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Abstrakt 
Táto bakalárska práca pojednáva o priebehu absolvovania individuálnej odbornej praxe vo 

firme Tieto Czech s.r.o. Prax znamenala zúčastnenie sa na dvoch rozpracovaných projektoch v dvoch 

rôznych open-source frameworkoch, takže čítanie množstva kódu, učenie sa nových technológií, 

využívanie profesionálnych nástrojov bolo náplňou každého môjho dňa na praxi. 

V prvom projekte išlo zväčša o prácu na doplnkoch funkcionality a testovanie, v druhom bolo 

jeden z hlavných bodov implementovanie hierarchie medzi užívateľmi z dôvodu bezpečnosti 

a poriadku. 
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Abstract 
This bachelor thesis discuss about the duration of passing the individual professional practice 

in the company Tieto Czech s.r.o. The praxis means an attendance at two semi-finished projects in two 

difference open-source frameworks, so the reading of a lot of code, learning a new technics, using of 

the professional devices was the filling of my each day on praxis. 

In the first project I had a work on addons and testing, in the second project there was one of 

the most important points to implement a hierarchy between users in case of security and order. 
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Zoznam skratiek 
 

(X)HTML - Extensible Hypertext Markup Language 

CSS – cascading style sheets 

JSP – java servlet pages 

ORM – object relational mapping 

GUI – graphical user interface 

XML – extensible markup language 

JS – java script 

POJO- plain old java object 

JSTL- java server pages standart tag library 

TLD- tag library descriptor 

DAO- data access object 

SQL- structured query language 

HQL- hibernate query language 

MVC- model view controller architecture 

SVN – subversion repository 
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Úvod 
 Moja odborná prax prebiehala vo firme Tieto Czech s.r.o. a na pozícii software 

developera som bol postavený pred množstvo úloh. V hlavnej miere sa týkali práce na dvoch 

webových aplikáciách. 

 Táto práca pojednáva v krátkosti o zameraní firmy a oddelenia, v ktorom som pracoval, 

hrubý popis práce a výber niektorých typových úloh s podrobnejším popisom a popisom 

použitých technológií.  V prvej časti ide o projekt pre média písaný vo frameworku Spring 

a v druhej časť sa týka projektu pre testovanie úrovne zamestnancov v určitých oboroch písaný 

vo frameworku Vaadin. Na záver sú spomenuté skúsenosti, ktoré mi prax priniesla prípadne 

naopak, ktoré vedomosti nadobudnuté školou som mohol využívať. 

 

O spoločnosti 
 

Tieto Czech s.r.o. je česká pobočka nadnárodnej spoločnosti Tieto (do roku 2009 Tieto 

Enator) sídliacej vo Fínsku, v meste Helsinki. Tieto sa zameriava na poskytovanie služieb 

v oblasti IT, výskumu, vývoja a poradenstva najmä v oblastiach ako bankovníctvo, energetika, 

telekomunikácie, zdravotníctvo, logistika atď... Táto firma s počtom zamestnancov viac ako 

18000 ľudí vo viac ako dvadsiatich piatich krajinách sveta sa radí medzi špičku v danom 

odvetví  v severnej Európe a vo svete. Na jej hlavných trhoch - severná Európa, Nemecko a 

Rusko - sa zameriava na poskytovanie služieb veľkým a stredne veľkým organizáciám. 

V meste Ostrava sídli jej centrála pre Českú Republiku, kde zamestnáva okolo 1900 

ľudí v rôznych pobočkách po celom meste. Aj tu prevádzkuje tvorbu softwarových riešení na 

rôznych platformách a bohatý support pre všetky bežné IT odvetvia. 

 

 

 
Obrázok 1: logo spoločnosti 
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Popis práce 
 

Vo firme Tieto som pracoval na pozícii software developera v oddelení JOS, ktoré sa 

výlučne zaoberá programovaním v jazyku Java a jej frameworkoch, vďaka čomu som sa mohol 

podieľať sa na tvorbe rôznych firemných projektoch.  

