jeho hierarchickej štruktúre a pomerne jednoduchom spôsobe 

kódovania. Umožňuje popisovať - označovať - ľubovoľné dáta a prenášať ich medzi 

rôznymi aplikáciami a platformami. Hlavnou ideou XML je oddelenie obsahu a dizajnu 

dát. Spojovacím mostom je XSL, ktorý umožňuje vytvárať množstvo výstupných 

formátov. XML je formát súboru obsahujúci dáta. Zvláštnym ho robí to, že je široko 

prijímaný ako štandard so schopnosťou existencie na akejkoľvek platforme a používaný 

masívnym, stále rastúcim počtom aplikácií a programovacích jazykov. 

Každý dokument XML sa skladá z kombinácie dát značiek a znakov. Značky 

dávajú dokumentu XML štruktúru, zatiaľ čo znaky predstavujú iba vlastný obsah. Všetky 
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dokumenty XML, spĺňajúce špecifikáciu XML, musia dodržiavať isté pravidlá. Ak tieto 

pravidlá dodržujú, potom sú považované za správne štruktúrované [7].  

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?> 

 

 

<osoba stav="kamarati"> 

   <meno>Ján</meno> 

   <priezvisko>Valter</priezvisko> 

   <narodený>1999</narodený> 

</osoba> 

 

 

 

 

 

5.4 XSL 
Je to rodina jazykov, ktoré umožňujú popísať, ako sa majú XML súbory formátovať 

a prevádzať do HTML, XML, alebo do textovej podoby [8]. Tento popis sa môže zdať 

dosť zjednodušený, ale táto téma je nad rámec diplomovej práce. 

 

5.5 XSLT 
V jednoduchosti by sa dalo povedať, že technológia XSLT umožňuje pretvárať XML 

dokumenty na iné typy dokumentov, ale aj na iné dokumenty XML. XSLT je 

mechanizmus pre formátovanie obsahu dokumentu XML a manipuláciu s ním. Umožňuje 

široké spektrum úkonov v oblasti XML od zatriedenia záznamov až po prepojenie 

s databázami [9]. 

 

 
Obsah elementu 

osoba 

Koreňový 
element 

Atribút stav a jeho 
hodnota „kamarati“ 

Zakončenie 
koreňového 

elementu 

Kódovanie XML deklarácia 

Figure 1Príklad XML súboru Obrázok 2 Ukážka XML 
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5.6 Schémy pre popis XML dokumentov 

5.6.1 DTD 
Document Type Definition, DTD určuje, aké elementy môžu byť v danom 

dokumente použité a čo môžu obsahovať. DTD tiež definuje, v akých vzájomných 

vzťahoch môžu byť jednotlivé elementy použité. DTD pomáha v overovaní správnej 

štruktúry XML dokumentov [10].  DTD je jedna z najpoužívanejších schém, pretože je 

široko podporovaná množstvom aplikácií. 

Jeho zápis je jednoduchý a veľmi dobre čitateľný. Za hlavné nevýhody sa dajú 

považovať hlavne nemožnosť definovať dátové typy jednotlivým XML elementom 

a atribútom. Nepodporuje tiež menné priestory a jeho zápis nie je vo formáte XML [11]. 

 

5.6.2 XML schéma 
XML schéma sa vyvinula z XML – Data a XDR. Podporujú ju všetky veľké firmy 

a mnoho open – source projektov. Je významne prepojená s databázovou technológiou. 

 Jej najhlavnejšie nevýhody sú v zložitej špecifikácií, niekedy môže mať 

problémové použitie [11]. 

 

5.6.3 Relax NG 
Popularita tohto jazyka v poslednej dobe stále rastie, pretože je jednoduchý na 

naučenie a na použitie a počet jeho implementácií sa rozširuje. 

Za hlavnú výhodu sa považuje jeho určitá elegancia v použití, ktorá chýba jeho 

konkurencii [11]. 

 

5.6.4 Schematron 
Táto schéma sa dá použiť iba pre validáciu. Umožňuje definovanie sady podmienok, 

ktoré musia byť pre dokumenty splnené. Využíva jazyk XPath pre zápis podmienok [11]. 

 

5.7 AJAX 
Ajax alebo Asynchronous JavaScript and XML je technológia postavená na 

JavaScripte, ktorá umožňuje zasielať HTTP požiadavky bez nutnosti načítať stránku. 
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Ako každá technológia má aj ajax svoje výhody a nevýhody. Medzi hlavné nevýhody 

patrí nepoužiteľnosť tlačidla „späť“ alebo záložiek. [12]. 

 

5.8 Mapové služby 
 Na webe sa nachádza mnoho spoločností, ktoré ponúkajú svoje mapové služby. Pre 

potreby diplomovej práce som sa rozhodol používať mapové služby od spoločnosti 

Google. 

 Mapové služby umožňujú zobrazovať na webových stránkach mapu vo forme 

statických obrázkov alebo priebežne sa načítavajúcich dlaždíc. Dlaždice sú uložené na 

serveri a klient si ich postupne sťahuje na počítač. Dynamické načítavanie dlaždíc a práca s 

mapou sa deje bez potreby načítania celej stránky, čo je výsledkom implementácie ajaxu. 

 Pomocou JavaScriptu si užívateľ môže postupne prispôsobovať funkcionalitu 

webovej mapy tak, aby mu maximálne vyhovovala. 

 Mapové API obsahujú rôzne možnosti funkcionality. Medzi základné funkcie patrí 

zobrazovanie mierky, zobrazovanie ovládacích prvkov mapy, nastavenie stupňa interakcie 

mapy, pridanie rôznych objektov do mapy. 

 

5.8.1 API 
 API znamená application programming interface. Je to rozhranie pre 

programovanie aplikácií. Jedná sa o zbierku funkcií či tried nejakej knižnice. API určuje, 

akým spôsobom sa budú funkcie knižnice volať zo zdrojového kódu programu [13]. 
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6 Analýza dát 
V časti o portáli MPSV som naznačil, aké druhy dát publikuje MPSV. V tejto časti 

spomínané dáta rozoberiem podrobnejšie. 

Pre potreby diplomovej práce budem využívať dáta prírastkov  voľných pracovných 

miest a číselníky týchto dát. Názvy týchto súborov sú generované automaticky. Číselníky 

aj voľné miesta sa tu nachádzajú  v XML aj v HTML formáte. Dáta sú verejne dostupné. 

 

6.1 Číselníky 
Názov týchto súborov je vo formáte: ciselniky20081230_xml.zip. Ako už z názvu 

tohto súboru vyplýva, bol vygenerovaný 30. 12. 2008 a obsahuje dáta, ktoré sú vo formáte 

XML. Tento ZIP archív sa generuje každý deň. Po rozbalení tohto ZIP archívu môžeme 

vidieť rôzne súbory. Ich názov a popis zobrazuje tabuľka č. 2 

 

SUBOR POPIS SUBOR POPIS 

c_jazyk.xml Číselník jazykov c_prac_uvazek.xml Čísel. pracovných úväzkov 

c_obor.xml 
Číselník oborov 

zamestnania 
c_siritelnost_vm.xml 

Číselník šíriteľnosti 

voľného miesta 

c_uroven_znal.xml 
Číselník úrovne znalosti 

jazyka 
c_vhodnost_zam.xml 

Čís. určuje, ako je 

zamestnanie vhodné pre ... 

