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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje průběh praxe vykonávané studentem ve firmě Xevos Solutions, 

s.r.o. Firma poskytuje komplexní služby v oblasti informačních a komunikačních technologií s 

důrazem na inovativnost a vysokou dostupnost realizovaných řešení. Bakalářská práce se zaměřuje 

hlavně na vývoj webových aplikací na platformě ASP. NET. V práci jsou rozebrány úkoly přiděle-

né studentovi na praxi. Především se jedná o rozšiřování funkčnosti informačního systému poptáv-

kového portálu. 

Klíčová slova 

ASP. NET, poptávkový portál, odběratel, dodavatel, poptávka, LINQ to SQL, AJAX, platební brá-

na, Coolpoptavka.cz 

 

 

 

Abstract 

This thesis describes the process performed by the student practice in the firm Xevos Solutions 

s.r.o. The company provides comprehensive services in information and communication technolo-

gies with emphasis on innovation and high availability solutions implemented. This thesis focuses 

mainly on developing web applications using ASP. NET. The thesis analyzed the tasks assigned to 

the student experience. In particular, they are expanding the functionality of the system demand 

information portal. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AJAX Asynchronous JavaScript and XML 

API Application Programming Interface 

ASP.NET Active Server Pages for .NET 

BI  Business Inteligence   

CLR Common Language Runtime 

ERP  Enterprise Resource Planning 

GPS Global Positioning System 

HTML HyperText Markup Language 

KB Komerční banka 

LINQ Language INtegrated Query 

ORM Objektově relační mapování 

PKCS#7 Public Key Cryptographic Standards 

RF Raiffeisen BANK 

SQL Structured Query Language 

TFS Team Foundation Server 

URL Uniform Resource Locator 
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1 Úvod 

Bakalářská práce pojednává o průběhu praxe absolvované ve firmě Xevos Solutions s.r.o. Tato 

firma působí především v oblastech vývoje webových aplikací. Ve firmě jsem pracoval jako ASP. 

NET programátor společně s kolegou Pavlem Čechem. Byl nám přidělen rozpracovaný projekt, na 

kterém jsme prováděli úpravy, případně implementovali nové věci. Jednalo se o poptávkový portál 

CoolPoptávka.cz. V této práci se hovoří o úkolech a postupech řešení, které nám v průběhu praxe 

byly přidělovány. Jelikož jsme s Pavlem na jednotlivých úkolech úzce spolupracovali, tak bylo 

potřeba rozdělit si nějakým způsobem řešené úlohy, aby práce nebyly stejné. Rozdělení úkolů jsme 

tedy provedli na základě, jak na nich měl jeden či druhý větší podíl.  

Nejprve se podrobněji seznámíme se zaměřením a působením firmy. Dále práce obsahuje přehled 

přidělených úkolů a postup jejich řešení. Na úplný závěr jsou shrnuty zkušenosti získané v průběhu 

řešení zadaných úkolů a také celkové zhodnocení průběhu praxe. 

V této práci se můžeme seznámit s postupem při implementaci platebních bran, je zde popsáno 

řešení verifikace nových uživatelů, zobrazení minimapy jednotlivých dodavatelů pomocí GPS sou-

řadnic a probráno řešení různých rozšíření na poptávkovém portálu. 
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2 Popis odborného zaměření firmy a po-

pis pracovního zařazení studenta 

Společnost XEVOS Solutions [1] poskytuje od svého založení v roce 2006 komplexní služby v 

oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na inovativnost a vysokou dostupnost 

realizovaných řešení. Společnost se zaměřuje především na konzultace, realizace a správu serverů, 

síťové infrastruktury a klientských stanic v segmentu firem působících na území celé republiky. 

