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Abstrakt 

 

Tato Bakalářská práce se zaměřuje na frameworky v jazyce Java, pro tvorbu webových 

aplikací anglicky nazývaných Web Content Management System, neboli webový systém pro 

správu obsahu. Je zde popsáno, co systém pro správu obsahu je, jaké je jeho využití a konkrétní 

příklady takových systémů.  Hlavní náplní práce je tvorba vlastního informačního systému, 

který je určen pro správu hudebních akcí. Práce zahrnuje budování informačního systému, návrh 

databáze, popis struktury kódu, včetně použitých programovacích technik, jako jsou návrhové 

vzory, architektura atd. K tomu patří popis dostupných Java frameworků pro tvorbu webových 

aplikací a výběr frameworku, který bude použitý při samotném programování. V záveru práce 

jsem se pak zaměřil na porovnání vybraného frameworku s jiným z pohledu programování, 

rychlosti, vzhledu a dalších vlastností. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis focuses on Java language frameworks for creation of web applications in 

English called Web Content management system or „webový systém pro správu obsahu“ in 

Czech. It describes what a content management system is, what is its use and specific examples 

of such systems. The main content of this thesis is creation of information system, which is 

designed for managing of music events. Thesis includes building an information system, 

database design, a description of the code structure, including programming techniques, such as 

design patterns, architecture etc. Also a description of the available Java frameworks for 

building web applications and selection of framework that will be used in the actual 

programming is included.In conclusion I then focused on a comparsion of the selected 

framework with other framework in terms of programming, speed, appearance and other 

characteristics. 
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1 Úvod 

 

Dnešní doba by se s trochou nadsázky dala nazvat dobou internetovou. Internet je dnes 

přítomný téměř všude a každý z nás se s ním v nějaké formě již určitě setkal. Internet má mnoho 

funkcí, ale já se budu zabývat tou informativní. Internet známe hlavně jako zdroj informací, ke 

kterým máme přístup skrze náš počítač, notebook nebo mobilní telefon. Původně byly 

internetové stránky jednoduché, špatně spravovatelné a neposkytovaly moc možností. 

S postupem času však chtěli autoři stránek poskytovat více informací a případně také zapojit 

uživatele v jejich vytváření a publikování pro ostatní. Proto začala evoluce klasických 

webových stránek a časem se z nich staly tzv. informační systémy. Tyto systémy byly 

specializované na různé skupiny uživatelů, kteří mohli také přispívat v jejich tvorbě a to formou, 

kdy nemuseli znát ani základy programování, jelikož se vše dalo a dodnes dá dělat přímo přes 

uživatelské rozhraní zobrazené v prohlížeči u uživatele. Zpravodajské servery tak mohly nechat 

své redaktory přispívat na internetu, školy mohly spravovat své zaměstnance a studenty a 

knihovny například svou sbírku knih. A o těchto systémech bude tato bakalářská práce. 

Hlavním tématem této bakalářské práce jsou tedy WCMS systémy, neboli webové systémy 

pro správu obsahu a prostředky pro jejich tvorbu v jazyce Java. Hlavní část práce zabírá návrh a 

vytvoření informačního systému pro správu hudebních akcí. V první řadě jsem z frameworků 

pro tvorbu webových aplikací vybral jeden, který použiji při vývoji a také jsem popsal ostatní 

frameworky, které jsem při vývoji použil. Dále následuje popis struktury a modelu použité 

Oracle databáze a také informačního systému samotného. Snažil jsem se zaměřit na popis 

architektury, návrhových vzorů a také na použité frameworky.  

Struktura práce v podstatě kopíruje jednotlivé body zadání a ty mají pak své podkapitoly. Po 

seznámení o tom, co to WCMS systém je, následuje popis některých takových systémů v jazyce 

Java. Další kapitola se již zabývá konkrétními frameworky, pro tvorbu webových aplikací. 

Součástí je pak volba frameworku, který bude použit při vývoji informačního systému pro 

správu hudebních akcí. Asi největší část práce tvoří samotný návrh a implementace tohoto 

systému. V další kapitole se pak zabývám popisem návrhu a vývoje jak sytému, tak použité 

databáze. Poslední velká kapitola je pak srovnaním vybraného frameworku s jiným 

frameworkem, používaným za stejným účelem. 
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2 Dostupné technologie v jazyce Java 

pro tvorbu WCMS systémů 

 

2.1 Web Content Management System 

V první řadě bych se zaměřil na popis toho, co to vůbec Web Content Management System 

(dále WCMS) je. 

WCMS je softwarový systém, který poskytuje nástroje pro správu, spolupráci a administraci 

dynamického obsahu vytvořené tak, aby i uživatel s malými znalostmi programovacích jazyků 

pro tvorbu webu a webových aplikací nebo značkovacích jazyků, byl schopen, pokud možno co 

nejjednodušeji , vytvářet a spravovat i složitější webové stránky nebo webové aplikace. 

V dnešní době se CMS systémy zpravidla chápou jako tzv. webové aplikace, což je aplikace, 

která je uživatelům poskytována z webového serveru přes síť internet nebo intranet. Webové 

aplikace jsou oblíbené hlavně proto, protože u klienta běží ve webovém prohlížeči, který je dnes 

nainstalován na drtivé většině počítačů a žádný počítač s připojením k internetu by se bez něj 

neobešel. Pro CMS systémy se také používají termíny redakční či publikační systém. Většina 

CMS systémů používá databáze pro ukládání dat. 

V CMS se obvykle uživatelům přidělují role a dá se tedy říct, že základní funkce CMS delí na 

uživatelské a administrátorské a mezi některé patří: 

 Tvorba, editace a správa článků, dokumentů. Obvykle je možnost používat jednoduché 

formátování textu, odstavců atp. 

 Správa rolí, tedy řízení přístupu do jednotlivých částí systému pro různé skupiny 

uživatelů. 

 Obrázkové galerie, upload obrázků, či jiných druhů souborů. 

 Diskuze, komentáře, zprávy pro ostatní uživatele. 

 Různé statistické funkce. 
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2.2 Příklady WCMS na platformě Java 

2.2.1 OpenCMS 

Vytvořen společností Alkacon Software. Jedná se o profesionální WCMS, který se zaměřuje 

na jednoduchost používání. Uživatelské rozhraní přímo ve webovém prohlížeči, které obsahuje 

konfigurovatelné textové editory a vhodně definovaná pole. Veškerý obsah je možno 

nakonfigurovat manuálně pomocí WYSIWYG editoru, podobného známým kancelářským 

aplikacím. Součástí je také sofistikovaný systém šablon v W3C standardu. 

Celý systém je založen na technologii Java a XML a může být nasazen na open source 

prostředí jako Linux, Apache, Tomcat, MySQL, ale také na komerční jako WebLogic, Oracle, 

Windows NT. Jelikož se jedná o open source software, OpenCMS nemá žádné licenční 

poplatky. 

2.2.2 Asbru Web Content Management 

Je CMS založený na platformě Java, který obsahuje všechny potřebné funkce pro správu 

obsahu, práci s databází, statistické funkce atd. 

 Mezi hlavní přednosti patří jeho jednoduchost pro administrátory bez programovacích 

znalostí a přitom zajišťuje flexibilitu a široké možnosti pro webové designéry a vývojáře, jako 

například vlastní šablony, obsah chráněný heslem, komunitní funkce, pokrořilý WYSIWYG 

editor obsahu atd. Mezi další výhody patří možnost připojení různých modulů. 

2.2.3 Walrus CMS 

CMS na platformě Java, založení na Spring frameworku. Jedná se o jednoduchý, intuitivní 

CMS. Co Walrus odlišuje je to, že nemá žádné administrátorské rozhraní – veškerý obsah se 

edituje pomocí pouze point and click a drag and drop. Je založen na Spring a Hibernate 

frameworcích, má jednoduchou a čistou architekturu a proto je lehce rozšiřitelný. Podporuje 

také několik webových stránek na jedné instalaci, uživatel může měnit vzhled a také obsahuje 

funkci zpět/vpřed. 

Může být nainstalován např. na Tomcat, Jboss, Jetty servery. Podporuje jakoukoliv JDBC 

kompatibilní databázi. 

2.2.4 Pulse  

Je framework založený na platformě Java 5 s použitím Javascriptu a dalších programovacích 

jazyků. Nabízí jednoduché používání, rozšiřitelné vzory pro vytváření bohatých webových 

aplikací a webových stránek dostupných ve webovém prohlížeči uživatele. Uživatel má možnost 

vybírat z různých komponent jako např. CMS, eshopy, správa uživatelů... 
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Mezi klíčové funkce patří pokročilá správa uživatelů a přistupových práv, jednoduché 

administrátorské rozhraní založené na AJAXu. Podporuje internacionalizaci, flexibilní práci se 

šablonami. 

2.2.5 Magnolia CMS 

CMS mimo jiné založený na standardu JSR-170. Vznikl v roce 2003. Jedná se o open source 

CMS, určený pro enterprise level, který je zcela zdarma. Je designován speciálně pro velké 

organizace a dnes na tomto CMS beží tisíce kritických webů, jako například Navy.com, 

Jboss.org, eads.com. Používá SQL databáze pro ukládání a správu dat. 

Magnolia je dostupný jako samostatný balíček pro Tomcat, který obsahuje Tomcat, Magnolia 

a repositář a nebo jako J2EE war soubor. Magnolia běží na všech obvyklých operačních 

systémech a nejsou potřeba žádné další databáze nebo software. 

Mezi některé z vlastností a funkcí patří instantní editování stránek. Uživatel tedy může udělat 

změny ihned po přepnutí do editačního módu. Dále využití AJAXu, verzování, podpora správy 

uživatelských rolí, atd. 

