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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce je písemnou zprávou o průběhu absolvování individuální odborné praxe, 

kterou jsem vykonal ve společnosti T-SOFT a.s. Náplň mé práce souvisela především 

s programováním v prostředí ASP.NET a využitím technologií k tvorbě výstupních sestav ve dvou 

specifických projektech. V této zprávě se zaměřuji právě na popis mé práce s výše 

uvedenými technologiemi. V první kapitole popisuji odborné zaměření firmy a mé pracovní zařazení. 

Dále se věnuji popisu mně svěřených úkolů a jejich řešení. V závěru práce hodnotím nově nabyté 

zkušenosti a dovednosti, které jsem díky této praxi získal. 

Klíčová slova 

Crystal Reports, iTextSharp, ASP.NET, C#, výstupní sestava, PDF, RTF, informační systém, 

webová aplikace 

Abstract 

This bachelor thesis is report on the completion of individual professional experience, which I 

have done in T-SOFT a.s. company. My work was connected mainly with programming in the 

ASP.NET environment and using technology to produce output reports in two specific projects. In this 

thesis I focus exactly on description of my work with technologies example above. In the first chapter 

I describe the professional orientation of the company and my work position. Further, I describe my 

tasks and their resolutions. Finally I evaluate my newly acquired experience and skills that I gained 

through this professional experience. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ASP - Active Server Pages 

CERMAT - Centrum pro reformu maturitní zkoušky 

CR - Crystal Reports 

CSS - Cascading Style Sheets 

DOC - Formát souborů textového procesoru Microsoft Word 

EMOFF - Emergency Office 

EPSIS - JISHM - Emergenci planning of supplies - jednotný informační systém hospodářské 

mobilizace 

HTML - HyperText Markup Language 

IIS - Internet Information Services 

JPG - Joint Photographic Group 

MVS - Microsoft Visual Studio 

MZ - Maturitní zkouška 

OEM - Original Equipment Manufacturer 

PDF - Portable Document Format 

RTF - Rich Text Format 

SHM - Subjekty hospodářské mobilizace 

SŘBD - Systém řízení báze dat 

WYSIWYG - What you see is what you get 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem se rozhodl využít možnosti absolvování individuální odborné 

praxe ve vybrané firmě. Tuto odbornou praxi jsem se rozhodl vykonat ve společnosti T-SOFT a.s., 

s hlavním sídlem v Praze. Zde jsem se podílel na vývoji několika informačních systémů, které byly 

vždy realizovány jako webové aplikace. Během odborné praxe mi byly průběžně přidělovány úkoly 

z nejrůznějších oblastí IT. Nejčastější náplní mé práce pro společnost bylo programování v jazyce C# 

a práce s technologií ASP.NET. Některé mé úkoly ovšem vyžadovaly práci například se styly CSS, 

jazykem ASP, databází MS SQL Server 2005, nebo Oracle database 11g. Nejobsáhlejším úkolem, 

který jsem zpracoval, bylo kompletní řešení tiskových sestav pro jeden ze dvou IS, na kterých jsem 

měl možnost pracovat. 

2. Popis odborného zaměření firmy, u které student 

vykonal odbornou praxi a popis pracovního zařazení 

studenta 

Pro vykonání odborné praxe jsem si vybral společnost T-SOFT a.s., se kterou jsem již 

v minulosti několikrát spolupracoval. Společnost má sídlo v Praze 4 na ulici Novodvorská 1010/14, 

ale já jsem pracoval na odloučeném pracovišti společnosti se sídlem v Orlové. Společnost T-SOFT a.s. 

se pohybuje již od roku 1991 v oblasti IT technologií. Jejím prioritním zaměřením je vývoj 

informačních systémů pro kritické nasazení, bezpečnost a krizové řízení. Dále firma nabízí celou škálu 

produktů a služeb v oblasti IT, jako například tvorba softwaru a informačních systémů na klíč, školení 

a poradenství pro své produkty, expertní služby v oblasti produktů Microsoft nebo konzultační služby 

v oblasti krizového managementu a bezpečnosti.  

Má funkce ve společnosti T-SOFT je programátor. Mou pracovní náplní je podílet se na 

realizaci konkrétních částí daných projektů a programování navržených řešení včetně prvotního 

testování. 