Hrubý popis práce by sa dal zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

• Rozširovanie funkcionality projektov užívaním komponent daného frameworku, 

prípadne naprogramovanie vlastných. 

Podľa požiadaviek som mal za úlohu riešiť určité funkčné časti projektu, bolo na mne 

aké komponenty a postupy zvolím ale najčastejšie išlo o prvky už užívané v projekte 

z dôvodu komplexnosti celého projektu. V prípade, že som vytváral vlastnú 

komponentu, musel som brať ohľad na to aby mohla byť v projekte užívaná z čo 

najmenším zásahom do zvyšku projektu. 

• Analýza a riešenie chýb reportovaných testingom. 

Medzi bežnými požiadavkami sa vyskytovali testingom dokumentované vadné časti 

projektu, mojou úlohou bolo riešiť takéto problémy a opätovne reportovať všetky 

zmeny. 

• Písanie testovacích metód pre spring-servicy.  

V rámci projektu Cross-content bolo za úlohu písať a využívať JUnit testy pre servisnú 

vrstvu, ladiť nájdené chyby, prípadne doimplementovať niektoré časti. 

• Využívanie nástrojov pre tímovú prácu. 

Zdieľať hotový zdrojový kód pomocou SVN, využívať Jira-development pre efektívnu 

komunikáciu a neustále reportovanie svojej práce. 

• Účastnenie sa rôznych meetingov. 

Účasť na pravidelných meetingoch slúžila na celkové ujasnenie ďalších krokov a 

vysvetlenie prípadných nejasností v zadaní. 
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Práca na daných projektoch 
 

Projekt Cross content 
Prvý projekt, na  ktorom som sa zúčastnil bol Cross-content. Jedná sa o informačný 

systém pre média. Majoritne má projekt zameranie na záznam, editáciu, členité vyhľadávanie 

prípadne mazanie rozsiahlych dokumentov obsahujúcich články, texty, záznamy autorov, 

obrázky, videá prípadne reklamy a takisto ich publikovanie formou elektronických novín. 

Systém musí byť schopný plne pracovať s objemovo veľkými súbormi a umožňovať vysokú 

priepustnosť aj pri veľkom počte užívateľov. Ako majoritná platforma bol zvolený Java 

framework Spring, práve pre jeho robustnosť, vysokú podporu a škálovateľnosť. Ďalším asi 

najpodstatnejším faktorom bola databáza, ktorá musela rýchlo zvládať členité vyhľadávanie aj 

v obsahovo rozsiahlych textoch. Jednalo sa o hypertextovú databázu Trip a vlastné ORM 

mapovanie na všetky entity. Nakoniec samozrejme moderne naštylizovaný design pomocou 

CSS a množstvo java scriptu pre zvýšenie komfortu užívateľov. 

  Mojou úlohou bolo väčšinou dopĺňať rôzne časti aplikácie o nové funkčné komponenty, 

prípadne rozširovať funkcionalitu stávajúcich. Vždy som teda naštudoval prácu s danou 

technológiou a podľa riešenia podobných vecí v projekte som staval vlastné (zachovanie 

koncepcie). Pre príklad uvádzam pár úloh aj s postupom riešenia. 

 

Implementovať udalosť double-click na hitliste 
Projekt obsahujúci veľké množstvo elementov(článkov, obrázkov, reklám,...) má aj 

veľmi členitý a sofistikovaný spôsob vyhľadávania. Výsledkom daného vyhľadávača je buď 

presne špecifikovaný element alebo množina výsledkov, v našom projekte hitlist. 

V prípade hitlistu obrázkov bola na výstupe tabuľka s názvami obrázkov a ich malými 

náhľadmi. Na každom náhľade mala byť možnosť otvoriť daný obrázok v maximálnom 

rozlíšení v samostatnom popup okne s ďalšími informáciami na double-click.   