 

CMS systémů na platformě Java je velké množství. Já z nich vybral pár, které mi přišly 

zajímavé ať už vzhledem, nebo funkcemi. Případně ty, které jsou dnes poměrně úspěšné. 

Současný trend je takový, že se většina CMS systémů snaží být jednodušší a přístupnější pro 

nenáročné uživatele, kteří nemají příliš zkušeností s tímto druhem aplikací. Na druhé straně si 

ponechávají velké množství pokročilých funkcí pro zkušené uživatele, administrátory a 

developery. Téměř každý framework obsahuje velké množství šablon, které mohou být 

přizpůsobeny k obrazu svému, takže i designéři si přijdou na své, což považuji za výhodu, 

protože poté všechny webové aplikace nevypadají stejně. Také možnosti internacionalizace a 

lokalizace jsou dnes již téměř podmínkou pro rozsáhlejší a navštěvovanější webové aplikace. 
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3 Dostupné frameworky jazyka Java 

pro tvorbu informačních systémů 

 

V této kapitole se zaměřím na frameworky v jazyce Java, které se využívají při tvorbě 

informačních systémů. Těchto frameworků je velké množství, tedy opět vyberu pár a v závěru 

kapitoly zvolím jeden, který použiji ke tvorbě informačního systému pro správu hudebních akcí.  

3.1 Co je to framework pro tvorbu webových aplikací? 

V první řadě bych se však pozastavil nad tím, co to vůbec framework pro tvorbu webových 

aplikací a vůbec softwarový framework je. 

Framework je set tříd, které tvoří strukturu, která slouží jako podpora při vývoji softwarových 

projektů. Framework pro tvorbu webových aplikací je tedy softwarová struktura, která slouží 

k podpoře programovaní a tvorbě dynamických webových stránek, webových aplikací a 

webových služeb. Framework si klade za cíl zjednodušit běžné činnosti spojené s tvorbou 

webových aplikací. Hodně frameworků tak obsahuje knihovny pro připojení k databázi, session 

management nebo různé druhy šablon. Výhodou je, že tyto šablony a funkce mohou být 

upravovány developerem. Framework tak předloží hotovou funkcionalitu a developer ji pak 

může třeba rozšířit o vlastní funkce nebo v případě komponent grafického uživatelského 

rozhraní si develper může měnit například vzhled. 

Hodně frameworků pro tvorbu webových aplikací používá architekturu model-view-

controller (MVC). MVC odděluje datový model s business logikou od uživatelského rozhraní.  

Většina těchto frameworků používá akční třídy, které vykonají logiku a poté pošlou výsledek 

do view vrstvy, která zobrazí výsledek. Těmto frameworkům se říká tzv. push-based a příklady 

jsou Spring MVC, Django, Ruby on rails ... 

Druhý typ architektury jsou tzv. pull-based frameworky. Ty naopak začínají ve view vrstvě, 

která poté „tahá“ výsledky z několika controllerů podle potřeby. V této architektuře může 

v jediném pohledu pracovat více controllerů. Příklady jsou Struts2, Apache Wicket, Lift, Jboss 

Seam, Stripes, Vaadin. 

Myslím, že s tohoto popisu plyne jedna velká výhoda frameworků a to ta, že nám ohromně 

usnadňují práci při vývoji webových aplikací, potažmo aplikací všeobecně. Uvedu zde největší 
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výhodu frameworku pro vývoj webových aplikací, jak ji vidím já. Díky frameworku nemusím 

jako programátor webové aplikace vymýšlet architekturu, vzhled, funkcionalitu, práci s HTTP 

protokolem atd. Vše co na začátku musím udělat je to, že si prostě vyberu framework, jehož 

komponenty, vzhled a funkcionalita se mi líbí. Vytvořím projekt a po nastavení nejnutnější 

konfigurace mohu okamžitě začít skládat grafické rozhraní aplikace, psát vlastní funkcionalitu a 

nemusím se o nic dalšího starat. Toto považuji za největší výhodu těchto frameworků, tedy to, 

že se programátor může plně soustředit na psaní své aplikace a nemusí řešit nutné věci okolo. 

 

3.2 Příklady frameworků pro tvorbu informačních systémů 

3.2.1 Apache Wicket 

Wicket je framework pro tvorbu webových aplikací v jazyce Java, jehož autory jsou Jonathan 

Locke a Miko Matsumura. Vznikl v roce 2004 a od roku 2007 je vyvíjen pod licencí Apache 

License 2.0 organizací Apache Software Foundation.  

Wicket patří mezi komponentně řízené frameworky. To v praxi znamená, že psaní aplikace 

v tomto frameworku se hodně podobá psaní klasické desktopové aplikace s grafickým 

uživatelským rozhraním psaným například ve Swingu. Obsahuje tedy například komponenty 

jako Label, TextField, Button, Panel, CheckBox atd. Pro šablony používá jazyk xHTML. 

Další velká výhoda je podpora tlačítka zpět. Každý z nás si určitě všiml, při používání nekteré 

webové aplikace, že po stisku tlačítka zpět v prohlížeči, se vrátí na předchozí webovou stránku i 

přesto, že ve webové aplikaci prošel několik stránek. Tento problém Wicket řeší tak, že si 

uchovává v paměti předchozí verze stavů komponent. Tím je tedy zajištěno, že když se stiskne 

tlačítko zpět, tak se opravdu vrátíme o stránku zpět ve webové aplikaci, tak jak logicky 

očekáváme.  

Další typický problém pro komponentové frameworky jsou URL adresy. Také tento problém 

Wicked řeší. Také jsou URL bezpečné, tedy v nich nejsou zobrazeny citlivé údaje a všechny 

cesty ke komponentám jsou v sessioně. Dále Wicket podporuje dynamické obrázky, umožňuje 

implementovat i jiný značkovací jazyk, než xHTML, snadná integrace AJAXu, Hibernate, 

Springu, DOJO a dalších. 

Hlavní nevýhoda je malý počet komponent. Sice podporuje dědičnost a tedy je možno 

komponentu zdědit a upravit k obrazu svému, ale pokud někdo hledá framework s velkým 

množstvím možností hned po instalaci, tak bude zřejmě zklamán. S tímto souvisí taky 
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nemožnost komponenty rozumným způsobem skinovat, tedy upravovat si vzhled podle sebe. 

Ano, opět se tento problém dá řešit dědičností, ale mě osobně nepřijde praktické si vytvářet 

zcela novou komponentu, jenom proto, abych změnil vzhled. 

V současné době existují pluginy do tří nejpoužívanějších vývojových prostředí: 

 Eclipse – Wicket bench 

 Netbeans – NB Wicket support 

 IntelliJ IDEA – Wicket forge 

 

3.2.2 Jboss Seam 

Seam byl vyvinut Jboss, což je divize společnosti Red Hat. Hlavním vývojářem Seam je 

Gavin King, který také autorem objektově relačního nástroje Hibernate. 

Jedná se o open source projekt napsán v Javě a hlavní roli v tomto frameworku hrají dva 

základní Java Enterprise Edition frameworky – Enterprise JavaBeans (EJB3) a JavaServer Faces 

(JSF). Jakýkoliv EJB objekt může být pomocí anotací změněn na seam komponentu. Jakmile se 

z komponenty stane Seam komponenta, může k ní být přistupováno skrze JSF. Seam z anotací 

těží opravdu hodně. Odbourává tím nutnost programování kontroleru z klasického MVC vzoru 

tak, že JSF stránkám tvořícím view umožňuje podstrčit přímo JPA entity jako model a EJB 

Session beany jako event handlery. Veškerou funkctionalitu pak poskytuje po dodání několika 

anotací EJB komponentám. 

Mezi některé další vlastnosti patří: 

 Správa komponent a jejich stavů v různých kontextech 

 Správa transakcí a vyjímek 

 Automatická správa request parametrů 

 Podpora pro generování PDF, emailů a formátovaných výstupů (rich text) 

 Podpora pro Jboss AJAX Richfaces knihovnu a další AJAX frameworky 
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Za nevýhodu by se dala považovat jedna důležitá věc a to porušení architektury vrstev JEE 

aplikace. Pravidlem bývá, že závislosti jdou jenom jedním směrem. Tedy vyšší vrstva by 

něměla vědět nic o tom, že pod ní existují nějaké další. V našem případě se jedná o aplikační 

EJB vrsvu, která by neměla vědět nic o tom, že je pod ní Seam. Přesto však EJB komponenty i 

entity obsahují Seam anotace a mnohdy i JSF objekty. 

 

3.2.3 Spring framework 

Spring je populární open source framework pro vývoj J2EE aplikací. Autorem frameworku je 

Rod Johnson, který vydal první verzi v rámci publikace své knihy v roce 2002. V této knize je 

framework nazýván Interface21 a má sloužit k usnadnění vývoje J2EE aplikací. Později byl 

framework rozšířen za pomoci Juergena Hoellera, byl přejmenován na Spring framework, 

uvolněn jako open source pod licencí Apache license 2.0. 

Spring může být použitý v Java aplikacích jako alternativa k Enterprise Java Bean a nebo 

jako jeho nádstavba a zásadním způsobem usnadňuje vývoj aplikací. Odstraňuje těsné 

programové vazby jednotlivých POJO objektů a vrstev za pomoci návrhového vzoru Inversion 

of Control. Dává nám možnost volby implementace business vrstvy pro aplikační architekturu. 

Podporuje remoting business vrstvy pomocí webových služeb nebo RMI a transakční 

zpracování. Také implementace komponent pro přístup k datům, ať již formou přímého JDBC 

či ORM technologií a nástrojů jako Hibernate, iBatis jsou podporovány. Odstraňuje závislosti 

na roztroušených konfiguracích a usnadňuje psaní a používání unit testů. Umožňuje spravovat a 

konfigurovat business komponenty.  