V sekci vývoje softwaru, ve které jsem zařazen, jsem měl možnost pracovat na vývoji 

serverových a webových aplikací. Pro jejich vývoj se v této sekci využívá nejčastěji technologie 

společnosti Microsoft. Aplikace jsou vyvíjeny pro operační systémy MS Windows Server. Pro vývoj 

softwaru jsou využívány především technologie ASP a ASP.NET. Jako SŘBD se ve společnosti 

využívají MS SQL Server a Oracle Database. 
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3. Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe 

V rámci svého působení u společnosti T-SOFT a.s. jsem se podílel na vývoji mnoha zajímavých 

projektů a to i během období vykonávání mé odborné praxe. V této době jsem pracoval průběžně na 

dvou projektech, které firma zpracovávala. V obou případech se jednalo o webové aplikace zadané 

externí společností.  

3.1. Úkoly pro IS CERTIS2 

Prvním z těchto projektů byl IS CERTIS2, vyvíjený pro organizaci CERMAT (Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání). IS CERTIS2 je informační systém pro podporu státní maturitní 

zkoušky a evaluačních programů. IS byl zpracován jako webová aplikace nad skriptovací platformou 

ASP a SŘBD MS SQL Server 2005.  V rámci tohoto projektu jsem plnil několik úkolů, z nichž uvedu 

například změnu designu aplikace prováděnou se zavedením nové verze IS, multiplikace záznamů za 

účelem testování, generování dokumentů ve formátu PDF a několik dalších samostatných úkolů. 

3.2. Úkoly pro EPSIS
®
 JISHM 

Druhým projektem byl IS EPSIS
®
 JISHM (dále jen JISHM), vyvíjený pro Ministerstvo 

hospodářství Slovenské republiky. Tento specifický IS je určený pro potřeby subjektů hospodářské 

mobilizace a pro informační podporu Ministerstva Zemědělství SR v rámci krizového řízení.  

Společnost T-SOFT a.s. zpracovala pro tento rozsáhlý projekt aplikační SW EMOFF
®
 ve verzi 

EPSIS
®
 JISHM. IS byl zpracován jako ASP.NET aplikace s využitím Oracle Database 11g jako 

SŘBD. Pro tento projekt jsem plnil zadané úkoly, jako například vytvoření vhodného designu 

aplikace, zpracování zadaných výstupních tiskových sestav a zpracování výstupní sestavy pro modul 

Krizový plán SHM. 

3.3. Další úkoly 

U obou projektů bylo mým úkolem vytvoření požadovaných tiskových sestav. Proto se část 

mých úkolů rozdělila i na vybrání a následné zkoumání vhodného nástroje pro tvorbu těchto sestav. 

Požadavky na takovýto nástroj byly velice specifické. Především měl být nástroj pro vytváření sestav 

schopen generovat výstup do několika formátů, zejména do PDF, RTF a popřípadě DOC. 
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4. Řešení zadaných úkolů 

Za dobu své odborné praxe jsem dostával mnoho úkolů, takže vyberu jen některé z nich a budu 

se je snažit popsat dle projektů, pro které měly být vytvořeny. 

4.1. Tiskové sestavy 

4.1.1. Nástroj pro tvorbu sestav 

Po teoretickém rozboru zadaných úkolů bylo jasné, že pro splnění několika požadavků, 

týkajících se výstupních dokumentů z obou výše popsaných IS, bude nutné nalézt vhodný nástroj pro 

generování výstupních sestav. Nástroj měl splňovat několik specifik a požadavků: 

- Jednoduché zaimplementování nástroje do již vytvořených částí IS. 

- Možnost generovat do formátů PDF, RTF a popřípadě DOC. 

- Jednoduchá tvorba sestav, bez nutnosti definování celého výstupního dokumentu ve 

zdrojovém kódu. 

- Možnost jednoduše přikládat k výstupnímu dokumentu obrázky formátu JPG. 

- Možnost zobrazit blok textu ve formátování HTML. 

Při hledání vhodného nástroje jsem musel rovněž počítat s faktem, že oba systémy, které budou 

využívat nástroj, jsou vytvořeny v různých technologiích.  