V roce 2008 se specializace firmy rozšířila o vývoj webových aplikací na platformě ASP. NET, 

kde mezi pilotní projekty patří vývoj webového ERP systému s přidanou hodnotou postaveného 

čistě jako webová aplikace. Tato expanze vyústila v roce 2008 založením společnosti XEVOS So-

lutions s.r.o. a posílením týmu o nové členy. Dnes se orientujeme také na Business Inteligence a 

inovujeme stávající aplikace o funkce využívající BI. 

Jak už bylo řečeno, ve firmě jsem pracoval s technologií ASP. NET v jazyce C#. V projektu je 

ovšem použito více technologií, jedná se o technologii LINQ, technologii AJAX ve formě ovláda-

cích prvků Telerik Rad Controls pro ASP. NET [2], se kterými jsem také pracoval. 

ASP. NET je součást .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb, založena na CLR. 

[3] 

C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zá-

roveň s platformou .NET Framework, založený na jazycích C++ a Java. 

LINQ je integrovaný jazyk pro dotazování, který přináší nový způsob pro dotazování nad jakými-

koliv daty, usnadňuje jejich tvorbu, třídění, jejich propojování i vyhledávání v nich. 

AJAX je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění 

obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovu načítání. Já s touto technologií pracoval ve formě 

ovládacích prvků od společnosti Telerik. 
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3 Úkoly zadané studentovi v průběhu od-

borné praxe a zvolený postup řešení 

zadaných úkolů 

Mé úkoly se týkaly implementace nových rozšíření nebo ladění stávajících funkcí poptávkového 

portálu. 

Poptávkový portál funguje na jednoduchém principu poptávky a nabídky. Poptávající neboli odbě-

ratel si zadá svou poptávku, která je vložena do systému. Dodavatel, tedy firma nebo soukromá 

osoba, která je zaregistrována v katalogu firem a má zaplacený příslušný tarif může reagovat na 

poptávky formou své nabídky. Dodavatel tak má možnost prezentovat svou činnost a zároveň může 

oslovovat zákazníky cíleně dle jejich poptávky, čímž může získat snadno a rychle nové zakázky. 

Dodavatelům je zasílán v pravidelných intervalech seznam, obsahující poptávky, které odpovídají 

oblasti působení dané firmy. 

V následující části popíši zadané úkoly a postup řešení, který jsem zvolil. 

3.1 Seznámení se s projektem a specifikací 

Při převzetí projektu a následném zprovoznění se vyskytly určité problémy, které nám pomohl 

vyřešit kolega spolusedící v kanceláři. Vysvětlil nám práci s TFS [4] ve Visual Studiu a předal 

potřebné informace pro využívání týmového programování. 

Po úspěšném spuštění projektu následovalo studování dokumentace a prohlídka zdrojového kódu. 

Poprvé jsem se setkal s tak rozsáhlým projektem a platforma ASP. NET pro mě byla také velkou 

neznámou. Seznamoval jsem se s jednotlivými funkcemi portálu a snažil se pochopit jejich imple-

mentaci ve zdrojovém kódu. Některé funkce systému nebyly zdokumentovány a tak nebylo jasné, 

jakým způsobem se mají chovat, případně co mají dělat. S tímto problémem jsem se potýkal po 

celou dobu vykonávání odborné praxe. 

3.2 Průzkum konkurence 

Jedním z prvních úkolů bylo prohledat konkurenční portály a zjistit jejich užitečné funkce a získat 

tak inspiraci pro rozšíření firemního projektu. Následně tyto služby zdokumentovat a snažit se je 

implementovat. 

Prohledal jsem několik českých i zahraničních portálů a vybral několik užitečných funkcí, o které 

byl firemní portál v pozdějších fázích rozšířen. Jedná se především o možnost zatraktivnit poptáv-

ku, tedy umožnit administrátorovi označit vybranou poptávku za atraktivní. Dále o tzv. minimapu 

zobrazující sídlo dodavatele, která se vytvoří na základě GPS souřadnic, vložených do systému při 

registraci nebo změny účtu dodavatele. Důležitá součást portálu je i platba za poskytované služby. 
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Zaplatit se dalo jen pomocí jedné platební brány, tudíž byly implementovaný i jiné možnosti plat-

by.  