Tento framework se skládá z několika modulů, které nabízí široký rozsah služeb. Jednotlivé 

moduly lze využívat v rámci kontejneru, jehož inicializace je otázkou jednoho řádku kódu. 

Kontejner je prostředí, ve kterém jsou všechny objekty, které pomocí Springu spravujeme. 

 

- CORE – tvoří základ celého frameworku a poskytuje funkčnost pro řízení celého 

kontejneru. Základ tohoto modulu tvoří implementace BeanFactory, která se stará o 

životní cyklus jednotlivých POJO objektů. 

- Context – tento modul zobecňuje práci s BeanFactory na úroveň registru (obdoba 

JNDI) a přidává funkční nádstavbu. Context modul je takový prostředník mezi 

klientským kódem a BeanFactory. Inicializace je možná například servlet kontejnerem 

nebo unit testem. 
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- DAO – DAO = Data Access Object a tento modul poskytuje abstraktní vrstvu pro práci 

s JDBC API. Umožňuje získaní connection, vytváření statementu, iterování přes result 

set. Podporuje deklarativní definici transakcí a řízení vyjímek, převádějící klasickou 

SQLException na hierarchii runtime vyjímek. 

- AOP – modul implementující podporu pro aspektově orientované programování. 

Využití tohoto modulu se prolíná celým frameworkem a jedná se o jednu z nejsilnějších 

vlastností Springu. 

- ORM – modul určený k podpoře OR frameworků jako Hibernate nebo iBatis. 

- Web – tento modul je určený k podpoře integrace s webovými frameworky jako Struts, 

WebWork a JSF implementacemi. Dále obsahuje podpůrné třídy například pro upload 

souborů, i18n a cookies. 

- Web MVC – implementace MVC pro webové aplikace 

 

3.2.4 Vaadin 

Vaadin je open source framework pro tvorbu webových aplikací. Jeho první krůčky začaly 

v roce 2002, od roku 2006 je vyvíjen jako komerční produkt a v roce 2007 byla jeho licence 

změněna na open source Apache 2.0. Teprve v roce 2009 byl přejmenován na jeho současné 

jméno Vaadin. 

 Je napsán v jazyce Java a z pohledu vývojáře se jedná pouze o jednu JAR knihovnu, která 

v sobě však ukrývá obrovské množství možností. Na rozdíl od javascriptových knihoven a 

pluginů do prohlížečů, je Vaadin založen na serverové architektuře. To znamená, že většina 

logiky běží na straně serveru, na rozdíl třeba od Google Web Toolkitu (GWT), o kterém budu 

psát později. V prohlížeči je pak použit AJAX, který zajišťuje uživatelský komfort a „bohatý“  

zážitek z užívání webové aplikace. Vaadin využívá GWT jako renderovací engine na straně 

prohlížeče, takže je možno Vaadin a GWT kombinovat. Stejně tak je Vaadin kompatibilní se 

Spring frameworkem. Vaadin má hodně společného s Apache Wicketem, avšak ne úplně vše. 

Největší rozdíl je absence jakékoliv HTML šablony a také to, že Vaadin aplikace jsou 

automaticky AJAXové, poněvadž framework se stará o veškeré propojení mezi webovým 

prolížečem a aplikací nainstalovanou na serveru. 
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S tím, že aplikace běží na straně serveru je spojena také bezpečnostní výhoda, jelikož 

aplikační logika není viditelná na straně klienta. Vzhledem k tomu, že aplikace beží na reálném 

Java virtuálním stroji, je možno využívat veškeré schopnosti, knihovny a nástroje jazyka Java. 

Dle mě je však hlavní výhoda jeho jednoduchost, okamžitá připravenost k práci a pěkný 

vzhled, který je možno jednoduše měnit pomocí CSS. Je tak možno si vytvořit několik 

grafických vzhledů a ty pak kdykoli měnit. Co se týče množství komponent a práce s nimi, je 

Vaadin opravdu špička. K dispozici je početné množství komponent s mnoha možnostmi 

nastavování atp, takže by snad nikdo neměl mít potřebu vytvářet si komponenty vlastní, protože 

k vytvoření opravdu špičkové aplikace bohatě stačí ty, které ve frameworku jsou. Z pohledu 

programátora je práce s frameworkem stejná jako například se Swingem, určeným pro 

desktopové aplikace. Komponenty jsou tedy stejně pojmenované (Label, TextField, Table, 

Button, ...) a i metody pro práci s nimi jsou velmi podobné a každý, kdo někdy dělal nějakou 

aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním bude určitě hned jako doma. 

Pokud by někomu nestačilo to, co Vaadin v základu nabízí, je zde možnost rozšířit 

komponenty, vzhledy a nástroje pomocí doplňků. Jsou dostupné přímo na oficiálních stránkách 

Vaadinu a mimo jiné mezi ně například patří komponenta na jednodušší a přehlednější upload 

souborů, kalendář, různé testovací doplňky, integrace do vývojových prostředí, statistické 

doplňky, grafy atd. 

V dnešní době Vaadin využívá relativně velké množství větších, či menších serverů. Mezi 

známější patří například javablackbelt.com, F-Secure, Rejlers a další. Framework je poměrně 

často aktualizován, takže pokud někomu něco chybí, nebo nefunguje, jak by mělo, tak nemusí 

vymýšlet jiná, mnohdy složitá řešení, ale stačí chvíli počkat, protože je velká pravděpodobnost, 

že bude problém v příští verzi vyřešen a to už jenom díky tomu, jak jsou autoři frameworku 

aktivní na fórech atp. 

 

3.2.5 Google Web Toolkit 

Google Web Toolkit (GWT) je open source balík nástrojů pro tvorbu a správu komplexních 

webových aplikací v jazyce Java. Kromě několika málo nativních knihoven je vše napsáno 

v Javě a může tak být kompilován na jakékoliv platformě, která Javu podporuje. Je licencován 

pod licencí Apache 2.0. 

GWT zakládá na znovupoužitelných, efektivních řešeních překážek AJAXu, jmenovitě 

asynchronní volání vzdálených procedur, správy historie, záložek, internacionalizace a 
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přenositelnosti napříč webovými prohlížeči. Komponenty uživatelského prostředí GWT jsou 

v prohlížeči generovány jako HTML, o logiku na straně webového prohlížeče se pak stará 

JavaScript a o asynchronní volání serverové logiky AJAX. 

Složení GWT: 

- Kompilátor Javy do JavaScriptu – tato komponenta hraje v GWT klíčovou roli, 

jelikož se webové aplikace GWT píší v Javě. Proto je potřeba je přeložit do JavaScriptu. 

- Emulace Java platformy – podpora syntaxe a části základního API balíčků java.lang a 

java.util. Například java.util.String je však reimplementováno v JavaScriptu. 

- Komponenty pro tvorbu uživatelského rozhraní – tyto komponenty můžeme rozdělit 

do dvou skupin: widgety a panely. Widgety jsou základní komponenty jako Button, 

Table, ComboBox, TextField. Na druhou stranu panely jsou komponenty, které definují 

layout, neboli rozvržení widgetů na stránce. 

- Shell – Aplikace napsané v GWT mohou běžet ve dvou módech: hosted a web. 

V hosted módu je aplikace spuštěna jako klasická Java aplikace v prostředí speciálního 

prohlížeče. Tím je myšleno například vývojové prostředí, kde je pak možno aplikaci 

debugovat. Při vývoji aplikace běží aplikace převážně v hosted módu. Serverová část 

běží na lokálním serveru, například Tomcat a klientská část přímo ve upraveném 

prostředí. Ve web módu je aplikace zkompilovaná do JavaScriptu a běží jako jakákoliv 

jiná webová aplikace ve webovém prohlížeči. 

- Asynchronní volání vzdálených procedur – Slouží aplikaci běžící ve webovém 

prohlížeči komunikovat se serverem, neboli volání aplikační logiky. V prohlížeči se to 

řeší tak, že se přes HTTP posílá XML. Asynchronní volání zde znamená, že takovýto 

požadavek nevyžaduje znovu načtení zobrazované stránky.  

 

GWT podporuje správu navštívených stránek, neboli podpora tlačítka zpět v prohlížeči. Jak 

už jsem popisoval výše, toto je obecný problém AJAX webových aplikací. GWT má pro řešení 

tohoto problému rozhraní HistoryListener. Je tak možné na každý přechod zpět, nebo vpřed 

patřičně reagovat. 

Internacionalizace I18N je řešena podobně jako v Javě. Pro lokalizaci a překlad aplikace do 

různých jazyků jsou zde properties soubory, ve kterých jsou všechny přeložené texty. V GWT je 
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I18N rozděleno na dva typy: Constants a Messages. Constants jsou klasické texty, které se nijak 

nemění a jsou na stránce pouze v jedné podobě. Messages jsou tzv. Compound zprávy, kdy je 

část textu předána jako parametr a přeložena je tedy jen část. Příklad může být například 

vložené datum, kdy k události došlo. 

Základní komponenty lze v GWT dále rozšiřovat skládáním do větších celků. Můžeme tak 

například rozšířit tabulku o stránkování. Všechny komponenty lze pak stylovat pomocí CSS, 

můžeme tak každé komponentě přiřadit libovolnou CSS třídu.  

GWT obsahuje také nástroje pro rychlé vytvoření kostry aplikace a projektových souborů, 

které lze importovat do Eclipse IDE. Lze také vygenerovat Junit testy, kterými lze testovat jak 

klientskou, tak serverovou část aplikace. 