Pri generovaní tabuľky s obrázkami bola každému obrázku pridaná udalosť 

onMouseClick, ktorá vyvolá JS funkciu s parametrom nesúcim konkrétne id obrázku. Táto 

procedúra vygeneruje formulár s nastaveným atribútom action na controller, ktorému po 

potvrdení pošle dané id. Formulár po potvrdení JS funkcia vymaže a zavolaný controller, čo je 

vlastne java trieda rozširujúca jeden zo springových controllerov, zavolá servisu, ktorá mu vráti 

z databáze daný obrázok v plnom rozlíšení aj s ďalšími informáciami. Nakoniec sa všetky dáta 

vypíšu v jsp stránke. 
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Vytvoriť JSTL tag publishDate 
JSTL je komponent Java EE rozširujúca klasickú JSP špecifikáciu o programátorom 

definované tagy. Takáto značka funguje ako spúšťač java kódu z JSP stránky, do ktorého sú 

vnesené (ak sú potrebné) vstupné parametre. Značka musí byť zaregistrovaná v tld súbore, ktorý 

má štruktúru XML a uchováva údaje o tagoch ako názov, spúšťacia trieda, popis a atribúty 

a v hlavičke jsp stránky musí byť daný súbor deklarovaný tagom taglib, v ktorom je uvedený 

prefix (predpona pred každý konkrétne volaný tag) a uri na tdl súbor. Trieda, ktorá definuje 

chovanie tagu musí rozširovať triedu TagSupport prípadne BodyTagSupport a tie následne 

vyžadujú implementovať metódy ako doStartTag(), doEndTag() a podobne.  Po vykonaní java 

kódu je možné vykonať výstup na stránku pomocou pageContext.getOut().print(), čo funguje 

ako stream zapisujúci výsledok(ďalší jsp , JS , html kód alebo len text)do JSP stánky. 

Takto bola požadovaná značka, do ktorej sa budú zadávať dátumy publikovania 

jednotlivých článkov. Tie budú prehľadne zobrazené s možnosťou editácie, vymazania či 

pridania nového na tlačidlo “pridať”. 

Takže na vstupe sa tagu deklaroval vector dátumov ako atribút načítaný z databáze a 

tieto dátumy sa iterovaním vkladali do html tagov input, ktoré boli v prehľadnej tabuľke. Všetky 

inputy museli mať unikátne id a zhodný name, aby mohli byť jednoducho ďalej mapované Java 

kódom. Tlačidlo “pridať” len jednoducho spustilo JS metodu na vygenerovanie ďalšieho inputu. 

Daný skript generoval ku každému inputu aj jQuerry metódu “datepicker” pre rozbaľovací 

kalendár s prehľadným výberom. Problém bol s JS v prehliadačoch rady internet explorer, 

pretože mapovanie html elementov na stránke riešia presnejšie pomocou indexovania . 

getElementsByTagName(<názov tagu>).item(<index tagu na stránke>) namiesto 

.getElementById(<id tagu>).  

 

Riešenie lokalizácie textov v tagoch 
Pri väčšine projektoch je riešená lokalizácia textu výstupu podľa nastavenia lokalizácie 

webového prehliadača. V Jave sa toto konkrétne rieši pomocou definovania všetkých výrazov 

a fráz projektu v súbore s koncovkou properties a názvom definujúcim daný jazyk. On obsahuje 

konštanty označujúce elementy aplikácie a ku každému výraz v danom jazyku. Controller 

potom pri generovaní stránky využíva náhľad na nastavenú lokalizáciu prehliadača ako 

request.getLocale(), podľa ktorej pošle na výstup texty a popisy v nastavenom jazyku. Ak medzi 

language properties súbormi nie je súbor s daným jazykom, controller užije súbor definujúci 

defaultný jazyk. 
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Problém u nás nastával, keď z výsledného XHTML kódu bola volaná nami vytvorená 

značka generujúca nejaký text. Takáto značka nemala možnosť získať lokalizáciu z requestu, 

takže jej výstupy v rámci jazyka neboli korektné. 

Ako riešenie bolo zvolené vytvorenie štruktúry podobnej hashMape pre držanie 

anglického významu ako kľúča a výraz v danom jazyku ako hodnoty. Každý controller si takto 

pre svoje značky vygeneroval dané dáta a poslal ich ako atribút do volanej značky, ktorá ich 

ďalej jednoducho vypísala. 