Z několika možností se zdál být nejvhodnějším nástrojem Crystal Reports (dále jen CR)[1] a to 

hned z několika důvodů. CR je aplikace určená přímo k designování a generování sestav, dá se 

jednoduše integrovat do .NET aplikací a zvládá se připojit k velké řadě databází, odkud si může 

vybírat data pro dané sestavy. CR splňoval všechny požadované vlastnosti, i když některé, jak se 

později ukázalo, nepodporoval zcela optimálně (viz kap. 4.2.3). Ovšem nejvýraznějším kladem 

nástroje CR je jeho podpora v Microsoft Visual Studio 2008, kde je CR implementován ve své Basic 

OEM verzi. Díky tomu bylo dopředu zjednodušeno následující licencování produktu pro zákazníka. 

Navíc CR využívá svůj vlastní designér sestav, který umožňuje velice jednoduše a především rychle 

vytvářet sestavy bez větších omezení. 

Dalším nástrojem, který připadal v úvahu, byl MVS Report[2], ten ovšem neumožňoval export 

do všech požadovaných formátů, což byl závažný důvod proč se tímto nástrojem dále nezabývat. Dále 

pak nástroj DevExpress[3], ten ovšem nenabízel o moc více funkcí než CR a měl složitější licenční 

politiku. 
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4.1.2.  Implementace Crystal Reports do IS 

V této fázi bylo nutné zjistit a nastudovat dostatek informací pro práci s CR. Společnost SAP, 

která v minulých letech převzala vývoj nástroje Crystal Reports, vytvořila dostatečnou uživatelskou 

podporu, odkud se daly čerpat jak zdroje informací, tak ukázkové zdrojové kódy. Navíc společnost 

Microsoft na svých stránkách MSDN vytvořila několik příkladů přímo pro OEM verzi CR 

distribuovanou s MVS 2008.  

Díky nastudovaným informacím už nebyl problém vytvořit ukázkovou aplikaci. V té pak bylo 

nutné jen vyřešit vybírání dat z příslušné databáze (Oracle a MS SQL), vytvoření ukázkové sestavy a 

její následný export do všech požadovaných formátů. Pro samotné načítání dat a následný export 

sestavy bylo třeba vytvořit vlastní rozhraní, protože jsme se při vývoji rozhodli využívat tohoto 

reportovacího nástroje poněkud jiným způsobem než je standardní. V klasickém použití se sestava 

připravená v designéru prohlíží a zobrazuje pomocí komponenty CrystalReportViewer přímo ve 

webové stránce, pokud se jedná o webovou aplikaci. V požadavcích IS ovšem bylo určeno, že tiskové 

sestavy mají být rovnou exportovány do předem zvolených formátů a nabídnuty ke stažení. Z tohoto 

důvodu jsem vytvořil rozhraní zajišťující výběr vhodných dat pro předpřipravený design sestavy. Data 

byla vybírána za pomoci vhodných objektů ADO.NET. Následný export sestavy do daného formátu, 

který rovněž zajišťovalo připravené rozhraní, probíhal za pomoci objektu Memory Stream. Do něj se 

načetla vytvořená sestava, stream se pak přidal do stránky, která již měla vhodně nastaveny http 

hlavičky. Po zavolání stránka nabídla ke stažení výslednou tiskovou sestavu.  

V této chvíli už zbývalo jen vyřešit, jak jednoduše implementovat CR do vyvíjených aplikací 

bez nutnosti větších změn. V případě IS JISHM bylo pouze implementováno zmíněné rozhraní do 

ASP.NET aplikace, ve které se vyvíjel IS. U IS CERTIS2 bylo nutné vyřešit, jak integrovat .NET 

aplikaci do ASP aplikace. Po poradě s kolegy bylo rozhodnuto, že se v rámci IS CERTIS2 vytvoří 

ASP.NET aplikace, která bude sloužit pro obsluhu CR a tedy tiskových sestav. Samotný export pak 

bude probíhat pouze zavoláním příslušné ASP.NET stránky s vhodnými parametry z původní ASP 

aplikace.  

4.2. Plnění úkolů pro IS JISHM 

4.2.1. Design IS JISHM 

Jedním ze zadaných úkolů pro IS JISHM bylo vytvoření vhodného designu. Webová aplikace 

byla určena ke každodennímu použití a celkově byla zaměřena především na funkcionalitu. Proto 

nemělo cenu řešit líbivý vzhled, ale důležitější bylo zaměřit se přímo na funkčnost a výstižnost 

designu. Jedinými požadavky zákazníka bylo využití dodaného rastrového obrázku a celkové barevné 

ladění aplikace do modré barvy.  
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Pro řešení designu jsem využil technologie Theme a Master Page nabízející ASP.NET. 