JavaScript Native Interface umožňuje v rámci Java kódu napsat JavaScript, který pak může 

zpětně volat nějaký Java kód. 

 

3.3 Volba Java frameworku pro vytvoření informačního 

systému pro správu hudebních akcí 

 

Po delším přemýšlení, jsem se nakonec rozhodl pro Vaadin jako framework k vytvoření 

webové aplikace. Tento framework mi přišel nejuniverzálnější hlavně proto, že už v základu 

obsahuje všechny potřebné komponenty a také se mi líbí myšlenka, že je celá aplikační logika 

na serveru.  

Vaadin je jednoduchý na nastavení, takže jsem mohl po pár desítkách minut začít kódovat 

vlastní aplikaci. Co opravdu programátora podporuje nejen v začátcích práce s frameworky 

všeobecně, je dokumentace. Ta je v případě Vaadinu špičková a není problém se dohledat všech 

potřebných informací. Pokud by se však někomu nechtělo pročítat klasickým API, je možno si 

na oficiálních stránkách pustit live demo, které ukazuje všechny důležité komponenty a práci s 

nimi, řešení základních problémů a to vše přímo ve Vaadin aplikaci. U každého příkladu je 

možno si otevřít zdrojový kód v jazyce Java, kde je vše přehledně napsáno a tím i vysvětleno. 

Případně je zde třetí možnost, která se nazývá Book of Vaadin, což je PDF příručka o tom, jak 

začít, jak vše správně nainstalovat a také popis základních komponent, layoutů atd. Správně 

nastavit Vaadin a začít s ním pracovat tak není žádný problém. Další výhoda je fakt, že s tímto 

frameworkem pracuje podobně, jako při vývoji webové aplikace ve Swingu, se kterým mám již 
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také zkušenosti. Takže mi nedělalo problém vytvořit první Labely, Buttony atd. Práce s těmito 

komponentami, jako nastavování atributů, umísťování do layoutů je také podobné, proto jsem se 

téměř okamžitě zorientoval. 

Nezůstal jsem však jenom u jediného frameworku. Rozhodl jsem se, že pro práci s databází 

(v mém případě Oracle) budu používat framework pro objektově-relační mapování Hibernate.  

Hibernate je také framework psaný v jazyce Java, který nabízí podobnou funkcionalitu, jako 

Java Persistence API. Jeho autorem je již dříve zmíněný Gavin King, který s tímto projektem 

později přešel pod společnost Jboss. Je poskytován pod licencí GNU Lesser General Public 

License. 

Tento framework mapuje Java objekty na entity v relační databázi. K tomu využívá mapovací 

soubory, ve kterých je napsáno, jakým způsobem se mají data z objektu transformovat do 

databáze a naopak. Poté je možno se na objekty v databázi dotazovat jazykem HQL (Hibernate 

Query Language), který je odvozen z SQL. HQL je narozdíl od SQL objektově orientovaný, 

takže je možno používat dědičnost, polymorfismus atd.  

Hibernate usnadňuje práci tím, že programátor nemusí objekty do relací transformovat ručně, 

ale to frameworku. 

 

Jako vývojové prostředí budu používat pouze Netbeans 6.9, lokální GlassFish server na 

testování, prohlížeče Internet Explorer 8, 9, Google Chrome a školní Oracle databázi. Nic víc 

není ani potřeba a právě v tom je kouzlo vývoje webové aplikace s použitím Vaadin 

frameworku.  
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4 Návrh a implementace informačního 

systému pro správu hudebních akcí 

 

V této kapitole se budu věnovat hlavní náplni této bakalářské práce a to návrhu a 

implementaci informačního systému pro správu hudebních akcí. Na úvod popíši, o co se vlastně 

bude jednat – co si představuju pod pojmem informační systém pro správu hudebních akcí. Dále 

bude následovat popis všech vrstev aplikace, tedy databáze, logiky a grafického uživatelského 

rozhraní. Nakonec bych pak shrnul, co a jak se povedlo udělat a jak se mi líbila práce s Vaadin a 

Hibernate frameworky. 

 

4.1 Popis informačního systému, použitá architektura, 

návrhové vzory 

 

Hlavní částí této bakalářské práce je návrh informačního systému, který bude umožňovat 

správu hudebních akcí. Já jsem toto téma rozšířil ještě o správu uživatelů, kteří se systémem 

budou pracovat. Dále přidám správu klubů a fotek z jednotlivých akcí. 

4.1.1 Informační systém (IS) 

V první řadě je však potřeba vysvětlit, co to vůbec informační systém je. Informační systém 

je systém, který shromažďuje, zpracovává a doručuje informace, které někomu patří a to tak, že 

jsou tyto informace dostupné všem, kteří si je přejí používat, včetně osob, které s těmito 

informacemi nemají nic společného (například nejsou jejich autory). V dnešní době si většina 

lidí představuje informační systém, jako nějakou webovou stánku na internetu nebo na intranetu 

v nějaké společnosti. Je však důležité vědět, že informační systém nemusí být pouze v této 

podobě, tedy automatizovaný pomocí počítačů. Může být také například v papírové podobě 

(telefonní seznam, kartotéka nebo účetnictví). Příkladem „počítačového“ informačního systému, 

jak ho známe dnes, může být například IS školy, který slouží k evidenci zaměstnanců, studentů, 

předmětů atd. 

Co si však já představuji pod pojmem IS pro správu hudebních akcí? Myšlenka je taková, že 

vytvořím webovou aplikaci, pomocí které půjde dělat veškerá správa akcí, galerií, uživatelů a 



15 

 

klubů bez nutnosti používání nějakých dalších nástrojů. V hlavě jsem měl obrovské množství 

nápadů, co všechno by mohla aplikace obsahovat, avšak vzhledem k časovému presu jsem mohl 

naimplementovat jenom některé. V závěru této kapitoly uvedu, co vše by se mohlo v budoucnu 

ještě dále naimplementovat. 

4.1.2 Softwarová architektura 

Architektura je soustava pojmů, prvků a struktur z pohledu vnějšího pozorovatele. Před 

implementací IS je nutné znát popis architektury systému. Účelem architektury je pochopit, co 

budujeme. Musíme znát celkový obrázek, navrhnout, jak zvládnout další růst systému a 

identifikovat místa, kde by se mohly vyskytknout problémy. Architektura umožňuje vývojářům 

pochopit jejich účel v kontextu celého systému a zachycuje současné potřeby projektu. Je 

stabilní i při dalším rozšiřování a izoluje změny v jednotlivých vrstvách aplikace. 

Volba architektury je velmi důležitá, ale dnes se téměř vždy využívá tzv. třívrstvá 

architektura, známá také jako model-view-controller (MVC), nebo model-2. Tuto architekturu 

jsem zvolil i já.  

 

4.1.3 Architektura Model-View-Controller (MVC) 

Klíčové v MVC je to, že rozděluje aplikaci na 3 části a to na datový model aplikace, business 

logiku a grafické uživatelské rozhraní. Těmto částem se říká vrstvy. Ty jsou na sobě nezávislé a 

modifikace některé z nich ma minimální vliv na ostatní. Vrstvy jsou seřazeny pod sebou a to by 

se dalo popsat následovně: nejnižší část je databáze, která se však za vrstvu v MVC nepovažuje. 

Nad ní je první vrstva, které se říká datová, nebo datový model. Datový model, jak už název 

napovídá, je reprezentace dat, se kterými se pracuje, například struktura tabulek v databázi. 

Business logika (controller) reaguje na události a zajišťuje změny v modelu nebo pohledu. 

Grafické uživatelské rozhraní (view), jak už název napovídá, převádí data reprezentovaná 

modelem do podoby vhodné k prezentaci uživateli. V podstatě view je to, co na obrazovce 

vidíme.  

Jak to tedy celé funguje? 

Uživateli se načte stránka, ten například klikne na tlačítko. Vyvolá se událost s objektu 

uživatelského rozhraní, kterou obdrží controller. Ten poté přistoupí k modelu a provede 

požadovanou operaci a v případě potřeby model aktualizuje (například přidá uživatele do 

databáze). Aktualizovaný model je poté použit pohledem, který změněná data zobrazí zpět 
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uživateli. Pohled zobrazuje data, která získává přímo z modelu. Poté je stav stejný jako na 

začátku a uživatelské rozhraní čeká na další akci uživatele a celý cyklus se opakuje. 

4.1.4 Návrhové vzory 

Návrhový vzor představuje obecné řešení nějakého problému, které se používá při návrhu 

programů. Návrhové vzory v podstatě usnadňují práci programátorům, zabývajícím se 

objektově orientovaným programováním. Každý takový programátor určitě někdy narazil na 

nějaký problém, například absence vícenásobné dědičnosti apod. Pokud se jedná opravdu o 

nějaký známý a obecný problém, tak je velká šance, že někdo už takový problém vyřešil před 

ním a pokud byl tento problém formálně popsán a byl ověřen časem i praxí, tak se stal 

v podstatě standardem. Takto popsaným řešením se říká návrhové vzory. Mnoho návrhových 

vzorů vzniklo proto, aby odstranilo nedokonalosti některých objektově orientovaných jazyků. 

Hlavním účelem návrhových vzorů je tedy zjednodušení a zkrácení vývoje, zvýšení 

srozumitelnosti, přehlednosti a znovupoužitelnosti kódu. Existuje jich spousta, já zde popíši 

jenom ty, které jsem se rozhodl použít v mé aplikaci. Čerpal jsem přitom z [3]. 

 

Návrhový vzor – Factory 

Tento návrhový vzor (obr. 4.1) patří do skupiny tzv. vytvářejících vzorů, což znamená, že řeší 

problémy s vytvářením objektů v systému. V tomto případě řeší tento problém tak, aniž by 

přímo specifikoval třídu objektu, který bude vytvořen. 