 

Písanie JUnit testov pre servisnú vrstvu 
Medzi ORM vrstvou a controllermi bola implementovaná servisná vrstva. Jednalo sa 

o triedy majúce referencie na jednotlivé DAO objekty a boli schopné spúšťať DAO metódy na 

prácu s databázou. 

Na tieto servisy bolo treba vytvoriť testy v testovacom frameworku JUnit a tak zistiť či 

pracujú korektne pre všetky entity a ich atribúty a samozerjme nájdené chyby v rámci možností 

opraviť prípadne doimplementovať . JUnit je testovací framework v jazyku Java, ktorý slúži 

k tvorbe jednotkových testov (junit testing). Junit testing teda zahŕňa nástroje pre testovanie 

správnej funkčnosti jednotlivých častí alebo jednotiek zdrojového kódu. Väčšina nových 

vývojárskych prostredí má integrovanú podporu pre spúšťanie testov a vyhodnocovanie 

výsledkov ale je aj možné JUnit testy spúšťať zvlášť s textovým alebo grafickým výstupom. 

Napríklad pre entitu článok bolo registrovaných 40 atribútov rôznych typov (integer, 

string, date, vector,…). Takže napríklad pre servisu vlož_článok prevedieme následný test. Na 

začiatku sa vygeneruje instancia triedy článok a naplnia sa všetky jej property genarovanými 

dátami. Tieto dáta sú pomocou testovanej servisi uložené do databáze a následne načítané pre 

porovnanie s vygenerovanou instanciou. Postupne sa porovnajú všetky property a pokial sú 

zhodné, servisa pracuje správne. Týmto otestujeme samozrejme aj servisu pre výber čláku 

podľa unikátneho kľúča a pokiaľ všetko pracuje správne môžeme pokračovať vymazaním 

testovacích dát z databáze. 
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Obrázok 2: ukážka výsledku JUnit testu v Eclipse. 

Najčastejšie chyby boli chýbajúca implementácia niektorých atribútov, pri načítavaní 

neošetrené nullPointerException-y, alebo kaskádové mazanie pre závisloť cudzích kľúčov alebo 

len nesprávne formáty niektorých načítaných dát. 

 

Vytvorenie templatu pre chybové hlásenia 
V rámci efektívneho štýlovania je možné definovať určité elementy ako nemenné 

a nastaviť z nich template (head, menu, bottom,…), teda šablónu pre určité stránky aplikácie. 

To urobíme ako JSP súbor, v ktorom definujeme celé rozdelenie webu a elementy, ktoré majú 

byť dynamicky pridané sú definované ako <tiles:insert name="<názov elementu>" />. Tento 

pridaný element je len ďalšia JSP stránka, avšak už definujúca konkrétny element. Vzájomné 

prepojenie stránok a templatov (v Springu sú nazývané ako tiles) je deklarované v xml súbore v 

zložke WEB-INF. V template sa ďalej definujú pripojené kaskádové štýly, JS súbory, tag 

librares s definíciami tagov, prípadne ďalšie templaty, ktoré môže rozširovať. 

Podľa zadania bolo potrebné vytvoriť nový template pre chybové hlásenia aby neboli 

zobrazované v popup oknách s rovnaným templatom ako celý web. 

Bol vytvorený teda nový template obsahujúci hlavičku s logom projektu, stredný panel 

s vypísaným obsahom a pätičku s ďalšími údajmi. Ďalej bol zaregistrovaný v xml súbore tiles, 

so všetkými elementmi a extended template definujúci pozadie a fonty celého projektu. 

Následne som definoval error popup okno (JSP stránku) s dynamicky namapovaným textom pre 

zobrazenie a tlačidlom s JS metódou pre zavretie okna. Nakoniec bol naimplementovaný Java 

controller, ktorý generuje dané popup okná s vnesenou chybovou správou. 
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Práca na light-boarde 
 Ďalšou požiadavkou bolo vytvoriť light-board, čo je popup okno s dokumentmi, 

s ktorými užívateľ pracuje a chce si ich odložiť pre jednoduchšie otváranie a hľadanie. Zadanie 

bolo vytvoriť controller, ktorý takéto okno spustí a vloží doň všetky dokumenty. Určiť kam sa 

budú ukladať dáta o tom, ktoré dokumenty sú, a ktoré nie v light-boarde a celkovo rozumne 

implementovať jeho GUI. 