V aplikaci jsem definoval adresář App_Themes a v něm vytvořil nový skin. V něm jsem definoval 

nové kaskádové styly pro všechny potřebné elementy v aplikaci. Zákazníkem zadaný rastrový obrázek 

jsem využil jako pozadí hlavičky stránek. Přání na modré ladění jsem se pokusil dodržet a využil jsem 

modrých kombinací především u podbarvení ovládacích prvků na stránkách a barev nadpisů. Master 

Page jsem následně využil pro definici opakujících se prvků jednotných pro všechny stránky, a to 

především hlavičky stránky, patičky stránky a vertikálního rozbalovacího menu využitého v aplikaci. 

4.2.2. Tiskové sestavy pro IS JISHM 

Tiskové sestavy jsou jedním z několika možných výstupů z každého IS. V IS JISHM tomu 

nebylo jinak. Mým úkolem bylo zpracovat 22 navrhnutých tiskových sestav. Návrhy sestav mi byly 

předloženy v dokumentu, který zpracoval zákazník. Mezi sestavami byly zastoupeny jak klasické 

tabulkové typy přehledů, tak i speciální typy jako kontingenční tabulky, faktury, nebo tabulky 

založené na n-úrovňovém stromu. Požadovaným formátem tiskových sestav byl formát RTF. 

Zákazník si přál, aby byly tiskové sestavy po jejich vygenerování upravitelné ve volitelném textovém 

editoru. 

 Před samotným vytvořením designu tiskové sestavy v designéru CR jsem musel pro jednotlivé 

sestavy připravit zdroje dat, nejčastěji jimi byly mnou vytvořené pohledy v databázi Oracle. U 

některých speciálních případů bylo nutné si zdroj dat pro CR připravit jako prázdný DataSet, nad 

kterým se vytvořil design dané sestavy. Takovýmto případem byla například sestava skládající se 

z několika podsestav, ve kterých se vyskytovaly atributy, které ale nemusely být využity.  

Dále už následovalo jen samotné vytvoření designu jednotlivých sestav a jejich implementování 

na příslušná místa v aplikaci. Pro tuto implementaci jsem vytvořil univerzální modální okno, ze 

kterého se v aplikaci stahují tiskové sestavy. 

4.2.3. Tisková sestava pro modul KP SHM 

Krizový Plán Subjektů Hospodářské Mobilizace (dále jen KP SHM) je souhrnný přehled 

informací, které IS JISHM uchovává. Tento přehled se pak v krizových situacích využívá pro 

plánování hmotných zdrojů. Tisková sestava, kterou jsem pro tento modul vytvořil, je přehled výše 

uvedených informací vhodných pro tisk. 

Pro modul KP SHM bylo nutné vytvořit souhrnnou tiskovou sestavu, která měla obsahovat 

volitelné množství podsestav různého typu. V původním zadání nebyly pevně definovány typy 

podsestav, protože si zákazník přál definovat podsestavy v aplikaci sám. Po prozkoumání možností 

CR a aplikace samotné bylo od tohoto záměru upuštěno. Následně zákazník dodal definice 24 

podsestav, ze kterých se měla výsledná sestava pro KP skládat. 
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Samotný KP se dělí do několika kapitol, v každé kapitole se definuje n-úrovňový seznam 

článků. Ke každému článku si uživatel definuje typy dat. Každý z těchto typů dat pak představuje 

konkrétní přehled, jenž má své zastoupení i jako podsestava pro tiskovou verzi KP. Nad každou 

kapitolou KP je možné vygenerovat tiskovou sestavu, která se bude skládat z předem definovaných 

článků a připojených typů dat. 

Pro generování tiskové sestavy KP jsem v aplikaci vytvořil příslušnou třídu, která obsluhuje 

veškerou práci s touto sestavou. Zajišťuje sestavení jednotlivých článků ve vhodném pořadí, naplnění 

připojených podsestav (typů dat) vhodnými daty a následně vrátí tiskovou sestavu, která je připojena 

do stránky a nabídnuta ke stažení.  

Během vytváření sestavy KP, jsem se setkal s několika obtížemi. Zákazník požadoval, aby se ke 

každému článku sestavy připojil text, který si předem naformátoval v aplikaci ve WYSIWYG editoru. 