3.3 Vyhledávání 

Důležitou funkcí poptávkového portálu je bezesporu vyhledávání, které nebylo funkční. Mým úko-

lem tedy bylo zjistit, kde je chyba a vyřešit ji. 

V horní části hlavní stránky poptávkového portálu je umístěno políčko pro hledaný text a tlačítko, 

které spouští hledání. 

 

Obrázek 1: Pole pro vyhledávání 

Po kliknutí na tlačítko Hledej, jsme přesměrováni na stránku „Search.aspx“, která obstará vyhledá-

ní. Vyhledávání se provádí v poptávkách, nabídkách, článcích i aktualitách, a proto pro každé od-

větví je zvolena komponenta Repeater, která dokáže zobrazit kolekci vyhledaných záznamů. 

 

Výpis 1: Ukázka Repeatru pro zobrazení poptávek 

Jednotlivým Repeatrum musíme naplnit datové zdroje, což provedeme pomocí metod, které jsou 

spuštěny při načítání stránky. Tyto metody využívají jazyka LINQ k přístupu do databáze. 

 

Výpis 2: Vyhledání poptávek pomocí LINQ dotazu 

Je nutno dodat, že tento způsob vyhledávání není příliš efektivní, chtělo by to dát uživateli možnost 

výběru odvětví, ve kterém chce vyhledávat a tak předejít vyhledávání ve všech odvětvích. 
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3.4 Podkategorie firem 

Dodavatel si při registraci vybírá kategorie, do kterých jeho firma spadá. Doposud měl na výběr ze 

tří hlavních kategorií. Mým úkolem bylo rozšířit tyto hlavní kategorie o podkategorie. 

Nejprve bylo potřeba umožnit v administraci přidávání podkategorií kategoriím hlavním. Vkládání 

hlavních kategorií bylo řešeno pomocí komponenty RadGrid, což je tabulka, kterou si můžeme 

libovolně nastavit a která nám zobrazí data z datového zdroje, který ji určíme. Řešením tedy bylo 

do již existujícího RadGridu vložit další, který se bude starat o podkategorie, což můžeme vidět na 

obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Kategorie a podkategorie dodavatelů 

V databázi je vztah mezi hlavní kategorií a podkategorií vyřešen pomocí sloupce „id_parent“. Tak-

že když daná kategorie v tabulce všech kategorií neobsahuje hodnotu null ve sloupci „id_parent“ je 

podkategorií. Kategorie s hodnotou null sloupce „id_parent“ jsou tedy kategorie hlavní. 

Dalším krokem bylo nutné implementovat metody pro editování a odstranění jednotlivých katego-

rií. U editování se jedná o změnu názvu kategorie a uložení změn do databáze. U odstranění podka-

tegorie se nejdříve musí ověřit, zda podkategorie neobsahuje dodavatele a poté se může vymazat. 

V případě hlavní kategorie se musí ověřit, zda neobsahuje dodavatele nebo podkategorie. 

 

Výpis 3: Metoda pro smazání podkategorie 
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Administrátor už může vkládat kategorie a jejich podkategorie, teď je potřeba umožnit dodavate-

lům při registraci si z těchto kategorií a podkategorií moct vybrat. Doposud měli dodavatelé mož-

nost vybrat si tři kategorie, pomocí DropDownListů. Teď už mohou tyto tři kategorie obsahovat 

podkategorie, a proto je musíme zobrazit v registračním formuláři. Ke každému DropDownListu 

jsem přiřadil Repeater, který „zopakuje“ několik Checkboxů, podle toho kolik podkategorií daná 

kategorie obsahuje. Při vybrání kategorie z DropDownListu je vyvolána událost, která pomocí své 

obslužné metody zajistí naplnění správného Repeatru podkategoriemi, které dané kategorii patří. 