 V princípe išlo o jednoduché spojenie všetkých skúseností z projektu na vytvorenie tejto 

komponenty. Javascriptová metóda ako spúšťač controlleru, ktorý siaha do databáze a podľa 

údajov vyťahuje kompletné dáta vrátane obrázkov. Nakoniec prehľadný výpis do tabuľky 

s implementovaním udalosti onmouseclick. Na ukladanie dát o dokumentoch, ktoré sú v light-

boarde boli zvolené cookies prehliadača. Cookies je vyhradené miesto v pamäti webového 

prehliadača, ktoré slúži napríklad k rozoznaniu užívateľov alebo pre zapamätanie si obsahu 

nákupného košíka. A s podobným princípom pracoval aj náš light-board. Musel mať k dátam 

jednoduchý prístup, nezaťažovať server a nastaviteľná doba expirácie. Ďalšou výhodou bola 

manipulácia s dátami v cookies už na strane klienta pomocou javascriptu (odoberanie, 

pridávanie, prípadne mazanie celého obsahu). 

 
 

Projekt Quiz 
 

Ďalší bol interný projekt Quiz, ktorý zabezpečuje zisťovanie kvalifikácie zamestnancov. 

Poskytuje vytváranie a správu otázok a testov, náhľad a export výsledkov testov 

s vyhodnotením. Celý systém mal byť postavený s čo najpríjemnejším užívateľským 

prostredím, aj za cenu priepustnosti, ktorá pri tomto projekte z dôvodu malého počtu paralelne 

pripojených užívateľov nebola majoritnou požiadavkou. Preto bol postavený na frameworku 

Vaadin. Je to komponentný framework pre tvorbu rich internet aplikácií. Na rozdiel od Java 

scriptu prebieha celé jeho skriptovanie na strane serveru, na strane klienta sú len Ajax 

technológie. S množstvom preddefinovaných komponent, ktoré poskytuje je veľmi jednoduché 

postaviť robustné a prehľadné užívateľské prostredie. Vďaka tomu bola práca na tomto projekte 

ľahko pochopiteľná. Ako databáza bola zvolená MySQL s hibernate mapovaním.   

V čase keď som na projekt nastúpil sa implementovali kritéria na zabezpečenie. Bola 

potreba rozlišovať medzi prístupom line-managera (v systéme figuroval ako admin), človeka z 

HR (v systéme ako super-admin) a bežného užívateľa ako usera. Ďalšia potreba bolo zdieľať 

otázky medzi adminmi, ale naopak nemožnosť nahliadnuť všetky testy a výsledky. Z toho 

dôvodu vznikli entity s názvom Groupy a užívatelia boli zadelený do týchto skupín. Tie sú 



9 

 

 

spravované group-adminmi a následne je v rámci nich umožnené zdieľanie. Riešil som 

množstvo úloh spojených s touto doplňujúcou špecifikáciou ale aj úpravu stávajúcich riešení či 

priamo riešenie nefunkčných častí projektu (bugov). 

 

Vytvorenie karty Group podľa štruktúry projektu 
Vytváranie komponent prebieha podobne ako vo frameworku Swing, teda najskôr 

deklarácia, nastavenie hodnoty, popisu, veľkosti,... vo Vaadine je možné pripojiť CSS štýly 

a tak nastaviť komponente vlastné nastavenie vzhľadu, potom sa na komponentu zaregistruje 

poslucháč (listener), čo je metóda, ktorá je spúšťaná udalosťou ako napríklad valueChange 

alebo buttonClick. Nakoniec sa daný komponent pripojí do nadradeného elementu napríklad 

ako Panel alebo určitý tip layotu. Vďaka tomu, že sa nevytvára žiaden HTML kód ani žiadne 

špeciálne mapovanie elementov, programátor si veľmi jednoducho môže pripadať akoby 

pracoval na desktop aplikácii s technológiou Swing. 