(napr. slabozrakých alebo 

nevidomých  občanov) 

ch_cpp.xml Číselník povolaní ch_cz_nace.xml Predmet podnikania 

ch_kzam.xml Číselník profesií okresy.xml Číselník okresov v ČR 

c_sk_jazyk.xml 
Číselník jazykov, ktoré 

vyučujú školy v ČR 
c_typ_skoly.xml Číselník typov škôl v ČR 

c_smennost.xml Číselník zmenností c_ukonc_studia.xml Číselník ukončenia štúdia 

c_vyhoda.xml Číselník výhod c_vzdelani.xml Číselník vzdelaní 

ch_dovednost.xml Číselník znalostí ch_kkov.xml 
Klasifikácia kmeňových 

odborov vzdelania 

Tabuľka 2 Obsah súboru číselníkov, ZIP archív 
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V súbore ZIP sa okrem XML súborov nachádzajú aj dva súbory typu XSL 

s názvom ciselnik.xsl a utils.xsl. 

Súbor cislenik.xsl a utils.xsl slúži každému XML súboru na správne sformátovanie 

XML dokumentu pre zobrazenie vo webovom prehliadači.  Konkrétnu ukážku dát 

v textovej podobe ukazuje obr. č. 4. Obrázok č. 3 zobrazuje XML súbor, na ktorom je 

použitá šablóna XSL, ktorá ho sformátuje do prehľadnej tabuľkovej podoby. 

 

 
Obrázok 3 Dáta súboru okresy.xml, sformátované pomocou XSL, zobrazené pomocou IE7 
 

 
Obrázok 4 Dáta súboru okresy.xml, zobrazené v textovej podobe 
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Obrázok 5 Grafické znázornenie XML dokumentu okresy.xml  
 

Z obrázku č. 4 môžeme vyčítať, že ako kódovanie sa používa Windows-1250, 

 standalone=“yes“ znamená že XML súbor nie je závislý na prípadnom DTD. Šedou  

farbou je zobrazený komentár. 

Ďalej už nasleduje dátová časť, ktorá začína koreňovým elementom OKRESY 

s atribútmi verze, popis a aktualizace. Všetky atribúty a elementy sú na obr. 4 zobrazené 

červenou farbou. Nasleduje element OKRES, ktorý zapuzdruje OKRES_KOD, NAZEV, 

ZKRATKA, NUTS4, ktoré už nesú konkrétne informácie. 

Takýmto spôsobom by som mohol popísať všetky XML súbory z tabuľky č. 2. 

Samozrejme, že tieto súbory budú obsahovať rôzne iné atribúty a elementy, ale princíp 

bude ten istý. Bude to XML súbor, v ktorom budú prevažovať informácie v elementoch. 

Informácie v číselníkoch sa menia iba málo až výnimočne. 

 

6.2 Prírastky voľných pracovných miest 
Meno súboru, v ktorom sa nachádzajú prírastky voľných pracovných miest, je 

vmp20090101_xml.zip. Skratka „vmp“ znamená prírastky voľných pracovných miest. 

Nasleduje dátum, kedy bol súbor vygenerovaný a typ údajov v skomprimovanom súbore. 

Aj tento súbor sa generuje každý deň. 

Tabuľka č. 3 zobrazuje, aké súbory sa nachádzajú v skomprimovanom ZIP archíve. 
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TYP  POPIS 

resource_cs.xml  Česká jazyková lokalizácia 

utils.xsl  Súbor potrebný pre transformáciu dát v XML 

vmp20090101.xml  Prírastky voľných prac. miest úradov práce ČR 

volnamista.dtd  Súbor s definíciou štruktúry dáta 

volnamista.xsl  Súbor potrebný pre transformáciu dát v XML 

Tabuľka 3 Obsah súboru prírastkov, ZIP archív 
 

Pokiaľ bola štruktúra číselníkov vcelku jednoduchá, tak štruktúra prírastkov 

voľných pracovných miest je oveľa zložitejšia. 

 

 
Obrázok 6 Ukazuje dáta XML zobrazené v IE 
 

Obr. č. 6 zobrazuje dokument XML v prehliadači IE. Vďaka šablóne XSL vidíme 

pekne upravený text, ktorý je veľmi prehľadný. Obr. č. 7 ukazuje zdrojové dáta tohto XML 

dokumentu. Ako som už spomenul, jeho štruktúra je oveľa zložitejšia ako v prípade 

číselníkov. Je to spôsobené aj tým, že je vygenerovaný spolu s údajmi svojich číselníkov. 

Znamená to, že tie hodnoty, ktoré nájdem v XML dokumente, napr. okresy.xml, nájdem aj 

v tomto XML dokumente. 

XML prírastkový súbor od MPSV sa dá pre lepšiu predstavivosť zobraziť ako 

súbor tabuliek, ktoré obsahujú stĺpce, riadky, primárne kľúče a relácie. XML prírastkový 

súbor obsahuje až osem tabuliek, ktoré sú zakomponované v kóde XML.  
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Obrázok 7 Prírastkový XML dokument zobrazený v textovej  podobe 
 

Na základe analýzy štruktúry tabuliek a analýzy dátových hodnôt v jednotlivých 

stĺpcoch tabuliek som neskôr určil podobu databázových tabuliek mojej aplikácie. Pre 

grafickú vizualizáciu som použil program Stylus Studio. 

Pri postupnej práci s XML súbormi od MPSV som zistil nasledovné skutočnosti. 

V prírastkových XML súboroch z rôznych dní sa môžu vyskytovať identické údaje 

o voľnom pracovnom mieste. To znamená, že v prírastkových súboroch je značná 

redundancia údajov. Tomuto faktu som musel podriadiť ďalšie rozhodovanie pri práci 

s databázou. 

Štruktúra prírastkových XML súborov býva niekedy rozdielna. Znamená to, že 

niektoré atribúty a elementy sa v niektorých súboroch vyskytujú a v iných zase nie. Napr. 

element ZELENE_KARTY je príkladom tohto správania. 
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Obrázok č. 8 zobrazuje XML 

prírastkový dokument, ktorý obsahuje 

voľné pracovné miesta. XML súbor je 

zobrazený v grafickej podobe. Na obrázku 

je zrejmý stupeň vnorenia jednotlivých 

elementov a atribútov. Ďalej sú tu viditeľné 

ich hodnoty. 

 

 
Obrázok 9 Grafické zobrazenie XML súboru, 
konkrétne tabuľky „volnamista“ 
 

Obrázok č. 9 zobrazuje tabuľku, 

ktorá nesie informácie o verzii XML 

súboru, odkaz na hlavnú stránku a dátum 

aktuálnosti XML súboru. Tieto údaje 

môžeme vidieť aj na obr. č. 8. Obrázok č. 8 

by sa mohol rozložiť na minimálne osem 

takýchto tabuliek, ktoré by dokázali 

popísať celé jedno voľné pracovné miesto.  