Podkategorie jsou načteny metodou „Find_by_parent“. Dále jsem musel ošetřit možnost vybrání 

jedné kategorie dvakrát. 

 

Obrázek 3: Ukázka výběru kategorií a podkategorií 

3.5 Verifikace uživatelů 

Mým úkolem bylo zprovoznit verifikaci uživatelů, v projektu už byl jakýsi náznak řešení a z něj 

jsem vycházel. Byly zavedeny 4 stavy účtu: 

 Ověřený 

 Nezaplacený 

 Čekající 

 Pozastavený 

K jejich podrobnějšímu vysvětlení se dostaneme v průběhu řešení úkolu. 

3.5.1 Nová registrace 

Po úspěšné registraci dodavatele nebo odběratele, je na registrační email, zároveň sloužící jako 

login do systému, odeslán email s aktivačním odkazem. Tvar emailu můžeme vidět na obrázku 

4.  

Obrázek 4: Ukázka aktivačního emailu 
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V této fázi je účet ve stavu Čekající, tedy není možné se přihlásit do systému, dokud neprovedeme 

aktivaci výše zmiňovaným aktivačním odkazem. 

 

Obrázek 5: Ukázka přihlášení k účtu, který je ve stavu Čekající 

Po kliknutí na aktivační odkaz jsme přesměrovaní na stránku „verifikace.aspx“, kde proběhne sa-

motná verifikace. Je potřeba ověřit, zda v systému existuje entita s tímto identifikačním číslem a 

aktivačním kódem a zároveň jestli pro tuto entitu už nebyla aktivace využita, což je z důvodu opa-

kované aktivace např. po pozastavení účtu administrátorem. O tohle se nám postará atribut 

„is_activated“, který nabývá hodnot true nebo false. 

Jestliže entita v systému existuje a aktivace ještě neproběhla, je potřeba zjistit jestli se jedná o akti-

vaci dodavatele nebo odběratele. Pokud se jedná o odběratele, je jeho účtu nastaven stav Ověřený a 

uživateli je umožněno systém plně využívat. U dodavatele je stav účtu změněn na Nezaplacený, 

protože dodavatelé si musí zaplatit patřičný tarif, aby jim mohly být zpřístupněny všechny funkce. 

Ve stavu Nezaplacený je možné se k účtu přihlásit, ale nejsou umožněny všechny funkce, např. 

dodavatel nemůže reagovat na poptávky. Při každém přihlášení, probíhá kontrola, jestli má daný 

dodavatel zaplaceno a v pravém rohu je informován v jakém stavu se jeho účet nachází. 

 

Obrázek 6: Ukázka stavu účtu dodavatele 

Stav Pozastavený znamená, že účet byl z nějakého důvodu administrátorem pozastaven a k účtu 

není možné se přihlásit. 

3.5.2 Zapomenuté heslo 

Občas se stane, že uživatel zapomene heslo a tak je potřeba mu vygenerovat nové a zaslat. Tohle 

byl můj další úkol. 

Při zadání špatného hesla, je uživateli nabídnut odkaz „zapomněli jste své heslo?“. Po kliknutí na 

něj jsme přesměrování na stránku „zaslani-hesla.aspx“, na které máme TextBox pro zadání emailu 

a komponentu RadCaptcha, která je jakousi prevencí před různými bóty z internetu. Dále zde má-

me tlačítko pro odeslání a validátory  pro email. 
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Po klinutí na tlačítko se spustí metoda, ve které nejdřív kontrolujeme, jestli jsou validátory validní. 

Pokud ano pokračujeme dále zjištěním, jestli se zadaný email vyskytuje v systému. Když se email 

vyskytuje, tak vygenerujeme nové heslo, provedeme změnu hesla v databázi u dané entity a zašle-

me na zadaný email. Jestliže nebyla splněna některá z předchozích podmínek, informujeme uživa-

tele chybovou hláškou. 