Jeden z hlavných prvkov IS Quiz v administračnom móde je TabSheet  s možnosťami 

vytvárať a spravovať jednotlivé entity(otázky, test sety, užívateľov, výsledky, kategórie,...). 

TabSheet vo Vaadine je zoskúpenie kariet s možnosťou preklikávať sa medzi nimi cez horný 

panel s ich názvami.  Každá karta tohto TabSheetu je v rámci štruktúry projektu definovaná ako 

java trieda s prvkami GUI, ako jej propertami a metódou, ktorá ich inicializuje.  

Bolo teda zadaním vytvoriť triedu groupTab, definovať jej všetky elementy, deklarovať 

metódy na udalosti a definovať všetky stavy elementov v rôznych častiach work flow.  

Udalosti nad GUI prvkami sú ako samostatné triedy s názvom <udalosť>Action.java, 

implementujúce Button.ClickListener, prípadne ValueChangeListener.  Užitie daných rozhraní 

umožní implementovať potrebné metódy na odchytávanie daných udalostí. 

Stavy elementov sú definované v java triedach, ktoré majú referenciu na konkrétnu 

kartu a cez get- metódy sa dotazujú na jednotlivé elementy kvôli nastaveniu viditeľnosti alebo 

aktivovanosti. Na celú štruktúru stavových tried sa používal návrhový vzor State. Je tu teda 

interface GroupState, ktorý deklaruje všetky potrebné metódy na správu prvkov GUI, abstraktná 

metóda AbstractGroupState, ktorá ho implementuje(avšak stále ako metódy bez tela), trieda 

GroupStateHolder, ktorá drží statické konštanty na jednotlivé stavy a metódu 

setState(GroupState state) na incializovanie nastavení podľa stavu. Na koniec sú tu triedy 

definujúce samotné stavy a tie podľa State patternu dedia z AbstractGroupState.  
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Obrázok 3: Návrhový vzor State 

 

Modifikácia vyhľadávania medzi výsledkami testov 
Výsledky testov sú k nahliadnutiu pričom k ich jednoduchšiemu nájdeniu slúži 

vyhľadávací komponent, ktorý obsahuje dva formuláre, jeden pre vyhľadávanie podľa dátumov 

a druhý podľa cvičiaceho a cvičeného človeka. Mojou úlohou bolo tieto dva formuláre zjednotiť 

do jedného a následne podľa toho upraviť metódu, ktorá vracala adekvátne výsledky podľa 

zadaných parametrov. Ďalej celé GUI zobrazovania výsledkov bolo potrebné zjednodušiť. 

Nazačiatku bolo treba vytvoriť štyri jednoduché textFieldy, z toho dva mali obsahovať 

možnosť rozbaliť kalendár pre prehľadný vstup dátumov a jeden button pre spustenie 

vyhľadávania. Toto tlačidlo “search” teda vyvolá udalosť Button.ClickListener, na ktorú sa 

hodnoty formulára uložia do premenných a tie sa ďalej posielajú na DAO vrstvu cez funkcie, 

ktoré vracajú kolekcie výsledkov. Prienik množiny týchto výsledkov sa nakoniec preiteruje do 

tabuľky. Na inputy s dátumom bolo nutné vytvoriť metódu pre validáciu, pretože dátum je 

možné takisto len vpísať namiesto užitia kalendára. 