CR sice splňoval požadavek na možnost vkládání textu s HTML formátováním, ale WYSIWYG editor 

použitý v projektu využíval formátování pomocí stylů CSS. Toto formátování CR nedokázal přeložit, 

tudíž tento požadavek nebyl splněn. Následně muselo dojít ke kompromisu mezi požadavky zákazníka 

a možnostmi IS. Další obtíž při realizací KP byla práce v CR s velkým počtem podsestav, nástroj totiž 

nezvládá více než jedno zanoření podsestav. Pokud by CR tuto vlastnost umožňoval, vývoj sestavy KP 

by výrazně zjednodušil. 

4.3. Plnění úkolů pro IS CERTIS2 

4.3.1. Tiskové sestavy pro IS CERTIS2 

Zákazník dodal definice dvou tiskových sestav, které měly být přidány k dosavadnímu IS. 

Jednalo se o sestavy Protokol o průběhu MZ a Přihláška k MZ. Tyto sestavy jsem zpracoval 

obdobným způsobem jako v projektu JISHM. Jelikož je aplikace CERTIS2 vytvořena ve skriptovacím 

jazyce ASP, vyřešil jsem implementaci nástroje CR vytvořením nové ASP.NET aplikace v rámci 

dosavadního IS, jak už jsem popsal výše. S tím souviselo také zprovoznění této ASP.NET aplikace 

v IIS. Výstupním formátem obou sestav měl být formát PDF. Díky univerzálnosti CR stačilo pouze 

poupravit malou část připraveného rozhraní, aby mohl systém generovat tiskové sestavy ve formátu 

PDF. 

4.3.2. Souhrnná zpráva pro školu 

V rámci zadaných úkolů jsem se z části podílel na vytváření generátoru pro dokument Souhrnná 

zpráva pro školu. Tento dokument měl obsahovat striktně definovanou titulní stránku a pět 

sofistikovaných dynamicky generovaných přehledů. Po zkušenostech s využitím CR ve složitějších 

sestavách typu KP a po zvážení všech požadavků na tento dokument bylo rozhodnuto realizačním 

týmem programátorů využít jiný nástroj pro generování tohoto dokumentu. 
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Výstupním formátem dokumentu měl být formát PDF. Proto jsme se přiklonili k volně šiřitelné 

knihovně iTextSharp[4], určené ke generování PDF dokumentů v jazyce C#. Tato knihovna splňovala 

všechny požadavky. Ovšem na rozdíl od CR iTextSharp nenabízí žádný designér pro zjednodušení 

vytvářených sestav. Generovaný dokument se musí přesně definovat v kódu aplikace. 

Mou prací na tomto úkolu bylo vytvoření titulní strany a generování těla dokumentu podle 

předpřipravených dat. Za tímto účelem jsem vytvořil třídu, která obsluhovala vytváření tohoto 

dokumentu. Ve třídě jsem použil objekt Document z knihovny iTextSharp pro definici PDF 

dokumentu. K definici dokumentu se následně přidávaly další prvky jako například Paragraph pro 

odstavce, Phrase pro volný text, PdfPTable pro tabulky a další. Za pomoci objektu PdfWriter se 

výsledný dokument zapsal do instance definovaného objektu MemoryStream. Ten se pak podle mého 

návrhu vložil do metody Response volané stránky a dokument se nabídl ke stažení. V dalších fázích 

vývoje generátoru se změnil postup generování a některé vlastnosti generátoru i generovaného 

dokumentu. Výsledné soubory jsou nyní postupně ukládány na disk. Tyto změny jsem již neprováděl 

já. 

4.3.3. Další úkoly v IS CERTIS2 

Při příležitosti zavedení nové verze IS, bylo mým dalším úkolem podstatně změnit design 

aplikace. Za tímto účelem jsem provedl úpravu používaných kaskádových stylů v aplikaci.  

Z dalších úkolů, které jsem prováděl v IS, ještě uvedu například realizaci multiplikací 

záznamových archů. Jednalo se o speciální stránku napsanou v ASP, která měla za úkol vytvořit 

testovací duplicitní data pro vybrané projekty. Za tímto účelem jsem vytvořil v databázi MS SQL 2005 

proceduru, která podle zadaných vstupních parametrů provedla multiplikaci daných záznamů přímo v 

databázi.  
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5. Teoretické a praktické znalosti získané během studia 

uplatněné studentem v průběhu odborné praxe 

Technologie, se kterými jsem se během plnění své odborné praxe setkal, byly především  

technologie platformy .NET. Mé úkoly si vyžadovaly zaměření na nástroje pro tvorbu sestav a PDF 

dokumentů. Tím byl hlavně mnou navrhnutý nástroj Crystal Reports vyvíjený společností SAP a 

opensource knihovna iTextSharp od společnosti iText Software Corp. 