 

Obrázek 7: Formulář pro zaslání hesla 

 

Výpis 4: Metoda, která generuje nové heslo 

  

3.6 Atraktivní poptávky 

V tomhle úkolu šlo o možnost označit poptávku za atraktivní. Administrátor si tedy vybere, kterou 

poptávku chce určit atraktivní a to se pak projeví v katalogu poptávek. 

Evidence poptávek byla řešena pomocí RadGridu, takže jsem do něj přidal další sloupec s Chec-

kBoxem, který měnil hodnotu atributu „is_atractive“ v tabulce poptávek na true nebo false. 

K zobrazování poptávky jsem přidal Label, kterému je nastavován parametr Visible, podle toho co 

obsahuje atribut „is_atractive“ dané poptávky.  
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Obrázek 8: Nastavení atraktivní poptávky v administraci 

 

Obrázek 9: Ukázka atraktivní poptávky 

3.7 GPS souřadnice poboček dodavatelů 

Mým úkolem bylo umožnit dodavatelům zadat GPS souřadnice svých poboček a následně zobrazit 

minimapu, kde se jejich pobočka zobrazí. 

Zvolil jsem způsob zobrazení přes statické mapy  Google maps [5], jedná se asi o nejjednodušší 

způsob a není potřeba žádný API klíč. Fungují na základě správného sestavení URL o několika 

parametrech. Poté dostáváme URL obrázku s naším požadovaným místem. 

Stránky, které se starají o vkládání a editaci poboček jsem rozšířil o TextBox pro zadání souřadnic 

a validátor, který zaručuje správný tvar GPS souřadnic. 

 

Obrázek 10: Ukázka validátoru s regulerním výrazem pro GPS souřadnice 

Správný tvar souřadnic je uložen do databáze. Pro zobrazení jsem zvolil komponentu Image, které 

předám URL obrázku. K obrázku jsem přiřadil HyperLink, který přesměrovává na Google Maps, 

pro detailnější zobrazení okolí pobočky. Metodu pro generování URL můžeme vidět na výpisu 5. 

Metoda generuje dvě URL, jednu pro obrázek, kde nastavujeme velikost, typ mapy, zoom, ukazatel 

a druhou pro odkaz na Google Maps. 
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Výpis 5: Metoda pro generování URL 

 

Obrázek 11: Ukázka minimapy 

3.8 Platební brána ePlatby pro eKonto 

Jedná se o platební metodu společnosti Raiffeisen Bank [6] pro uživatele mající účet u této společ-

nosti. Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, 

kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací obrazovku do internetového bankovnictví RB a po 

úspěšné autentizaci mu systém nabídne předvyplněný formulář pro založení platebního příkazu. 

Podání platebního příkazu zajišťuje URL a její parametry. Popis parametrů a bližší informace jsou 

popsány v dokumentaci poskytovatele služby. Po provedení platebního příkazu, jsme přesměrování 

na URL adresu zadanou v parametrech předchozí URL, tedy té k podání platebního příkazu. K této 

návratové URL je přídán pouze parametr „orderid“, který vrací hodnotu vstupního parametru „var-

symbol“, tedy variabilní symbol platby. Tudíž se nedozvíme v jakém stavu platba je. 

Přehled plateb se vytváří na dané URL, kde můžeme zjistit stav naší platby. Opět je potřeba nasta-

vit důležité parametry URL, aby se jednalo o správnou platbu. Ukázku přehledu můžeme vidět na 

obrázku 12. 
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Obrázek 12: Ukázka přehledu plateb 

Důležitý sloupec je Status, který nám říká v jakém stavu platba je. Může nabývat tří stavů: 

 Status 2 znamená, že peníze dorazily na účet obchodníka. Tato hodnota je konečná, ne-

měnná. 

 Status 4 znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale dříve než se transakce 

stihla realizovat, zákazník platbu stornoval. Peníze na účet obchodníka nedorazily a už ani 

nedorazí. Tento stav je rovněž konečný, neměnný. 