GUI bolo upravené použitím ikony na tlačidlo search, hypertextové možnosti pre 

zobrazenie výsledku ako pdf, poslanie výsledku na mail alebo len náhľad boli takisto prerobené 

na buttony s ikonami. Ďalej vo Vaadin ccs štýle, ktorý sa deklaruje špeciálnou adresárovou 

štruktúrou, pretože odkazovanie cez adresy ako v html kódu nie je možné, boli bližšie popísané 

vlastnosti prvkov. Každý prvok GUI sa tak môže odkazovať na svoje nastavenia cez 

.setStyleName(“<meno>”);. Našťastie nie je potrebné definovať každému prvku CSS štýl, dá sa 

jednoducho vybrať z množstva defaultných a ten následne prepisovať. Element ako button má 

množstvo CSS stavov typu active, hover, inactive a množstvo ďalších, bolo teda potreba celé 

defaultné css nastavenie pre button vo Vaadine skopírovať a upraviť tak všetky jeho stavy. 
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Využiť RichTextArea element a jeho výhody 
Ako vstup pri zadávaní otázok do systému sa využíval element TextArea. S ním bol 

problém, pretože ako value() držal len čistý text bez odsadenia či odriadkovania. Tento text pri 

výpisoch bolo zbytočne zložité viazať na nadradené elementy aby mu vznikla určitá forma. 

Preto TextArea element bol nahradený RichTextArea elementom. 

 

Obrázok 4: ukážka RichTextArea elementu 

Tento element poskytuje široké možnosti úpravy textu, nepotrebuje žiadnu špeciálnu 

deklaráciu a všetky úpravy drží ako html kód (napríklad kde užívateľ vloží enter tam sa uloží 

<br>). V prípade vypisovania otázok či už v teste alebo vo výsledku testu nebolo treba text 

ďalej štýlovať, stačilo nastaviť v elementu label content mode, od ktorého závisí jeho 

formátovanie textu . V tabuľkách, kde sa text otázok mal ale vypísať ako jednoduchý text, bolo 

nutné vytvoriť metódu, ktorá osekala text o html tagy, entity a escape sekvencie. Daná metóda 

obsahovala len jednoduchý regulárny výraz, na základe ktorého namiesto každého nechceného 

výrazu bol vložený medzerník. Nasadenie daných vecí na všetky potrebné miesta so všetkými 

nastaveniami znamenal už len jednoduchý refactoring. 

 

Vytvoriť element s podobným chovaním ako optionGroup 
OptionGroup je vo Vaadine ekvivalent k zoznamu elementov typu radioButton, ktoré 

využívame pri výpise odpovedí ak je len jedna z vypísaných správna. S využitím OptionGroup 

je ale problém, pretože pri dlhších odpovediach tento element nepodporuje zalamovanie textu, a 

formátovanie ho pomocou nastavenia šírky alebo viazanosti na nadradený element, ho len 

usekne. Vloženie escape sekvencie takisto nepomáha, takže ostáva jedine si nadefinovať vlastný 

element. 

Nový element musí podporovať nasledovné veci. Na vstupe do konštruktoru bude list 

objektov, kde každý bude mať metódu .toString(), musí byť jasne viditeľné, ktorý prvok je 
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vybraný, musí podporovať zalamovanie textu podľa escape sekvencií a na volanie .getSelected() 

vráti vybraný objekt, alebo list objektov ak je ich vybraných viac. Z toho vyplýva že bude 

rozlišovať dva módy a to single-choice pre výber jednej odpovedi alebo multi-choice pre výber 

viacerých odpovedí.  

Pre riešenie bola vytvorená trieda dediaca z VerticalLayout, aby sa iteráciou dávali 

voľby pod seba, každý jeden prvok kolekcie bol súčasťou HorizontalLayout-u, v ktorom je 

Button a Label s hodnotou prvku. Button má nastavený CSS štýl aby zobrazil ikonu a na klik sa 

len prekreslil na jasne označený prvok. Každému labelu je nastavený content_mode HTML aby 

komponent podporoval vypisovanie textu aj so štýlovaním. Každý button má samozrejme 

definovanú eventu clickListener, ktorá nastaví hodnotu objektu “selected” na vybraný object a 

prekreslí ikony buttonov. Single a multi- choice sa nastavuje cez premennú typu boolean 

a podľa jej nastavenia sa mení chovanie komponenty. 
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Záver 
 

 Na mojej pozícii sa mi naskytlo veľké množstvo dielčích úloh s potrebou riešiť rôzne 

problémy. Či už v GUI rozhraní, v logike informačného systému prípadne problémy na jeho 

databázovej vrstve. Nerobil som teda nič prevratné, išlo vždy o to pochopiť koncepciu projektu 

a technológie, s ktorými som pracoval a v rámci zachovania konzistencie urobiť čo 

najjednoduchšie a najčitateľnejšie riešenie. 