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 8 Grafická vizualizácia XML súboru 
ktorý obsahuje voľné pracovné miesta  
 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 10 Grafické zobrazenie XML súboru, konkrétne tabuľky „volnemisto“ 
 

Z dôvodu veľkého rozsahu údajov som graficky zobrazil iba tabuľku „volnemisto“, 

ktorá obsahuje tie najpodstatnejšie údaje o voľnom pracovnom mieste. Obrázok č. 10 

prezentuje práve tabuľku „volnemisto“ 

Samozrejme, že aj táto tabuľka obsahuje ďalšie tabuľky, ktoré sú v nej skryté a pre 

potreby návrhu databázy musia byť odhalené. 
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7 Tvorba systému 
Základné črty systému prezentuje obr. č. 11. 

 
Obrázok 11 Use case diagram systému 
 

Pri analýze problému som si vytýčil tieto čiastkové úlohy: 

• Návrh databázy 

• Ako zabezpečiť sťahovanie dát z portálu MPSV 

• Ako zabezpečiť import týchto dát vo formáte XML do databázy 

• Ako získať geografickú polohu XML dát (voľných prac. miest) 

• Ako vyriešiť načítavanie databázových dát do webovej aplikácie 

• Ako vyriešiť zobrazovanie voľných pracovných miest na webovej mape 

 

Každá z týchto čiastkových úloh sa delí na ďalšie čiastkové úlohy, ktoré ale popíšem 

neskôr. Pri analýze daných úloh som sa rozhodol, že systém rozdelím medzi dve aplikácie. 

Desktopová aplikácia sa stará o sťahovanie, import, geokódovanie a prácu s dátami. 

Webová aplikácia prezentuje dáta, ktoré sú uložené v databáze. Klient pracuje práve 

s webovou aplikáciou. 
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7.1 Návrh databázy 
Pri návrhu databázovej štruktúry som najprv analyzoval dáta vo forme XML spolu 

s DTD súborom, ktorý definuje štruktúru dát v XML súbore a rozhodol som sa, že dáta 

budem ukladať do relačnej databázy programu MS SQL 2008, kde nebudem ukladať celé 

XML súbory, ale iba hodnoty niektorých ich atribútov a elementov. 

V kapitole č. 6 Analýza dát sú zobrazené určité možnosti pohľadov na XML dáta. 

jeden z týchto pohľadov je aj pohľad na XML dáta ako na tabuľky dát a práve týmto 

spôsobom som  odvodil celkovú databázovú štruktúru dát. 

 

7.1.1 Dátová štruktúra prírastkových súborov 
Hlavným dátovým zdrojom je prírastkový XML súbor, ktorého štruktúra 

zapuzdruje približne osem tabuliek. Obr. č. 12 ukazuje, ako sú  v databáze pomenované. 

 
Obrázok 12 Tabuľky databázy 
 

 Hlavná tabuľka je „tblPraMiesto“, kde sa zaznamenávajú informácie o pracovnom 

mieste, teda jeho stĺpce sú napr. názov firmy, pozícia, odbor, a podobne. Nachádzajú sa tu 

informácie aj o polohe daného miesta, a to v stĺpcoch LATITUDE a LONGITUDE. 

V tabuľke sa nachádza ešte ďalší ukazovateľ polohy pracovného miesta. Je to 

MIESTO_GEO, ktoré je geografickým typom. 

Pomocou tabuliek s prefixom „tblHistoria“ uchovávam ďalšie dáta, ktoré priamo 

súvisia s prírastkovým XML súborom. Ich názov kopíruje názov jednotlivých elementov 

XML. 
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7.1.2 Dátová štruktúra číselníkov 
Všetky tabuľky na obr. č. 12 s prefixom tbl okrem tabuľky tblPracMiesto obsahujú 

dáta, ktoré nepochádzajú priamo z prírastkového XML súboru, ale sú distribuované 

v samostatnom ZIP archíve s názvom ciselniky20081001_xml.zip. Tabuľka  

„tblUradPrace“ obsahuje dáta zo ZIP súboru up20081110_xml.zip, v ktorom sú uložené 

dáta o úradoch práce.  

 

7.1.3 Práca s dátami 
V jednotlivých XML dátach od MPSV sa môže nachádzať množstvo  

redundantných dát, ktoré by v databáze zaberali  príliš veľa miesta a boli by pri ďalšej 

práci s databázou problémové. Konkrétne sa jedná o tabuľky, ktoré majú charakter 

číselníkov. Preto som sa rozhodol zostrojiť systém uložených procedúr, ktoré sa priebežne 

starajú o to, aby sa v týchto tabuľkách nenachádzali redundantné údaje. Tieto uložené 

procedúry zobrazuje obr. č. 13. 

 
Obrázok 13 Uložené procedúry údržby dát 
 

Každá „údržbárska“ procedúra vykonáva svoju prácu v jednej danej tabuľke. Túto 

prácu vykonáva v dvoch krokoch. V prvom kroku hľadá identické záznamy  vo svojej 

tabuľke. Ak ich nájde, tak ich zmaže, ak nie, tak nevykoná nič. V druhom kroku 

skontroluje, či má každý záznam v danej tabuľke odkaz na konkrétne pracovné miesto 

v tabuľke tblPracMiesto (to je hlavná tabuľka databázy). Ak sa v tabuľke vyskytuje 

záznam, ktorý odkazuje na neexistujúce pracovné miesto, tak sa zmaže. 

Redundantné údaje z XML súborov spôsobujú problém aj pri ukladaní údajov, 

preto som sa rozhodol, že v každej z historických číselníkov (to sú tabuľky s prefixom 

tblHistoria) vytvorím vlastné primárne kľúče. V tabuľke tblPracMiesto využívam hodnotu 

primárneho kľúča z XML súboru, atribút ID. Bohužiaľ, aj táto hodnota sa veľmi často 

v jednotlivých XML dokumentoch opakuje, preto bolo potrebné zabezpečiť, aby sa 

transakcia, ktorá vkladá do tabuľky tblPracMiesto redundantný záznam, nevykonala. To 

zabezpečuje nastavenie, ktoré ignoruje duplicitné kľúče. 
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V databáze nie sú medzi tabuľkami žiadne relácie, takže aj z tohto dôvodu musím 

používať procedúry údržby. 

 

7.2 Desktopová aplikácia 
Pre manipuláciu s XML súbormi od MPSV som sa rozhodol vytvoriť desktopovú 

aplikáciu, ktorá bude vykonávať potrebné manipulácie s XML súbormi a bude 

spolupracovať s relačnou databázou. Pre desktopovú aplikáciu som sa rozhodol preto, lebo 

potrebujem, aby sa XML súbory od MPSV importovali v určitých intervaloch v presne 

určený čas. Najjednoduchší spôsob, ako to vytvoriť, je práve desktopová aplikácia 

využívajúca systémový čas. 

Desktopová aplikácia je zostrojená takým spôsobom, že nie je problém odvodiť od 

nej aj webovú aplikáciu. Pre spúšťanie webovej aplikácie by server musel obsahovať 

modul plánovač úloh, ktorý umožňuje periodické opakovanie procesov. 

 

7.2.1 Transfer dát z portálu MPSV 
Desktopová aplikácia je nainštalovaná na serveri. Je stále spustená, pracuje 

s časom, ktorý je na serveri. Užívateľ nastaví čas v nastaveniach aplikácie vo formáte HH-

MM-SS. Aplikácia potom vždy v tomto čase začne sťahovať dáta z portálu MPSV. 

Obrázok. č. 14 demonštruje, ako vyzerá desktopová aplikácia. 