 Status 0 znamená, že zákazník zadal platbu přes Platební systém, ale platba se dosud nezre-

alizovala. Většinou z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zákazníka. Po celou 

dobu platnosti platebního příkazu se systém snaží platbu zrealizovat. Pokud na účet zákaz-

níka v době platnosti platebního příkazu dorazí dostatek peněz, platba se okamžitě zreali-

zuje. V opačném případě zůstane zobrazen status 0, který znamená, že peníze na účet ob-

chodníka nedorazily. 

Pokud to zobecníme, je-li status 0 a datum konce platnosti platebního příkazu (druhý sloupec Pře-

hledu plateb viz obrázek 12) je vyšší nebo rovno aktuálnímu datu, stav platby se ještě může změnit. 

Je-li však status 0 a datum konce platnosti platebního příkazu je nižší než aktuální datum, jedná se 

již o stav trvalý, neměnný. 

3.8.1 Popis implementace 

Mým úkolem bylo implementovat tuto možnost platby do projektu a postupoval jsem následujícím 

způsobem. 

Ve třídě, která se stará o platby jsem vytvořil metodu, které předáme potřebné parametry, a ona 

vygeneruje URL a následně na ní přesměruje. 

 

Výpis 6: Generování URL 

Pro návratovou URL jsem vytvořil stránku „platba-rfbank-review.aspx“, která se postará o ověření 

platby, při svém načtení. Na začátku je stažen řetězec z URL pro přehled plateb ve formě plain, 

tedy textu, kde jsou jednotlivé sloupce odděleny středníkem. Dále je řetězec rozpársován a kontro-

lujeme hodnotu atributu Status. Pokud je hodnota rovna dvěma, platba je zrealizována a faktura 

může být označena za zaplacenou a dodavateli jsou zpřístupněny všechny funkce. Jestliže atribut 

nabývá hodnoty 4, platba se nezdařila a dodavatel bude muset zaplatit znovu. Faktura je označena 
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jako nezaplacená. V případě hodnoty atributu nula, je faktura označena jako nezrealizovaná a do-

davateli je nabídnuta možnost aktualizovat fakturu. Při aktualizaci je kontrolován datum platnosti 

platby a stav platby. Pokud se platba stihne zrealizovat do data splatnosti, je faktura označena za 

zaplacenou v opačném případě je označena za nezaplacenou a je třeba zaplatit znovu. 

 

Obrázek 13: Ukázka zaplacené faktury 

 

3.9  Platební brána MojePlatba KB 

Mojeplatba je online služba přímého bankovnictví KB [7] sloužící k tomu, aby klienti KB nakupu-

jící v internetovém obchodu mohli své nákupy hradit online, a to přímo ze svého účtu v KB. 

Průběh platby přes tuto platební bránu probíhá následovně. Nejprve je odeslán HTML formulář 

metodou POST na URL platební brány. Formulář musí obsahovat správně pojmenované parametry, 

naplněné správnými hodnotami. Jedním z parametrů je i elektronický podpis této konkrétní platby 

ve formátu PKCS#7 detached, vygenerovaný internetovým obchodem. Platební brána KB ověří 

korektnost těchto příchozích parametrů, včetně elektronického podpisu a faktu, zda internetový 

obchod má k danému datu v KB smluvně a technicky umožněno používání Ostré platební brány. 

Poté je klientovi nabídnuta přihlašovací stránka, kde se klient přihlásí. Následně dokončí a autori-

zuje platbu. Při regulérním odhlášeni klienta z platební brány, je na URL internetového obchodu 

odeslán HTML formulář metodou POST. Formulář bude obsahovat předem dané parametry, včetně 

výsledku platby, naplněné příslušnými hodnotami. Jedním z parametrů je i elektronický podpis 

výsledku této konkrétní platby ve formátu PKCS#7 detached, vygenerovaný platební bránou. 