Myšlenka návrhového vzoru Factory je definovat rozhraní pro vytvoření objektu, ale zároveň 

nechat rozhozhodnout podtřídy, z jaké třídy vytvořit instanci. V objektově orientovaném 

programování je Factory objekt k vytváření ostatních objektů. Tento objekt má pak obvykle 

metodu pro každý objekt, který je schopen vytvořit. Tyto metody pak mohou být 

parametrizovatelné. 

Factory se běžně používá ve frameworcích, také pří vývoji řízeném testy (druh způsobu 

programování, kdy je veškerý vývoj tvořen unit testy. Prvně se napíše test, který testuje 

požadovanou výslednou funkcionalitu a poté se tato funkcionalita programuje, dokud test 

neprochází bez chyb. Tento způsob vývoje je vhodný pro velké projekty, kde nesmírně šetří 

čas.), kde umožňuje testování tříd. 
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Obrázek 4.1 Návrhový vzor Factory 

Já jsem tento návrhový vzor použil pro práci s dalším návrhovým vzorem – Data access 

object. 

 

Návrhový vzor – Data Access Object  

Data access objekt (DAO) je objekt, který poskytuje rozhraní k databázi a specifické operace, 

aniž by vystavoval informace o databázi. Poskytuje mapování volání z aplikace do persisteční 

vrstvy. Tento návrhový vzor je možno používat ve většině programovacích jazyků a databází, 

ale tradičně se používá v Java EE aplikacích a relačních databázích přístupných přes JDBC API.  

Výhoda používání DAO je jednoduché oddělení dvou důležitých částí aplikace, které by o 

sobě neměly nic vědět. 

Nevýhodou pak může být velký počet DAO tříd, jelikož pro každou entitu musí být 

vytvořeno tolik DAO tříd, ke kolika datovým zdrojům přistupují. Navíc je v každé entitě 

jednoho zdroje prakticky identický kód. Obvykle obsahují metody create, find, update, delete. 

Tento návrhový vzor tedy v mé aplikaci používám pro práci s databází, jak je u něj obvyklé. 

Návrhový vzor – Singleton 

Singleton (obr. 4.2) je jednoduchý a celkem často používaný návrhový vzor. Patří také do 

skupiny vytvářejích vzorů. Jeho pointa spočívá v zajištění existence pouze jedné instance dané 

třídy a také poskytnutí přístupu k této instanci v celé aplikaci.  

Tento návrhový vzor je často preferován před klasickým vytvářením globálních proměnných, 

protože je zaručeno, že bude instance vytvořena pouze jednou a pak se bude používat pouze tato 

jediná instance. 



18 

 

 

Obrázek 4.2 Návrhový vzor Singleton 

Tento návrhový vzor jsem použil v util třídě, pomocí které se metody v DAO třídách 

získávají session. 

Návrhový vzor – Command 

Command pattern (obr. 4.3) patří do skupiny tzv. Behavioral vzorů, tedy vzorů, které se 

zajímají o chování systému. Je v nich řešena spolupráce mezi objekty a skupinami objektů 

v systému. Tento návrhový vzor řeší problém oddělení uživatele od zpracovávání jeho 

požadavku. Uživatel tedy například klikne na tlačítko, tím vytvoří požadavek a také tak určí 

zpracovatele, ale už jej nezajímá, jak se bude požadavek zpracovávat. Objekt v podstatě drží 

informaci nutnou k pozdějšímu zavolání metody. Informace je v tomto případě název metody, 

objekt, který tuto metodu vlastní a parametry. 

 

Obrázek 4.3 Návrhový vzor Command 

V mé aplikaci je Command použitý přesně tak, jak je popsáno výše. Stará se tedy o oddělení 

uživatelských požadavků, od jejich vykonávání. 
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4.2 IS pro správu hudebních akcí – popis funkcí systému 

 

4.2.1 Příhlašování uživatelů 

Podle mě se dnešní době jedná o jednu z nejdůležitějších věcí v informačním systému, u 

kterého se předpokládá, že jej bude bude využívat velký počet uživatelů. Jedná se o základní 

ochranu proti spamu, hackerům, botům atp. Obvykle má uživatel přistup do systému i bez 

registrace, ale jedná se o velmi omezený přístup. Nemůže tak například editovat příspěvky, 

pracovat s daty jinak, než je zobrazovat atd. Vlastně by se dalo říci, že se jedná o informační 

systém v režimu pouze pro čtení. Já jsem s přihlašování přistoupil trochu jinak. V mém IS se 

nedá do systému dostat vůbec, pokud uživatel není registrovaný, takže se nemůže stát, že se 

bude někdo naprosto anonymně snažit například shodit databázi požadavky na výpis všech akcí. 

Na druhou stranu, já jsem to celé nastavil tak, že se do systému může kdokoliv zaregistrovat, 

takže se nejedná o IS určený pouze pro vyvolené. 

4.2.2 Registrace uživatelů 

Už jsem ji nakousl v předchozím odstavci. Do systému je nutno se prvně zaregistrovat, aby 

bylo možno jej používat. Je zde (obr. 4.4) výběr z několika uživatelských rolí, kde každá z nich 

má určitá práva, přičemž není možno se zaregistrovat za roli s nejvíce právy. O rolích budu psát 

později. Během registrace uživatel vždy musí vyplnit jméno a příjmení. Dále pak základní 

přihlašovací údaje, jako uživatelské jméno a heslo. Funguje zde kontrola hesla, proto jej musí 

registrující se uživatel zadat dvakrát. A poslední je položka, která je nějak spojena s vybranou 

rolí. Registrace je jednoduchá a zabere pouze pár sekund. 

 

Obrázek 4.4 Registrace uživatelů 
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4.2.3 Uživatelské role 

Každý informační systém by měl nějakým způsobem obsahovat uživatelské role. Uživatelské 

role rozdělují uživatele do skupin a to obvykle za účelem přidělení uživatelských práv. 

Uživatelská práva povolují, případně zakazují jednotlivým skupinám uživatelů, pracovat 

s konkrétními částmi systému, jeho funkcemi a podobně. Důvody pro zavedení uživatelských 

rolí mohou být různé. Podle mě je první a asi i největší, bezpečnost. V systému obvykle existují 

minimálně dvě skupiny uživatelů. První je běžný uživatel, druhá je uživatel s právy například na 

provádění změn, editaci obsahu atd. Takovému uživateli se říká admin. 

V mém informačním systému je celkem pět rolí: 

- Uživatel (Normal User) – Běžný uživatel, bez speciálních práv. Systém je pro něj celý 

v režimu čtení, tedy může prohlížet všechny akce, fotky a procházet uživatele 

registrované v systému, ale nemůže je editovat, mazat nebo přidávat nové. Může měnit 

své osobní informace a heslo. 

- DJ – DJ je ve své podstatě také běžný uživatel. Není potřeba, aby měl DJ nějaké další 

práva. V čem se liší od běžného uživatele, jsou informace o něm. DJ má ještě navíc 

svoji přezdívku (nick). Djové jsou spojeni s akcemi. 

- Fotograf (Photographer) – Další skupinou uživatelů jsou fotografové. Ti mají stejné 

práva, jako běžní uživatelé, ale kromě toho mohou ještě přidávat fotky z akcí. Mají pro 

tento účel speciální sekci. Každý fotograf zde pak vidí všechny své fotografie, které 

může editovat nebo mazat. 

- Promotér (Promoter) – Promotér je skupina uživatelů, která může pracovat s akcemi. 

Má základní práva, jako běžní uživatelé a k nim speciální sekci, kde vidí akce, které 

mohou opět editovat, procházet, mazat a samozřejmě vytvářet nové. Každý promotér 

zde vidí pouze své akce, a proto není možné, aby editoval, nebo mazal akce ostatních 

promotérů. 

- Admin – Skupina uživatelů s nejvíce právy se nazývá admin. Adminové mohou 

pracovat stejně, jako běžní uživatelé a promotéři. K těmto funkcím mohou navíc 

pracovat s kluby. K tomu je určena sekce, která funguje podobně, jako sekce na práci 

s akcemi. Mohou zde tedy procházet všemi kluby, editovat je, mazat a přidávat nové. 

Kromě toho však mají u tabulky s uživateli další možnosti, které umožňují editovat a 

mazat uživatele. Admin má potom přístup do zvláštní sekce, ve které může přídávat 
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další adminy. Jako admin se nedá zaregistrovat, proto je toto jediná možnost, jak jde do 

systému přidat nový admin. 

4.2.4 Editace informací přihlášeného uživatele 

Každý přihlášený uživatel si může měnit své informace (obr. 4.5). V závislosti na jeho roli 

v systému má více, či méně možností k editaci. Každý může měnit své heslo. Samozřejmě zde 

funguje validace vloženého hesla, aby se nestalo, že uživatel napíše heslo například 

s překlepem. 

 

Obrázek 4.5 Editace přihlášeného uživatele 

4.2.5 Sekce s akcemi (Browse) 

Tato sekce se skládá ze dvou hlavních částí. Panel pro vyhledávání a samotný výpis akcí 

z databáze. 

- Vyhledávání – Tato část má dva režimy. První je jednoduché vyhledávání podle jména 

akce. Druhý je rozšířené vyhledávání (obr. 4.6), které se zobrazí po stisku tlačítka. Pak 

je možno vyhledávat navíc podle data, ceny a klubu. Celý systém vyhledávání však 

funguje částečně jako filtr. Uživatel si může pomocí check boxů vybrat, podle kterých 

kritérií chce vyhledávat a to například tak, že může omezovat akce podle data (novější, 

starší, konkrétní datum). Po kliknutí na tlačítko kalendáře vedle textového pole, se 

zobrazí kalendář, kde je možno pohodlně vybrat datum. Podobně se dá filtrovat podle 

ceny (vetší, menší, konkrétní cena). Filtrovat kluby lze pouze pomocí klubů, které jsou 

opravdu uloženy v databázi. 
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Obrázek 4.6 Vyhledávání akcí 

- Seznam akcí – Druhá část je tabulka s výpisem akcí (obr. 4.7), které v systému jsou. 