 
Obrázok 14 Desktopová aplikácia 
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Aplikácia ponúka užívateľovi rôzne možnosti nastavenia aktualizácie a importu 

údajov do databázy. Užívateľ nastavuje pracovný adresár, v ktorom sa budú XML súbory 

ukladať pre potreby importu dát do databázy, nastavuje pripojovací reťazec k databáze, čas 

aktualizácie, koľko dní sa budú záznamy archivovať, a pod. 

Proces importu sa môže aktivovať dvomi spôsobmi: aplikácia spustí proces 

importu, ak sa čas aktualizácie zhoduje so systémovým časom, alebo ak užívateľ stlačí 

tlačidlo SPUSTI.  

Tlačidlo SPUSTI  nesťahuje súbory z internetu, ale importuje súbory, ktoré sú 

uložené na pevnom disku počítača.  O tom, že aplikácia vykonáva import, informuje 

animovaný obrázok. 

Po dokončení všetkých prác sa zmaže celá pracovná zložka, v ktorej sa 

nachádzajú XML súbory. 

Aj keď sa môže problém sťahovania dát z portálu MPSV zdať ako jednoduchá 

záležitosť, nie je tomu celkom tak, pretože pri tomto procese môže nastať veľa 

neočakávaných udalostí, od zaneprázdnenosti portálu MPSV až po výpadok internetového 

pripojenia.  

Tento problém si vyžaduje, aby aplikácia bola schopná zaznamenávať všetky údaje, 

ktoré súvisia so sťahovaním súborov, teda čas, názov, a hlavne úspešnosť sťahovania, aby 

mohla automaticky pri každom sťahovaní skontrolovať, či neexistuje súbor, ktorý sa nedal 

stiahnuť a v prípade, že existuje, tak ho stiahne a spracuje. 

Pre potreby tejto práce som pokročilú kontrolu úspešnosti sťahovania a importu 

nezapracoval do hotového projektu. 

Konkrétnejší popis aplikácie sa nachádza v prílohe. 

 

7.2.2 Import dát vo formáte XML do databázy 
Pre túto úlohu existuje viacej spôsobov riešenia. Jedným z najvýkonnejších 

spôsobov, ako dostať XML dáta do databázy, je použiť SQLXML 4.01. Jedná sa o software 

pre prácu s XML. Do projektu stačí pridať potrebné referencie na dll súbor,  

vytvoríme anotovanú schému a pomocou jednoduchých príkazov vložíme údaje do 

databázy. Tento software dokáže pracovať s XML na vysokej úrovni.[14] 

                                                 
1  Viac na: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms171806.aspx 
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Bohužiaľ, tento spôsob má aj svoje tienisté stránky, a to hlavne v podobe 

obmedzenia pre dátového poskytovateľa, nemožnosti kontroly príkazov jazyka SQL 

a hlavne zložitej tvorby anotovaných schém. Preto som sa rozhodol, že import XML dát 

budem vykonávať prostredníctvom XSLT transformácií. 

Ako som už v úvode spomenul, XSLT je technológia, ktorá umožňuje užívateľom 

priamu manipuláciu s obsahom XML, pričom dokáže XML dokument transformovať na 

rôzne iné dokumenty. Práve túto možnosť využívam. 

Transformujem XML dokumenty portálu MPSV na textové súbory, ktoré obsahujú 

príkazy jazyka SQL. Obr. č. 12 ukazuje príklad takéhoto textového súboru. 

 
Obrázok 15 Súbor XML transformovaný na textový súbor 
 

Pre dosiahnutie transformácie potrebujeme vytvoriť transformačnú šablónu. 

 Transformačnú šablónu som vytvoril na základe databázovej štruktúry a štruktúry 

XML súborov. Potom už stačí v programe vytvoriť XSLT transformačnú triedu a predať 

potrebné parametre. 

Takto vytvorený textový súbor, ktorý je naplnený dátami vo forme SQL príkazov, 

postupne aplikácia po riadkoch načítava. Každý riadok, ktorý reprezentuje samostatný 

príkaz, sa zároveň vykoná. Tento postup používam u všetkých XML dokumentov, ktoré 

potrebujem importovať do databázy. Transformačný proces zobrazuje obr. č. 16. 
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Obrázok 16 Proces transformácie XML dokumentov 
 

Táto technika vkladania XML dát do databázy má ale aj svoje nevýhody. Azda 

najväčšia nevýhoda je to, že si nemôžem byť nikdy istý, aké hodnoty atribútov a elementov 

dostanem v XML súbore. Môže sa mi totiž stať, že v XML súbore sú elementy alebo 

atribúty, ktoré obsahujú znaky nekompatibilné s príkazmi jazyka SQL. Často sú to hlavne 

apostrofy, ktoré sa používajú pre vkladanie údajov do databázy. Apostrofy sa v XML 

súboroch od portálu MPSV vyskytujú v relatívne hojnom počte, preto v XSLT šablóne 

musím kontrolovať, či hodnoty atribútov a elementov neobsahujú apostrofy. Práve táto 

skutočnosť ešte viac znižuje jednoduchosť XSLT šablóny.  

Čas, ktorý je potrebný pre import XML súboru, závisí od jeho veľkosti. To 

znamená, že čím bude XML súbor kapacitne väčší, tým dlhší bude aj čas importu. 

Pri testovaní aplikácie som postupne skúšal importovať viacero XML súborov. Pri 

testovaní som importoval rôzne veľké XML súbory. Veľkosť niektorých XML súborov 

prekračovala 100 MB. Na čas, ktorý je potrebný na import XML dát, má vplyv viacero 

faktorov, ako sú napr. veľkosť databázy, zvolený spôsob importu (z internetu, z HDD). 

Namerané časy sú pre 100 MB XML súbor približne 40 minút a pre 20 MB XML súbor 

približne 10 minút. 

Na webovom portáli sa najčastejšie nachádzajú prírastkové XML súbory, ktoré 

majú maximálne od 1 do 15 MB. 

Systém importu dát do databázy je navrhnutý takým spôsobom, aby bolo možné 

importovať akýkoľvek veľký XML súbor. 
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7.2.3 Získanie geografickej polohy 
Pre získanie geografickej polohy využívam službu2 od spoločnosti Google. Jedná sa 

o súčasť Google maps API Services. 

 Geokódovanie je proces, ktorý premení priestorové údaje v tvare: názov obce, 

ulica, číslo popisné, atd. na súradnice geografickej polohy. Spoločnosť Google ponúka 

viacej možností, ako uplatniť proces  geokódovania. 

Dáta, ktoré služba vracia, môžu byť vo formáte XML, JSON, CSV. Každý z týchto 

formátov sa môže využiť v špecifických situáciách. 

Pre moju aplikáciu som sa rozhodol použiť geokódovanie na základe HTTP 

požiadavky, ktorá vracia dáta vo forme CSV.  Na rozdiel od dát vo forme XML je CSV 

o niečo rýchlejší. Princíp, ako aplikácia využíva geokódovanie,  demonštruje obr. č. 17. 

 
Obrázok 17 Ukážka geokódovania cez HTTP požiadavku 
 

Po vložení XML dát do databázy nasleduje proces, ktorý zoberie požadované 

hodnoty stĺpcov a riadkov tabuľky, odstráni z nich diakritiku, spojí tieto hodnoty, medzery 

nahradí znakom + a nakoniec odošle tento reťazec spolu s ďalšími parametrami 

požiadavky. 