Ovšem, pokud se klient regulérně neodhlásí např. zavřením prohlížeče nebo vypršením uživatelské 

session, formulář se neodešle a internetový obchod nezíská informaci, zda platba byla úspěšně 

realizována, nebo nebyla, přestože klient mohl úspěšně zaplatit a peníze tedy internetovému ob-

chodu přijdou. V takovém případě jde platba ověřit až po jejím zaúčtování na výpise z účtu. 

Nakonec internetový obchod ověří příchozí parametry, včetně elektronického podpisu, a zobrazí 

klientovi stránku, ze které by měl poznat, že dokončil platbu, a to buď úspěšně, nebo naopak neú-

spěšně. 

3.9.1 Popis implementace 

Při implementaci jsem vycházel ze vzorových implementací a dokumentace dodanou poskytovate-

lem platební brány. 
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Vytvořil jsem metodu, která přijímá potřebné parametry pro realizaci platby. Dále si zjišťuje pří-

stupové cesty k certifikátům a ze souboru načítá zakryptované heslo pro přístup k certifikátům. 

Následně vytvoří řetězec k podepsání, podepíše, sestaví formulář a odešle jej na platební bránu. 

 

Výpis 7: Generování a odeslání HTML formuláře 

Pro ověření platby jsem vytvořil stránku „platba-mojeplatbaKB-review.aspx“, na kterou je odeslán 

formulář z platební brány. Při načítání stránky jsou získány hodnoty příchozích parametrů a probí-

há jejich ověřování s původními parametry, které byly odeslány do platební brány. Dále se ověřuje 

platnost elektronického podpisu, vygenerovaného bankou. 

Jelikož mi nebyly dodány certifikáty ve správném formátu, nemohl jsem platbu otestovat. Platební 

metodu jsem tedy nedokončil a to zejména část, která se stará o ověření platby.  
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4 Teoretické a praktické znalosti a do-

vednosti získané studentem v průběhu 

odborné praxe 

Během vykonávání praxe jsem se určitě mnohé naučil. Seznámil jsem se s vývojem webových 

aplikací na platformě ASP. NET, která pro mě byla velkou neznámou. Rozšířil jsem si znalosti o 

různých principech a technologiích využívaných v internetových stránkách. Velká zkušenost byla 

pracovat v kolektivu programátorů, kteří dokázali poradit, když jsem byl v nouzi a nevěděl si rady. 

Tato praktická zkušenost mi velice pomohla při absolvování předmětu Databázové a informační 

systémy, ve kterém jsem implementoval semestrální projekt, právě v ASP. NET. 

Získal jsem i určité znalosti v oblasti implementace platební brány a princip průběhu plateb na 

internetu. Dozvěděl jsem se více o bezpečnosti přenášení dat na internetu. 

Dále jsem se setkal s technologií LINQ to SQL, která byla v projektu využita pro objektově relační 

mapování a přístup k databázi. Tato technologie velice zjednodušuje ORM ovšem na úkor propust-

nosti systému, i přesto může být pro programátora užitečná a to v případě menších projektů. Doká-

že ušetřit spoustu času, který by byl potřeba na psaní vlastního ORM. 
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5 Závěr 

Absolvování odborné praxe pro mě bylo velkou zkušeností. Firemní projekt jsem rozšířil o řadu 

nových funkcí. Řešení jednotlivých úkolů jsem volil na základě svého nejlepšího vědomí a svědo-

mí. Ve většině z nich jsem dosáhl požadovaných výsledků, i když by samozřejmě bylo mnohé co 

zlepšovat. 

Projekt Coolpoptavka.cz jsme společně s kolegou posunuli do fáze těsně před nasazením, takže po 

doladění některých funkcí může byt nasazen do ostrého provozu. 

Celkový průběh praxe hodnotím velice pozitivně. Získal jsem mnoho nových a cenných zkušeností, 

které určitě zúročím v průběhu dalšího studia.  
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