Akce lze rychle filtrovat na akce v budoucnosti a všechny pomocí check boxu v horní 

části tabulky. Tam je také napsáno, kolik akcí aktuálně zobrazuje a v případě hledání, 

kolik akcí bylo nalezeno. V tabulce jsou důležité informace o akci jako datum, jméno, 

DJ, promotér, klub, cena a žánr. Výhoda Vaadin frameworku a vůbec podobných 

frameworků, je v tom, že je možno zobrazovat sub okna přímo uvnitř webové aplikace 

v internetovém prohlížeči. Uživatel proto může zobrazit i veškeré informace o akci 

kliknutím na tlačítko Details, které zobrazí sub okno. Funguje zde zobrazení více sub 

oken najednou, ale zároveň je naimplementována kontrola, zda-li není jedno okno 

otevřeno vícekrát, aby se zamezilo otevření více stejných oken. 

 

Obrázek 4.7 Seznam akcí 

 

4.2.6 Sekce s uživateli (Community) 

Jelikož jsem se snažil o to, aby měl tento informační systém podobný koncept, tak sekce 

s uživateli vypadá podobně, jako ta s akcemi. Je tedy rozdělena na dvě hlavní části, a to část 

vyhledávací a část se seznamem uživatelů (obr. 4.8). 

- Vyhledávání – Vyhledávací funkcionalita v této sekci není tak obsáhlá, jako v sekci 

s akcemi, protože to ani není potřeba. Dá se hledat podle role a pak podle jména a 

přijmení, přičemž uživatel musí vybrat roli a zadat aspoň přijmení. 
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- Seznam uživatelů – Opět hlavní část tvoří tabulka, kde jsou vypsání všichni uživatelé 

v databázi. Tabulka zobrazuje jméno, přijmení a roli. Každý uživatel pak může zobrazit 

sub okno s detaily, přičemž pokud si uživatel nechá zobrazit promotéra, zobrazí se ještě 

kromě základních informací jeho 5 posledních akcí. V případě fotografa se zobrazí 

v sub okně jeho 4 poslední fotky. Pokud je uživatel přihlášen jako admin, tak zde má 

ještě na každém řádku možnost editovat a mazat uživatele. V horní části tabulky je pak 

informace o počtu zobrazených uživatelů a jednoduchý filtr, pomocí kterého lze 

filtrovat všechny uživatele podle role. 

 

Obrázek 4.8 Seznam uživatelů 

4.2.7 Sekce galerie (Gallery) 

Galerie (obr. 4.9) umožňuje uživatelům procházet fotky z jednotlivých akcí. V horní části je 

combo box, ve kterém jsou zobrazeny všechny akce. Po výběru akce se zobrazí náhledy všech 

fotek v jednoduché galerii. Uživatel může kliknutím na náhled zobrazit fotku v sub okně. 

 

Obrázek 4.9 Galerie 

4.2.8 Sekce promoter 

Tato sekce je viditelná všem uživatelům s rolí promoter a admin a slouží k editaci, mazání a 

vytváření akcí. V horní části je combo box, kde je možno vybrat akci a tu je možno vymazat 

nebo editovat (obr. 4.10). U combo boxu je ještě políčko, které je možno zaškrtnout a filtrovat 

seznam akcí na všechny a nebo pouze akce v budoucnost. V této sekci hraje roli, za koho je 

uživatel přihlášen. Pokud je přihlášen jako promotér, tak zde vidí pouze své akce a také 
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informaci o tom, kolik akcí dohromady v systému má. Na druhou stranu admin zde vidí úplně 

všechny akce, které jsou aktuálně uložené v databázi. 

Ve spodní části jsou veškeré informace o zvolené akci a tlačítko New party, které připraví 

uživatelské rozhraní, pro vytvoření nové akce. Kromě základních informací jako název, datum, 

cena, žánr jsou zde také do combo boxů načteni všichni Djové, promotéři a všechny kluby. 

Uživatel tak nemusí vše pracně vypisovat, ale může vybrat z hodnot, které jsou v databázi. Toto 

také zabraňuje vložení informací, které nejsou vůbec v systému. 

 

Obrázek 4.10 Sekce promoter 

4.2.9 Sekce photographer 

Do této sekce mají přístup pouze fotografové a je určena primárně k ukládání fotek z akcí do 

databáze a k jejich editaci, či mazání. Je rozdělena do tří částí a to na upload, status a část s už 

uloženými fotkami (obr. 4.11). 

Upload slouží k výběru akce, ze které fotka pochází, k vložení popisu a k samotnému výběru 

souboru s disku a následnému nahrání fotky do databáze. Průzkumník, pomocí kterého je možné 

vybrat fotku na disku, se zobrazí pomocí tlačítka upload a po výběru souboru okamžitě 

následuje upload. 

Část status je pouze informativní a je zde zobrazen aktuální stav (zda probíhá upload, nebo 

jestli se nic aktuálně neděje) a název souboru, se kterým se naposledy pracovalo. 

Ve spodní části stránky je pak tabulka se všemi fotkami přihlášeného fotografa, které je 

možné zobrazovat, editovat a mazat z databáze. 
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Obrázek 4.11 Sekce photographer 

 

 

4.2.10 Sekce klub (Club) 

Club sekce je podobná, jako promoter. Má k ní přístup pouze admin, který je oprávněný 

registrovat do systému nové kluby. V horní části je Combo box, ve kterém jsou všechny kluby. 

Po vybrání klubu je zde možnost klub načíst, nebo vymazat. 

Spodní část obsahuje informace o klubu, které je možné měnit, pokud uživatel načetl klub 

z databáze a nebo po stisku tlačítka New club, může uživatel vytvořit nový klub. 

4.2.11 Sekce admin 

Tuto část systému vidí také pouze uživatelé s admin právy a slouží k registrování nových 

adminů. Jelikož není možné se registrovat jako admin klasickým způsobem, tak je tato sekce 

jediná možnost, jak admina do systému zaregistrovat. Je nutno zde vyplnit všechny základní 

údaje, jako jméno, přijmení a email, ale také uživatelské údaje jako uživatelské jméno, které 

slouží jako login do systému a heslo. 

4.2.12 Informace o systému (About) 

K informacím o systému je možno se dostat pomocí odkazu ve spodní části hlavního okna. 

Zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém jsou informace o autorovi a o aktuální verzi systému. 

4.2.13 Grafické funkce uživatelského rozhraní 

Díky tomu, že se jedná o interaktivní webovou aplikaci, která je napsána v moderním 

frameworku, je zde několik grafických funkcí a obecných funkcí grafického rozhraní, které 

zpříjemňují práci s informačním systémem.  

- Sub okna – v první řadě se jedná o sub okna, která už jsou několikrát zmíněna výše. Při 

práci se systémem je možné některé informace otevírat v oknech, která se zobrazují 

uvnitř aplikace a je možné s nimi volně hýbat a v některých případech i upravovat jejich 

velikost. Je možné mít otevřený libovolný počet sub oken, ale je zabráněno otevřít 
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stejné okno dvakrát. Funkce jako nastavení uživatele, zobrazení detailů uživatelů, 

detailů hudebních akcí, registrace nebo zobrazení fotek, zobrazí sub okno. 

- Reakce na uživatelské akce – Po různých uživatelských akcích, se zobrazují informace 

o tom, co se stalo, či nestalo. V systému jsou čtyři druhy upozornění. První je 

potvrzující upozornění, které informuje uživatele o proběhlé akci, či nějakém kladném 

výsledku. Zobrazuje se v pravém dolním rohu například po příhlášení uživatele, po 

úspěšném uložení hodnoty do databáze nebo po editaci informací o uživateli. Druhé je 

naopak upozornění, které informuje uživatele o nějakém problému. Je červené, 

zobrazuje se uprostřed obrazovky a je nutno jo manuálně zavřít, před tím, než je možno 

pokračovat. Tím je zaručeno, že uživatel o problému ví. Toto upozornění se zobrazuje, 

pokud dojde k nějakému závažnému problému, jako nemožnosti se připojit k databázi, 

nebo nějaké vázné vyjímce. Třetí upozornění se zobrazuje, pokud nějaké vstupní pole 

neprošlo validací (například cena u vytváření nové akce). Zobrazuje je se uprostřed 

obrazovky, má světle žlutou barvu a po chvíli samo zmizí. Čtvrté a poslední upozornění 

je určeno výhradně pro informaci uživatele, že se snaží otevřít již otevřené sub okno. 

- Funkce tabulek – V tabulkách fungují dnes již běžné funkce, jako například seřazení 

sloupce sestupně i vzestupně a ruční úprava šířky sloupců. 

 

4.3 Databáze 

Pro ukládání dat jsem zvolil školní Oracle databázi. Všechny data jsou rozděleny do deseti 

tabulek. Každá uživatelská role má svou tabulku a nad nimi je společná tabulka webuser, která 

obsahuje přihlašovací údaje. Dále všechny používané objekty, tedy párty, klub, fotka, role mají 

své tabulky. Co je důležité poznamenat, je způsob ukládání fotek. Fotky se ukládájí přímo do 

tabulky photo jako BLOB objekty a je s nimi tak jednodušší pracovat v kódu. Navíc, pokud by 

byly uloženy například na nějakém ftp serveru a databázi by byla pouze adresa fotky, mohl by 

nastat problém při výpadku serveru. BLOB objektem je tedy odbourána závislost na více 

zdrojích dat a věškerá používaná data jsou uložena pouze v jedné databázi. 