Po odoslaní požiadavky príde odpoveď, ktorá vracia hodnoty ako status odpovede 

hovoriaci o tom, ako bola požiadavka spracovaná, kód rozlíšenia, ktorý znamená stupeň 

presnosti určenia adresy, a nakoniec nasledujú geografické súradnice. 

 Z odpovede, ktorá príde prostredníctvom CSV, vložím do databázy iba geografické 

súradnice. 

                                                 
2  Viac na http://code.google.com/intl/sk/apis/maps/documentation/geocoding/index.html 
 Proces geokódovania v PHP na 
http://code.google.com/support/bin/answer.py?answer=80200&topic=11364 
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Pri geokódovaní môže nastať viacero problémov, ktoré môžu byť spôsobené  

rôznymi udalosťami, napr. údaje v databáze nie sú presné a HTTP požiadavka nie je 

rozpoznaná. Pre potreby diplomovej práce riešim iba základnú logiku zisťovania 

správneho formátu adresy. 

Významným nedostatkom je veľká časová náročnosť HTTP požiadavky na 

gookódovanie. Pri odosielaní požiadaviek  je potrebné pridať určité spomalenie, aby 

nedošlo k prílišnému zaneprázdneniu geokódovacej služby. 

Ďalším významným nedostatkom je obmedzenie počtu HTTP požiadaviek na 

15 000 za 24 hodín, čo môže spôsobiť vážne problémy pri importe XML súborov, ktoré 

obsahujú viac ako 15 000 záznamov voľných pracovných miest. 

Riešenie týchto problémov si vyžaduje oveľa komplexnejší pohľad na danú 

problematiku. 

Správne rozpoznanie adresy 

Pri zisťovaní správneho formátu adresy je potrebné činnosti naprogramovať tak, aby 

pri nesprávnom formáte adresy dokázali aspoň približne určiť geografické súradnice 

voľného pracovného miesta. Dá sa to dosiahnuť rozšírenou analýzou adresy voľného 

pracovného miesta, kde program bude postupne porovnávať jednotlivé časti adresy a na 

základe výsledku analýzy odošle spracovanú adresu ako HTTP požiadavku. 

Nesprávny formát adresy môže byť napr. spôsobený rovnakým názvom ulice 

a mesta. Táto malá chyba zapríčiní, že HTTP požiadavka vráti chybové hlásenie. 

Ďalším výrazným problémom sú adresy, ktoré sú v správnom tvare, ale 

geokódovacia služba ich nedokáže rozpoznať. 

 

Obmedzenie počtu HTTP požiadaviek 

Pre odstránenie obmedzení  HTTP geokódovnia je vhodné do programu 

implementovať aj iné geokódovacie služby, ktoré by mohli zvýšiť rýchlosť geokódovania 

a v neposlednom rade aj počet možných požiadaviek na geokódovacie služby. Takéto 

služby ponúka spoločnosť Yahoo pod názvom Yahoo! Maps Web Services - Geocoding 

API. Po funkčnej stránke sú veľmi podobné službe od Google. Geokódovacie služby tiež 

ponúka spoločnosť T – MAPY s.r.o., 3ktorá pokrýva územie Čiech. Proces získavania 

údajov je podobný ako pri spoločnosti Google. 

                                                 
3  Viac na http://mapy.crr.cz/tms/services 
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 Ďalším riešením je zapojiť do procesu geokódovania viacero počítačov, na ktorých 

súvisle prebieha proces geokódovania. 

 

7.3 Webová aplikácia 
Webová aplikácia sa môže nachádzať na rovnakom serveri ako desktopová aplikácia. 

Zabezpečuje zobrazovanie voľných pracovných miest  na webových stránkach. Vstup na 

webové stránky aplikácie majú všetci užívatelia. Aplikácia nerieši systém personalizácie. 

Webová aplikácia pozostáva z niekoľkých webových stránok, ktoré reprezentujú určité 

spôsoby práce s dátami od MPSV a niekoľko systémových súborov. Pracuje s rovnakou 

databázou ako desktopová aplikácia. 

 

 
Obrázok 18 Zoznam súborov a zložiek webovej aplikácie 
 

Obrázok č. 18 ukazuje grafické znázornenie súborov webovej aplikácie a tabuľky č. 

4, 5 zobrazujú krátky popis funkcionality týchto súborov a zložiek. 

 

 

 

 



31 
 

Názov stránky Funkcia 

Default.aspx Základná stránka, zobrazuje vyhľadávací formulár 

PracMiesta.aspx Zobrazuje vyhľadané miesta v textovej podobe a na mape 

DetailPraca.aspx Zobrazuje detailný výpis pracovného miesta 

RssFeed.aspx Parametrický RSS kanál, parametrom môže byť napr. ?Okres=3701  

SkukaGEORSS.aspx GEO RSS kanál, parametrom môže byť napr. ?Okres=3100 

XML.aspx Stránka generuje XML súbor, parametrom môže byť napr. 
?Kod_prac_okres=3714 

TestXMLData.aspx Stránka zobrazuje mapu, ktorá konzumuje údaje zo stránky XML.aspx 

Tabuľka 4 Popis webových stánok aplikácie 
 
Názov zložky, súboru Funkcia 

App_Code Zložka môže obsahovať kód ktorý môžu používať všetky stránky. 

App_Data Zložka môže obsahovať dátový súbor. 

App_Themes Zložka obsahuje grafický návrh aplikácie. 

Bin Zložka obsahuje DLL súbor  určený na prácu s mapovou komponentov.  

Controls Zložka obsahuje komponent, ktorý riadi vyhľadávanie na Default.aspx stránke. 

Error.htm Ak sa v aplikácií vyskytne neošetrená chyba, tak bude užívateľ prenesený na 

túto stránku. 

MasterPage.master Je to šablóna, ktorá definuje vzhľad ostatných stránok v projekte. 

Web.config Uchováva nastavenie aplikácie. 

Tabuľka 5 Popis systémových súborov a zložiek webovej aplikácie 
 

7.3.1 Návrh webovej aplikácie 
Ako úvodnú stránku som sa rozhodol vytvoriť formulár, ktorý slúži na 

vyhľadávanie voľných pracovných miest. Je zobrazený na obr. č. 19. Podľa zadaných 

kritérií aplikácia vyhľadá voľné pracovné miesta a zobrazí ich na webovej stránke spolu 

s mapou, na ktorej sa nachádzajú lokalizované pracovné miesta. Túto webovú stránku 

zobrazuje obr. č. 20. Užívateľ si môže detail pracovného miesta pozrieť kliknutím na 

odkaz, ktorý sa nachádza v ráme pracovného miesta, alebo kliknutím na bod, ktorý sa 

nachádza na mape. Po kliknutí na bod, ktorý leží na webovej mape, sa  zobrazí bublina 

s odkazom na pracovné miesto na portáli MPSV. 
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Obrázok 19 Vyhľadávací formulár 
 

 
Obrázok 20 Výsledok vyhľadávania 
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Obrázok 21 Detail pracovného miesta 
 

 

V bubline sa nachádza odkaz, ktorý je nasmerovaný na webový portál MPSV. 