Pre seba by som celú prax ohodnotil ako obrovský prínos. Veľké množstvo nových 

vedomostí a praktík, ktoré som si mohol vyskúšať zmenili môj pohľad na danú problematiku. 

Na programátorské úlohy, ktoré mi boli kladené som sa totiž nikdy nemohol pozerať ako 

v škole, typu napíš a odovzdaj, pretože projekty udržujú určité návrhové vzory a celá štruktúra 

musí byť v rámci nich homogénna, takisto kód musel byť čistý a okomentovaný. Paradoxne 

tieto moje neobľúbené veci budem využívať naďalej, pretože som sa na vlastnej koži mohol 

uistiť ako prehľadnosť zjednodušuje. V neposlednom rade práca v tíme a schopnosť o probléme 

komunikovať takisto nesmie byť podceňovaná, pretože ako som sa sám presvedčil, prináša to 

množstvo výhod.  

Oba projekty sú teraz tesne pred dokončením, projekt Quiz sa používa ako RC2 verzia. 

Celá pridaná štruktúra grupovania entít do skupín nakoniec priniesla prehľadnú hierarchiu pre 

užívateľov využívajúcich túto aplikáciu.  

 

Dosiahnuté výsledky 
Na projekte Cross content sa mi v hlavnej miere podarilo naimplementovať množstvo 

testov a tak kompletne otestovať medzivrstvu  zabezpečujúcu komunikáciu databázovej vrstvy 

a vrstvy logiky systému. Tu sa mi ďalej podarilo z maličkej časti rozšíriť funkčnosť či už 

pomocou light-boardu, nových tagov alebo len pridávaním nových funkčných metód na rôzne 

udalosti v tomto informačnom systéme. V projekte Quiz som sa v najväčšej miere zaslúžil 

o pomoc na vytvorení hieratickej štruktúry medzi užívateľmi a o možnosť vytvorenia entity 

skupina, s ktorej pomocou je možné v systéme efektívne spravovať rôzne iné entity a vzájomne 

ich rovnako chrániť ako aj zdieľať. Popri tom som sa podieľal na úprave designu niektorých 

častí projektu a tiež na odstránení množstva chýb a tak uvedenie celého projekt do stavu, 

v ktorom je ho možné používať. 
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Znalosti nadobudnuté štúdiom uplatnené pri praxi 
 Praxou som získal možnosť využiť znalosti z viacerých smerov. Hlavnou vecou, ktorou 

som sa na praxi zaoberal bolo programovanie webových aplikácií. Väčšina vedomostí teda 

pochádzala z predmetov VIA (vývoj internetových aplikácií) a JAT (Java technológie), kde som 

mohol porozumieť princípu ich tvorbe. Pre prácu s databázami a ORM som čerpal z predmetov 

TZD a DAIS, odkiaľ som mal vedomosti o mapovaní ale aj návrhu databáz. No 

a v neposlednom rade pre rozumnú komunikáciu som musel rozumieť use-case a UML 

diagramom, za čo vďačím predmetu SWI. 

 

 

Znalosti nadobudnuté praxou 
 Vo veľkej miere čítanie kódu a tútoriálov znamenalo zoznámenie sa s ďalšími java 

frameworkami. Takisto som získal skúsenosti zo štrukturovania väčších projektov využívaním 

návrhových vzorov, čo nesmierne pomáha k prehľadnosti a efektívnosti písania kódu. Novou 

vecou pre mňa bolo aj využívanie SVN na zdieľanie kódu v rámci tímu, Maven pre 

zjednodušenie správy knižníc a buildov projektu ale aj prehĺbenie znalostí či už z Javy, 

javascriptu, CSS alebo jQuerry. Za veľmi cennú skúsenosť považujem aj vedomosť, čo reálne 

pozícia programátora predstavuje a čo môžem od toho očakávať.  
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