BLOB, neboli Binary large object je objekt, který slouží k ukládání digitálních informací 

jako audio, video nebo obrázků do databáze. BLOB dokáže držet objekt až do velikosti 4GB. 

Tabulka role slouží jako číselník rolí. 
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Obrázek 4.12 Model databáze 

 

4.4 Struktura kódu 

Webová aplikace je napsaná v jazyce Java. Úpravy grafického uživatelského rozhraní a 

změny fontů jsou dělány v CSS. Veškerá práce s kódem byla delaná v Netbeans IDE ve verzi 

6.9.1. 

Struktura balíčků a kódu se dělí na dvě významné části: 

- src 

- web 

4.4.1 src 

Tento balíček obsahuje veškérý kód v jazyce Java a vůbec celé jádro aplikace. Hned v další 

podsložce java, jsou dva xml soubory, které slouží ke konfiguraci frameworku Hibernate. První 

hibernate.cfg.xml je základní konfigurační soubor pro Hibernate, ve kterém jsou veškeré 

informace, potřebné k připojení k databázi. Tedy url databáze, ovladač, který bude pro připojení 

použitý pro připojení, přihlašovací jméno a heslo. Za druhou a ne méně důležitou část 

konfiguračního souboru, by se daly považovat cesty k souborům mapujícím tabulky databáze. 

Druhý soubor hibernate.reveng.xml slouží na tzv. reverse engineering. Reverse engineering je 

strategie, která vygeneruje model v podobě Java tříd se jmény tabulek v databázi, včetně 

zpracování sloupců a cizích klíčů do tříd. Používá se také k namapování SQL datových typů do 
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datových typů Hibernate frameworku. V tomto souboru je kromě tabulek definováno také 

databázové schéma. Každá tabulka má pak svůj vlastní mapovací soubor, kde jsou podborně 

popsány cizí klíče, atributy a další vlastnosti použité při generování Java tříd. Tyto soubory jsou 

také typu xml, avšak nejsou v momentálně popisovaném balíčku. 

K samotnémé sruktuře jednotlivých vrstev aplikace se dostaneme v balíčku vsb.partylistis. 

Zde je šest balíčků, které přehledně rozdělují kód. Tyto balíčky se jmenují: 

- authentication 

- dao 

- gui 

- logic 

- model 

- resources 

authentication 

Tento balíček obsahuje pouze jednu třídu, která obsahuje funkcionalitu, pro ověření uživatele, 

zjišťění jeho role a v případě úspěchu předání jeho informací k dalšímu zpracování. 

4.4.2 dao 

Zde je jsou veškeré operace s databázovou vrstvou. Jsou zde použity dva návrhové vzory a to 

data access object a factory. Je zde tedy hlavní factory třída, pomocí které je možné přistupovat 

k jednotlivým objektům. Každý objekt datového modelu má svou vlastní dao třídu, která 

obsahuje základní medoty create, findById, update, deleteById a v případě potřeby i další jako 

například findAll, findByPhotographerId nebo findByLogin. 

4.4.3 gui 

Gui je nejobsáhlejší balíček této webové aplikace. Jelikož hlavním rysem grafického rozhraní 

jsou panely, neboli taby, má každý tento tab vlastní balíček, ve kterém je Java třída, a ní je 

vytvořen vzhled tabu. V každém balíčku tabu je pak balíček action, ve kterém se skrývají 

veškeré operace, neboli logika, která se zde vyskytuje. Například jsou to funkce, které se 

vykonávají po stisku tlačítka pro vyhledávání nebo zobrazení detailů v subokně. Tato popsaná 

struktura dohromady tvoří návrhový vzor Command, jelikož je zde odděleno uživatelské 

rozhraní od logiky. 
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4.4.4 logic 

Tento balíček jsem vytvořil za účelem dostupnosti dalších pomocných funkcí, které se volají 

například z uživatelského rozhraní, nebo slouží k načítání informací do combo boxů. Hlavní 

důvod, proč jsem dělal tento balíček je nejen proto, aby jsem zamezil přímému volání dao 

metod přímo z uživatelského rozhraní, ale také z důvodu implementace dalších menších 

pomocných metod, které nepatří přímo do akčních tříd. 

4.4.5 model 

Tady jsou vlastní objekty, se kterými se pracuje v celé aplikaci. Primárně se jedná o Java 

reprezentaci tabulek v databázi. Třídy byly vygenerovány frameworkem Hibernate a primární 

využití mají v dao metodách. Kromě těchto vygenerovaných tříd je zde také utilitní třída, která 

slouží k vytvoření session factory z konfiguračního souboru Hibernate a také k získaní session 

v dao objektech. Je v ní použit návrhový vzor Singleton, jelikož cheme poskytovat pouze jednu 

instanci této třídy, takže pokud už je instance jednou vytvořena, nebude vytvářena při jejím 

získání znovu. Dále je v tomto balíčku také třída RoleConstants.java, která v sobě drží 

konstanty rolí. 

4.4.6 resources 

Jak již bylo napsáno výše, zde jsou mapovací xml soubory, které slouží k mapování tabulek 

databáze do Java tříd a obsahují veškeré informace o parametrech tabulek. 

4.4.7 web 

Balíček web obsahuje dva další balíčky: 

- VAADIN 

- WEB-INF 

VAADIN 

Tento balíček obsahuje šablony vzhledu, které byly vytvořeny vývojářem. Každá šablona má 

svou vlastní složku, která zároveň nese jméno používané v Java kódu pro nastavení vzhledu. 

Může zde být více šablon. Ve složce se šablonou je CSS soubor, který je použitý ke změně 

vzhledu a také složka, která může obsahovat obrázky. Ty mohou být použity v aplikaci. Ve 

vlastních šablonách je možné podědit vzhled ze základních VAADIN šablon, takže není nutné 

vytvářet celý vzhled z ničeho, ale je možné editovat již vytvořené schéma. 
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WEB-INF 

Zde jsou klasické konfigurační xml soubory, pro nastavení webové aplikace. Nastavuje se 

v nich například název a třída servletu, cesta k výchozí třídě, typ aplikace, timeout a další 

parametry. 
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5 Porovnání výhod a nedostatků 

návrhu a vývoje aplikace pomocí 

VAADIN frameworku s Apache 

Click 

 

V této kapitole se v první řadě zaměřím na krátké porovnání Vaadin frameworku s jinými 

Java frameworky, používanými k vývoji webových aplikací a poté vyberu jeden, na který se 

zaměřím více, včetně praktických ukázek. 

5.1 Porovnání  s ostatními frameworky 

Rozdělil bych frameworky pro vývoj webových aplikací na dvě velké skupiny: 

- Frameworky pro vývoj klasických webových aplikací 

- Frameworky pro vývoj „bohatých internetových aplikací“ (RIA) 

Hlavní rozdíl mezi těmito druhy aplikací je ten, že bohaté internetové aplikace mají mnoho 

vlastností desktopových aplikací. Typicky jsou poskytovány uživateli prostřednictvím například 

pluginů prohlížeče, nezávislých sandboxů, virtuálních strojů nebo speciálně upravených 

internetových prohlížečů. 

Sandbox – je bezpečnostní mechanismus pro oddělení běžících programů. 

Speciálně upravený prohlížeč – jedná se o internetový prohlížeč, který je přímo stavěný na 

zobrazování webových stránek z jednoho zdroje. Tyto prohlížeče mají obvykle jednodušší 

uživatelské rozhraní. 

Frameworky pro vývoj klasických webových aplikací se na první pohled liší tím, že stránky 

jsou vykreslovány jako HTML kód, kdežto u RIA se jedná o aplikaci spuštěnou v sandboxu 

(například Adobe Flash, Microsoft Silverlight a Java). Není tedy možné zobrazit v kódu stránky 

jednotlivé vykreslené elementy. Obě skupiny lze obvykle rozpoznat i podle grafického rozhraní, 

protože RIA mají většinou vlastní šablony pro jednotlivé komponenty a také obsahují různé 

typy animací atp, kdežto vzhled klasických webových aplikací je téměř vždy ovlivněn 
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operačním systémem, na kterém jsou zobrazovány a prvky jako tlačítka nebo checkboxy mají 

vzhled operačního systému. S příchodem Javascriptu a dnes hlavně HTML5, se rozdíly mězi 

těmito dvěmi skupinami pomalu mažou a velké množství i známých webových aplikací 

postupně začínají přecházet na HTML5, které je pohodlnější jak pro vývojáře, tak pro uživatele, 

například co se týče mobilních telefonů, které ne všechny podporují například Flash. 

Vaadin patří do druhé skupiny frameworků. Má podporu AJAXu, o který se zde stará Google 

Web Toolkit. Ve frameworku RIFE se o AJAX stará DWR, Wavemaker – Dojo Toolkit a nebo 

se o AJAX může starat Jquery, jako například ve frameworcích ZK a Apache Click. 

Také podpora objektově-relačního mapování se v Java frameworcích liší. Dnes již jen 

opravdové minimum frameworků nemá vůbec žádnou podporu ORM. Ve Vaadinu tato podpora 

je, avšak nestará se o ni žádný konkrétní framework. Je pak pouze na developerovi, jaký si 

zvolí. V některých frameworcích podpora konkrétního ORM frameworku je. Google Web 

Toolkit podporuje Java Persistence API. WebObjects pracuje s Enterprise Objects 

Frameworkem, Spring například s iBatis nebo Hibernate. Hibernate je asi nejpoužívanější ORM 

framework ve webových frameworcích, podporují jej také Play, Stripes, OpenXava, Jboss 

Seam, atd.  