Odkaz referuje na dané konkrétne voľné pracovné miesto, ktoré zobrazuje obrázok č. 25. 

Detail voľného  pracovného miesta zobrazuje obr. č. 20, 21, 22, 23. Na webovej 

stránke detailu prac. miesta sa zobrazujú kompletné informácie o voľnom prac. mieste. 

Informácie sú rozčlenené do logických celkov ako informácie o pracovnom mieste, 

informácie o firme, informácie o požadovaných vlastnostiach pracovníka, obore práce, 

a ako posledné je zobrazené pracovné miesto na mape. V prípade, že pracovné miesto 

nemá priradené súradnice, nezobrazí sa. Obr. č. 22 ukazuje, ako sa zobrazuje pracovné 

miesto na mape. 
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Obrázok 22 Detail pracovného miesta a jeho zobrazenie na mape 
 

V prípade, že sa na stránke detailu pracovného miesta vyskytuje mapa so 

zobrazeným bodom, ktorý reprezentuje pracovné miesto, užívateľ môže vyplniť textové 

polia OD a DO, ktoré obsahujú adresy bodov, medzi ktorými nájde aplikácia cestné 

spojenie. Textové pole OD vyplňuje automaticky webová aplikácia, ale užívateľ ho môže 

editovať. Textové pole DO vyplňuje sám užívateľ. 

Ak aplikácia rozpozná adresy, tak zobrazí ich body a vygeneruje medzi nimi cestné 

spojenie, čo zobrazuje obr. č. 23. Automaticky upraví pohľad na mapu. Pod mapou sa 

zobrazí textová navigácia. Túto udalosť ukazuje obr. č. 24.  
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Obrázok 23 Zobrazenie trasy medzi voľným prac. miestom a nami vybratým miestom 
 

 
Obrázok 24 Zobrazenie textovej navigácie medzi voľným prac. miestom a vybraným miestom 
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Obrázok 25 Voľné pracovné miesto na portáli MPSV 
 

 
Obrázok 26 Zobrazenie voľných pracovných miest na webovej mape 
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Obrázok 27 Výber voľného pracovného miesta v Ostrave 
 

Aplikácia umožňuje zobrazenie voľných pracovných miest pomocou výberu 

okresu. Mapu na tejto stránke zobrazujem pomocou JavasSriptu a dáta pochádzajú 

z dynamicky načítavaného XML súboru. 

Obr. č. 27 ukazuje, ako sú v okrese Ostrava rozmiestnené voľné pracovné miesta. 

Obrázok č. 26 ukazuje rozmiestnenie voľných pracovných miest vo všetkých okresoch 

v ČR. Na tejto mape sa okrem červených bodov zobrazujú aj zelené body. Zelené body 

reprezentujú pracovné miesta, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so zelenou kartou. Sú to 

špeciálne pracovné miesta, ktoré musia spĺňať určité kritériá. V XML súboroch je element 

ZELENE_KARTY,  ktorý nesie informácie, či dané miesto je vhodné pre uchádzačov 

z radov držiteľov zelených kariet, alebo sa jedná o štandardné voľné pracovné miesto. 
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7.3.2 Spôsoby integrácie Google maps do webovej stránky 
V mojom projekte využívam dva spôsoby vloženia Google maps do webovej 

stránky. 

Pomocou komponent 

 Vkladanie Google maps do webových prezentácií pomocou akýchsi komponent je 

relatívne bežná záležitosť. Je to riešenie, keď komponenta v sebe zapuzdruje širšie 

možnosti ovládania mapy, ktoré pripravil autor komponenty. Známe komponenty pre prácu 

s Google maps sú napr. GoogleMaps.Subgurim.NET, Gaia Ajax ASP.NET. Sú to súbory 

v tvare xxx.dll. 

Výhody komponent sú hlavne v tom, že umožňujú tvorbu webových aplikácií 

v extrémne rýchlom čase, pretože objem použitého programového kódu je oveľa menší ako 

pri integrácií pomocou JavaScriptu. Ich nesporná výhoda je aj v tom, že nenútia užívateľa 

pracovať iba s JavaScriptom, ale umožňujú použitie aj jazyka danej webovej technológie. 

To môže byť podstatná výhoda pri veľmi zložitých projektoch. 

Nevýhody tohto prístupu sú v tom, že programátor nemá dostatočnú kontrolu nad 

vygenerovaným kódom danej komponenty. To znamená, že ak komponenta generuje 

nesprávny kód, tak sa toto správanie dá len veľmi ťažko zmeniť. Existuje tiež problém 

s nedostatočnou funkčnosťou týchto komponent, pretože autor komponenty dokáže len 

veľmi ťažko integrovať do komponenty všetky možnosti, ktoré google maps api ponúka. 

 
Obrázok 28 Kód generovaný komponentov GoogleMaps.Subgurim.NET 
 

Pomocou komponenty zobrazujem údaje na stránkach PracMiesta.aspx, 

DetailPraca.aspx. 

Pomocou JavaScriptu 

 Vkladanie google maps pomocou JavaSriptu je absolútne najbežnejší spôsob práce 

s Google maps. 

Výhody tohto prístupu sú hlavne v tom, že užívateľ si funkcionalitu webovej mapy 

dokáže doladiť podľa svojich potrieb. Ďalšia nesporná výhoda je v tom, že práve tieto 

postupy integrácie sú doporučené a zdokumentované spoločnosťou Google. Pri práci 

s dátami vo forme XML alebo GEORSS nie je kód generovaný stránkami, ktoré používajú 

Google maps zaťažený dátami, ktoré sa na mape zobrazujú, čo zmenšuje veľkosť kódu 
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webových stránok. Obrázok. č. 28 ilustruje, akým spôsobom sú do JavaScriptového kódu 

vložené dáta pri použití komponenty GoogleMaps.Subgurim.NET. 

Nevýhodou tohto prístupu môže byť zdĺhavé písanie programového kódu 

a následné hľadanie programových chýb. 

Pomocou JavaScriptu zobrazujem mapu na stránke TestXMLData.aspx. 

 

7.3.3 Spôsoby napojenia dát do Google maps 
Tieto spôsoby by som rozdelil na dva základné druhy, a to na dynamické a statické 

spôsoby práce s dátami v Google maps api. V mojom projekte využívam iba dynamické 

spôsoby práce. 

Statické spôsoby 

 Sú to spôsoby, keď vkladám dáta priamo do kódu webovej stránky, alebo 

načítavam dáta priamo zo súborov typu XML, CSV, a pod., ktoré sú uložené niekde 

v adresári webovej aplikácie alebo niekde na webe. 

Dynamické spôsoby 

 Asi najlepším spôsobom predávania dát z databázy do webovej mapy je dynamické  

generovanie XML, CSV alebo GEORSS, ktoré sú následne načítavané prostredníctvom 

funkcie GDownloadUrl(). To, čo bude vygenerované, sa môže upravovať pomocou 

parametrov. V mojej práci využívam pre generovanie dynamického XML len parameter 

číslo pracovného okresu. Potom url adresa, pomocou ktorej volám dáta, môže vyzerať 

nasledovne: http://localhost/projektMpsv/xml.aspx?Kod_prac_okres=3714. Číslo 3714 

identifikuje pracovný okres, výsledok zobrazuje obr. č. 29. 