 Jelikož jsem předem věděl, že během své odborné praxe budu muset pracovat s technologiemi 

.NET a ŠRBD Oracle i MS SQL Server, rozhodl jsem se tomu přizpůsobit zaměření svého studia 

výběrem odpovídajících volitelných předmětů. Díky tomu jsem dokázal využít základních znalostí 

jazyka C# a architektury .NET již v počátcích své odborné praxe. Zároveň jsem praxí rozšířil své 

studiem nabyté znalosti platformy .NET a jazyka C#. 

Během praxe jsem poznal rozdíl mezi praktickým využitím databázových systémů u rozsáhlých 

projektů a mými teoretickými znalostmi z databázových předmětů. Díky tomu jsem se naučil pracovat 

v rozsáhlých databázích a vytvořil jsem si představu o fungování a vývoji IS. 

Práce ve firmě mi přinesla také řadu dalších netechnických dovedností a zkušeností. Za 

nejcennější považuji získání zkušeností s prací v programátorském týmu. Naučil jsem se 

spolupracovat s ostatními programátory jak na mém pracovišti, tak i na hlavním firemním pracovišti 

v Praze. 

6. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu 

odborné praxe 

V začátcích mé odborné praxe mi chyběly teoretické znalosti především technologie .NET, se 

kterou jsem musel během své praxe pracovat. To bylo ovšem zapříčiněno tím, že volitelný kurz 

AT.NET, který se touto problematikou zabývá, jsem měl možnost absolvovat až v 6. semestru. 

Naštěstí jsem pracoval ve výborném kolektivu, který mi byl ochoten vždy pomoci s problémy, které se 

při plnění úkolů vyskytly. Během praxe se vyskytla řada dalších drobných neznalostí, především při 

mé práci s MS SQL Serverem, tyto nedostatky jsem ale vyřešil načerpáním chybějících znalostí 

z literatury, manuálů a za pomoci kolegů. 
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7. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její 

celkové zhodnocení 

Mluvit o dosažených výsledcích při práci, kterou jsem vykonával, dle mého názoru moc dobře 

nejde. Jako programátor, který pracoval v rámci většího týmu, jsem pouze plnil dílčí úlohy, které mi 

byly zadány. Výsledky mé práce jsou v nově vznikající aplikaci zřejmé hned, ovšem každý nově 

vznikající projekt se hodnotí jako celek až v konečné fázi vývoje.  

Pokud bych měl subjektivně zhodnotit výsledky, kterých jsem dosáhl, pak bych za úspěch 

považoval zavedení nástroje Crystal Reports do IS JISHM. Zde se ukázalo, že mé rozhodnutí pro 

využití CR k tvorbě tiskových sestav bylo dobré a z hlediska rychlosti vývoje také velice efektivní. Na 

druhou stranu použití stejného nástroje pro tvorbu mnohem složitější tiskové sestavy v modulu KP se 

později ukázalo být poněkud problematické a finální výsledek nedosáhl očekávání zákazníka, i když 

zákazníkovy požadavky splňoval. 

Absolvování odborné praxe ve společnosti jakou je T-SOFT a.s. pro mě bylo nenahraditelnou 

zkušeností. Měl jsem možnost podílet se na vývoji velkých a především zajímavých projektů. Měl 

jsem možnost pracovat s technologiemi a technologickými postupy, se kterými bych se do té doby jen 

těžko setkal. Zajímavou a velice cennou zkušeností pro mě také bylo vidět, jak se dílčí úlohy, které 

jsem zpracovával, zapojují do vznikajícího projektu a stávají se součástí velkého celku, který byl 

nakonec předán samotnému zákazníkovy.  

Během své odborné praxe jsem splnil mnoho zadaných úkolů. Ať už jimi bylo naprogramování 

samostatných částí aplikace, zkoumání a zjišťování informací o technologiích a nástrojích, nebo 

implementace nových nástrojů do vyvíjeného systému. Na pozici programátora jsem prošel celým 

průběhem vývoje samostatného informačního systému a díky tomu poznal v praxi pracovní postupy 

při vývoji informačních systémů. 
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