V databáze potom pracuje uložená procedúra, ktorá sa stará o vykonanie príkazov. 

Ďalším zaujímavým prístupom je využitie webových služieb4, kedy sa vytvorí 

trieda reprezentujúca bod záujmu. Potom sa vytvorí trieda, ktorá bude obsahovať webové 

metódy, ktoré budú poskytovať objekty tejto triedy. Znamená to, že budú vracať konkrétne 

body záujmu, ktoré sa pomocou JavaScriptu budú v stránke načítavať a zobrazovať. 

                                                 
4  Viac na: http://aspnetpodcast.com/CS11/blogs/asp.net_podcast/archive/2008/05/01/asp-net-podcast-
110-integrating-asp-net-ajax-with-google-maps.aspx 
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Obrázok 29 Zobrazenie stránky xml.aspx ako dynamicky vygenerovaného XML súboru 
 

 
Obrázok 30 Zobrazenie stránky SkuskaGEORSS.aspx, voľné prac. miesta vo formáte GEORSS 
 

 
Obrázok 31 Zobrazenie zdrojového kódu GEORSS stránky 
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Obrázok číslo 30 zobrazuje webovú stánku, ktorá generuje GEORSS FEED. Jedná 

sa o modifikáciu RSS FEED. Už z obrázku č. 31 je jasné, že sa jedná v prvom rade o XML 

súbor. Tento súbor má špecifickú štruktúru, ktorá je daná štandardom. Súbor slúži ako 

poskytovateľ priestorových informácií, ktoré sa môžu načítavať v rôznych geografických 

aplikáciách. Moja aplikácia iba vytvára GEORSS FEED, ale nezobrazuje ho na webovej 

mape. 

Pre zobrazenie priestorových údajov na Google maps pomocou GEORSS FEED 

musí byť počítač, na ktorom beží localhost, viditeľný z internetu. Táto podmienka neplatí 

pre obyčajné XML. 

 

7.3.4 Spôsob manažmentu dát vo webovej aplikácií 
Spôsob manažmentu dát na webových stránkach som riešil pomocou parametrov 

url adresy. Tento spôsob je však veľmi náchylný na útoky typu SQL injection, preto som 

všetku databázovú logiku implementoval do uložených procedúr, ktoré sú uložené 

v databáze a volajú sa z webových stránok. Tento spôsob zabezpečenia nemôže chod 

aplikácie ochrániť na sto percent, ale môže to byť určitý stupeň ochrany.  

http://localhost/projektMpsv/PracMiesta.aspx?Okres=3807&Uvazok=1&Vzdelanie=T 

Obrázok 32 Url adresa stránky PracMiesta.aspx a jej možné parametre 
 
http://localhost/projektMpsv/DetailPraca.aspx?KOD_PRAC_MIESTA=142000000334656 

Obrázok 33 Url adresa stránky DetailPraca.aspx a jej parameter 
http://localhost/projektMpsv/xml.aspx?Kod_prac_okres=3714 

Obrázok 34 Stránka xml.aspx a jej parameter 
 
http://localhost/projektMpsv/SkuskaGEORSS.aspx?Okres=3100 
Obrázok 35 Stránka SkuskaGEORSS.aspx a jej možný parameter 
 

Obrázky č. 32 až 35 napovedajú o spôsobe načítavania dát do webovej aplikácie. 

Hrubším písmom sú zobrazené parametre týchto webových stránok, ktoré určujú, aké dáta 

sa budú na webových stránkach zobrazovať. 

Ak užívateľ napríklad zavolá webovú stránku DetailPraca.aspx, ktorá zobrazuje 

detailné informácie o voľnom prac. mieste, o zobrazenie dát sa postará uložená procedúra 

spZobrazDetailPodlaKodPracMiesta, ktorá prijíma parameter, pomocou ktorého sa 

procedúra vykoná a zobrazí požadované dáta. Obr. č. 36 zobrazuje kód uloženej procedúry. 
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ALTER PROCEDURE [dbo].[spZobrazDetailPodlaKodPracMiesta] 
@Kod_prac_miesta varchar(100) 
AS 
BEGIN 
IF ISNUMERIC(@Kod_prac_miesta)=1 
Begin 
 SELECT * FROM 
tblPracMiesto,tblProfese,tblUvazek,tblVzdelani,tblSmennost,tblPracOkres 
 WHERE tblPracMiesto.KOD_PRAC_MIESTA = @Kod_prac_miesta 
 AND 
 tblPracMiesto.KOD_UVAZEK = tblUvazek.KOD_UVAZEK 
 AND 
 tblPracMiesto.KOD_MIN_VZDELANI = tblVzdelani.KOD_VZDELANI 
 AND  
 tblPracMiesto.KOD_PROFESE = tblProfese.KOD_PROFESE 
 AND  
 tblPracMiesto.KOD_SMENOST = tblSmennost.KOD_SMENNOST 
 AND 
 tblPracMiesto.KOD_PRAC_OKRES = tblPracOkres.KOD_OKRES 
end  
END 

Obrázok 36 Zdrojový kód uloženej procedúry spZobrazDetailPodlaKodPracMiesta 
 

7.4 Možnosti vylepšenia systému 
Webová aplikácia môže obsahovať štatistický modul, ktorý by dokázal prepočítavať 

hodnoty atribútov, elementov, alebo ich počet. Môže zobrazovať ich štatistické 

charakteristiky v podobe rôznych grafov a tabuliek. 

Ďalšie vylepšenie systému by mohlo byť vytvorenie dynamicky generovaného KML, 

ktorý by používal dáta z relačnej databázy. Výsledok by mohol byť bodový kartodiagram, 

ktorý by predstavoval KML súbor, napríklad by mohol zobrazovať počty voľných 

pracovných miest ako body na webovej mape. Veľkosť bodu by záležala na počte voľných 

pracovných miest pre daný okres. 

Takáto aplikácia by mala nespornú výhodu v tom, že je schopná vytvoriť aktuálny 

kartodiagram vždy po importe údajov. 

Možností vylepšenia alebo dobudovania systému je viac. Ja som načrtol iba niektoré 

z nich. 

Diplomová práca rieši základnú problematiku práce a spracovanie XML súborov od 

MPSV. Ďalšie spracovanie alebo vylepšenie systému by už nemalo byť problémovou 

záležitosťou. 
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8 Zhodnotenie 

8.1 Dáta MPSV 
Portál MPSV obsahuje dáta, ktoré majú potenciál byť využité pre rôzne projekty. 

Treba si však uvedomiť, že tieto dáta sú v relatívne surovej podobe, preto ich treba určitým 

spôsobom normalizovať. Spôsob normalizácie bude závisieť do toho, čo budeme s dátami 

vykonávať. 

Štýl spracovania dát od MPSV bude záležať na povahe danej aplikácie a od druhu 

dát, ktoré bude spracovávať, pretože na portáli sa nachádza veľké množstvo údajov 

v rôznych formátoch. 

Pri tomto druhu poskytovania údajov vždy hrozí nebezpečie, ktoré vyplýva z možnej 

zmeny štruktúry údajov a ich miesta uloženia. Takýmto hrozbám sa veľmi ťažko 

a problematicky čelí. Určitý spôsob obrany proti zmene štruktúry XML súborov je práve 

technológia XSLT, ktorá dokáže prekvapivo elegantne bojovať proti tomuto problému, čo 

je možné pozorovať aj v mojom systéme, teda hlavne pri jeho dlhodobejšom používaní. 

Poskytovanie dát na portáli MPSV vo formáte XML hodnotím pozitívne, taktiež 

pozitívne hodnotím aj kvalitu týchto dát.  

8.2 Použiteľnosť geokódovania 
Geokódovacia služba z dielne Google ponúka vynikajúce možnosti zisťovania 

zemepisnej polohy pomocou adresy. Na internete sa pri tom objavujú aj iné geokódovacie 

služby, ktoré Googlu konkurujú, (Yahoo) alebo ho dopĺňajú (T-MAPY). Pre potreby 

diplomovej práce som do projektu implementoval iba službu od spoločnosti Google. 

Implementácia ostatných služieb by však bola veľmi podobná. 

Služba od spoločnosti T-MAPY ma prekvapila širokou možnosťou konfigurácie 

geokódovacej služby. 

Použitie webových geokódovacích služieb hodnotím viac ako pozitívne. Systém 

síce nedokáže zistiť zemepisné súradnice všetkých voľných pracovných miest v ČR, ale 

táto skutočnosť je viac spôsobená kvalitou dát ako kvalitou geokódovacej služby. Tento 

nedostatok sa dá relatívne jednoducho odstrániť alebo minimalizovať. 

Viaceré nedostatky geokódovacej služby vidím v obmedzenom počte možných 

prístupov k službe a hlavne v jej relatívnej pomalosti, avšak aj tieto nedostatky sú 

odstrániteľné. 
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8.3 Použiteľnosť webových máp 
Použiteľnosť webových máp od spoločnosti Google je vcelku bezproblémová, ak 

k tomu pripočítam možnosti ASP  .NET, vkladanie mapy na webové stránky ako bežnú 

komponentu ktorá má svoje atribúty a metódy a ktorá obsahuje veľké množstvo 

funkcionality. Nezostáva nič iné, ako odporučiť tieto webové mapy aj pre iné projekty. 

Problémom webovej aplikácie môže byť prílišné množstvo dát zobrazených na 

webových mapách. Pre riešenie tohto problému však existujú rôzne metódy, ktoré sa môžu 

implementovať do webovej aplikácie. 

 

8.4 Výhody a nevýhody systému 
Za hlavnú výhodu systému považujem skutočnosť, že užívateľ bude presne vedieť, 

kde sa nachádza dané voľné miesto a to mu môže pomôcť pri rozhodovaní o voľnom 

pracovnom mieste. Môj systém je zatiaľ iba ukážkový a nemá pokročilé funkcie, ktoré by 

užívateľovi umožnili naplno využiť lokalizáciu voľných pracovných miest. 

Za ďalšiu výhodu považujem možnosti rozšírenia systému, napríklad o dáta, ktoré 

zobrazujú informácie týkajúce sa mestskej dopravy a pod. 

Za najvážnejšiu chybu systému považujem to, že nedokáže rozlíšiť na webovej mape 

dve pracovné miesta, ktoré majú identické zemepisné súradnice, takže na mape dve a viac 

pracovných miest môže vyzerať ako jedno voľné pracovné miesto. Tento problém sa dá 

riešiť napr. umelým posúvaním bodu na mape. Bohužiaľ, tento spôsob je značne 

nedokonalý. 

 Ďalšie výraznejšie nevýhody systému zatiaľ nie sú pozorované, ale v budúcnosti sa 

môžu objaviť. 
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9 Záver 
V diplomovej práci som sa snažil splniť všetky úlohy a požiadavky, ktoré vyplynuli zo 

zadania a ktoré som priebežne vyhodnocoval s vedúcou práce. 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo otestovať alebo posúdiť využiteľnosť XML dát od 

portálu MPSV, vyskúšať, ako funguje geokódovacia služba od Googlu, a tiež 

implementovať lokalizačnú funkciu, ktorá týmto voľným pracovným miestam, 

nachádzajúcim sa v XML súboroch, priradí geografické súradnice.  

Dôležité bolo zistiť, akým spôsobom a či je možné prepojiť používané zdroje dát 

a poskytované webové služby. 

Jenou z najdôležitejších úloh bolo zostavenie architektúry celého systému. Tento 

návrh bol určujúci pre celkovú stavbu systému. 

Ako relatívne zložitý problém bolo vykonanie transformácie XML súborov do 

relačnej databázy, a to hlavne z dôvodu zdĺhavého písania a komplikovanosti 

transformačnej šablóny. V práci som upozornil na mnoho problémov, ktorým som čelil. 

Vždy som sa snažil pri jednotlivých problémoch načrtnúť riešenie, ktoré sa mi zdalo  

najlepšie a najelegantnejšie.  

Výsledkom mojej práce sú teda dve aplikácie: jedna desktopová a druhá webová 

aplikácia. Tieto aplikácie tvoria systém, ktorý pracuje s jednou databázou. Desktopová 

aplikácia sa stará o prípravu a import dát do databázy. Webová aplikácia zabezpečuje  

zobrazenie dát užívateľom. Môžeme teda hovoriť o jednoduchom GIS systéme. 

Tento systém zobrazovania voľných pracovných miest ukazuje, ako jednoducho sa 

dajú kombinovať rôzne voľne dostupné dáta a voľne dostupné webové služby. Princípy 

vytvoreného systému sa dajú využiť aj v iných projektoch. 
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Príloha 1 Windows aplikácia 

 

Súbor Funkcia 

ResXForm.resx Súbor , v ktorom sa uchovávajú nastavenia aplikácie, aby sa po každom 

spustení nemusela aplikácia  nastavovať od znova. 

Ionic.Utils.Zip.dll Súbor zapuzdruje metódy pre prácu so ZIP archívom. 

Temp.txt Do tohto súboru sa zapisujú všetky príkazy jazyka SQL. 

XSLTFile.xslt Transformačná šablóna pre XML súbory, ktoré sú importované z webu 

(maže neaktuálne prac. miesta). 

XSLTFileManual.xslt Transformačná šablóna pre XML súbory, ktoré sú importované z adresára 

(nemaže neaktuálne voľné prac. miesta). 

Spusti.exe Spúšťací súbor. 

Tabuľka 6 Súbory desktopovej aplikácie a ich popis 
 

 
Obrázok 37  Zobrazené súbory aplikácie 
 

Súbory Windows aplikácie sa prehrajú do požadovaného adresára. Aplikácia sa 

spustí poklepaním na spúšťací súbor spusti.exe. Aplikáciu tiež môže spúšťať automaticky 

Windows plánovač udalostí, kde sa len nastaví čas spustenia a cesta k spúšťaciemu súboru. 

Požiadavky vytvoreného systému:  

• Operačný systém min Windows. XP 
• .NET Framework 3.5 
• MS SQL SERVER 2008 
• IIS 6.0 

 
Požiadavky platia pre celý systém, teda pre webovú aj pre desktopovú aplikáciu. 

XSLT šablóny je možné editovať podľa potreby. Aj keď som sa snažil odchytiť všetky 

chybové stavy, stále sa môžu vyskytovať problémy so vstupným XML súborom. 
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Príloha 2 Diagram tabuliek 

 

 
Obrázok 38 Diagram databázových tabuliek 
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