Podpora unit testování je také v některých frameworcích podporovaná. Pokud už tedy 

framework unit testování podporuje, tak se jedná v drtivé většině o JUnit. Avšak jsou i vyjímky. 

Například Jboss Seam podporuje kromě JUnit také TestNG. Apache Wicket zvládá mockování 

objektů, unit i integrační testy skrze rozšíření. Vaadin také patří mezi frameworky, které 

podporu unit testů obsahují.  

Vaadin však nemá žádnou podporu pro bezpečnostní frameworky, narozdíl od Springu, který 

podporuje Spring Security framework. JBoss Seam má podporu pro JAAS integration, Drools, 

OpenID a CAPTCHA.  

A v poslední řadě je nutné zmínit, že téměř všechny frameworky, včetně Vaadinu, obsahují 

podporu internacionalizace a lokalizace. 
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5.2 Vaadin versus Apache Click 

Ke konkrétnějšímu porovnání s Vaddin frameworkem jsem si vybral Apache Click. Click 

jsem zvolil, protože se jedná o framework o tvorbu klasických webových aplikací, kdežto 

pomocí Vaadinu se programují RIA. Na první pohled se tedy může zdát, že frameworky jsou 

velice odlišné, avšak není tomu tak. Jak Vaadin, tak Click jsou Java frameworky, takže co se 

týče programování se s nimi pracuje téměř stejně. Oba jsou hodně podobné Swingu, takže 

například názvy komponent jsou si velmi podobné (TextField, Label, Button, Panel, ...). Jediný 

větší rozdíl, co se týče kopmponent, je ten, že Vaddin v sobě má více než dvojnásobný počet 

komponent, takže je z čeho vybírat. 

Co se však liší, je to, jak komponenty vypadají a jak se s nimi pracuje. 

Jako ukázkový příklad uvedu tabulku (komponenta Table): 

 

Obrázek 5.1 Vaadin tabulka 

 

Obrázek 5.2 Apache Click tabulka 

Na první pohled je zjevné, že Click je klasické HTML (obr. 5.2), kdežto Vaadin tabulka 

trochu neobvykle a podle mě lépe. Přinejmenším je vzhled Vaadinu neokoukaný. Při porovnání 

tabulek obou frameworků, jde porzorovat rozdíl mezi klasickou webovou aplikací a RIA. Na 

jedné straně máme tedy Click HTML tabulku, která je statická a jediné co zde můžeme dělat, je 

řadit jednotlivé sloupce. Pokud je v tabulce hodně položek, tak je pod ní zobrazen paginátor, 

který slouží k procházení tabulky. Veškeré změny (řazení, zvolená stránka) se projevuje také 

v adrese prohlížeče, takže je možné posílat URL přímo na konkrétí stranu. Na druhé straně je 
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zde Vaadin tabulka (obr. 5.1), která ukazuje v čem je síla RIA. Vaadin nabízí plno možností, jak 

si může uživatel tabulku upravit. Kromě řazení sloupců je možné sloupce přesunovat a měnit 

tak jejich pořadí. Je možné skrývat a zobrazovat sloupce. Můžeme označovat několik řádků 

najednou a dále s nimi pracovat. Vaadin podporuje vlastní kontextové nabídky, takže je možné 

naimplementovat vlastní funkcionalitu do kontextových nabídek. Tabulka se dá ovládat i 

klávesnicí a každá taková akce vyvolá událost, která umožňuje vytvořit vlastní funkcionalitu. 

Co je však nevýhoda RIA přístupu je nemožnost poslat na upravenou tabulku odkaz. Vaadin 

sice podporuje zpět/vpřed funkce, ale pouze na celou stránku, ne na úpravy jednotlivých 

komponent. Úprava tabulky se tedy v adresním řádku prohlížeče neprojeví. Při větším počtu 

prvků k zobrazení zde není paginátor. Místo toho procházíme prvky přímo posuvníkem tabulky 

a v závislosti na nastavení se prvky načítají dynamicky. Toto beru jako nevýhodu, protože jsem 

měl možnost pozorovat, že při velkém počtu prvků bylo v první řadě složíté něco najít (je 

pravda, že při pohybu v tabulce, se zobrazují indexy/rozsah, který je právě načítán a až po 

zastavení se obsah načte) a hlavně docházelo ke zpomalování celé tabulky. V takovém případě 

má klasická tabulka z Click výhodu. 

Ve Vaadin aplikaci je dokonce možné samotné komponenty přetahovat funkcí drag&drop. To 

v klasické webové aplikaci, tedy ani v Click frameworku možné není.  

Další velký rozdíl, který už jsem zmiňoval několikrát dříve, jsou sub okna. Je sice pravda, že 

se sub okna dají v klasickém HTML nahradit všem jistě známými popup okny, ale přecejen to 

není ono a trend je takový mít všechno uvnitř jednoho hlavního okna aplikace, viz. například 

internetový prohlížeč Chrome, který správu nastavení a doplňků zobrazuje jako panel uvnitř 

hlavního okna. Stejně tak je to dnes s webovými aplikacemi. Výhoda Vaadinu je, že je na práci 

se sub okny jako dělaný. Samotná webová aplikace běží v celém okně internetového prohlížeče 

jako sandbox a je možné si uvnitř ní pracovat s více okny. Jsou zde dvě třídy, které hrají 

klíčovou roli. V první řadě máme třídu Application. Jedná se o základní třídu pro všechny 

Vaadin aplikace. Poskytuje základní služby, které Vaadin potřebuje. Tyto služby umožňují 

například manipulaci s uživatelem, šablonami, okny nebo spouštěním a ukončením aplikace.  

Druhá důležitá třída je právě Window. Jedná se o komponentu, která reprezentuje okno 

aplikace (v prohlížeči) a nebo právě sub okno. O jaké okno se konkrétně jedná rozhoduje 

způsob, jakým je okno přidáno. Pokud přidáme okno k jinému oknu pomocí metody 

addWindow(window), jedná se o sub okno. Se sub oknem je možno libovolně pohybovat o okně 

aplikace, je možné měnit jeho velikost a případně je možné z něj udělat modální okno, což je 

okno, které zabraňuje práci se všemi komponentami pod ním. Je vhodné například na login. 
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Pokud přidáme okno za použití metody Application.addWindow(window), pak se stane okno 

předané v parametru oknem celé aplikace. 

Před nějakou dobou mohly být sub okna spíše překážkou, protože internetové prohlížeče 

s nimi neuměli dostatečně rychle pracovat, ale dnes jsou však všechny hlavní prohlížeče 

podstatně rychlejší a sub okna tak zvyšují uživatelský komfort při práci s webovou aplikací. 

Toto jsou dle mého názoru hlavní rozdíly a přednosti obou vybraných frameworků. Mě 

osobně se více líbí RIA přístup Vaadin frameworku, který je modernější a s takovou aplikací se 

mi lépe pracuje. 
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6 Závěr 

 

V této bakalářské práci šlo v první řadě o to, aby byl vybudován informační systém, který 

bude sloužit k je správě hudebních akcí, fotografií a uživatelů. K vývoji systému měl být 

využitý některý z Java frameworků, sloužící k vytváření webových aplikací. Toho bylo dle 

mého názoru dosaženo a podařilo se vytvořit informační systém, který by jistě mohl být uveden 

do ostrého provozu. Bylo by nutné udělat pár úprav a systém udržovat aktualizovaný, aby se 

zajistil maximální komfort pro uživatele. V budoucnu bych rád přidal funkcionalitu na přidávání 

komentárů k akcím, fotkám a klubům. Dale bych rozšířil možnosti úpravy uživatelského profilu. 

Uživatelé by si tak mohli například přidávat ke svému profilu fotky. Neméně důležitou součástí 

by bylo také fórum nebo realtime chat. 

Při práci na informačním systému jsem využil jak zkušenosti, které jsem získal v průběhu 

studia na univerzitě, ale také ty, které jsem posbíral v mém zaměstnání, kde se podílím na 

vývoji rozsáhlé webové aplikace, která však není bohatá internetová aplikace, avšak jedná se o 

klasickou webovou aplikaci psanou v jazyce Java. Proto jsem se rozhodl, že v bakalářské práci 

bych zkusil právě bohatou internetovou aplikaci sám vytvořit. Takže kromě mnou vložených 

zkušeností do bakalářské práce, jsem získal nové zkušenosti právě při tvorbě hudebního 

informačního systému. 

Nejen v části, kde jsem se zabýval porovnáním dvou frameworků, jsem měl možnost získat 

všeobecný přehled o dostupných frameworcích, které slouží ke stejnému, nebo podobnému 

účelu. Tím jsem získal příležitost zvolit vhodný framework před vývojem nové webové aplikace 

v jazyce Java a nejen to. Díky použitému Hibernate frameworku jsem se poprvé seznámil s 

jedním z nejvíce využívaných Java frameworků, určenému k objektově-relačnímu mapování a 

práci s databází.  

Závěrem bych chtěl tedy vyzdvihnout to, jak velkým přínosem pro mě tato práce byla a kolik 

zkušeností jsem díky ní získal. Tyto zkušenosti budou bez pochyby užitečné v mém zaměstnání 

a pomohou mi v dalším kariérním růstu. 
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8 Obsah přiloženého DVD 

Adresáře: 

- bc – obsahuje text bakalářské práce ve formátu doc a pdf 

- doc – obsahuje uživatelskou příručku ve formátu pdf a programátorskou dokumentaci 

ve formátu JavaDoc 

- sql – obsahuje SQL skripty na vytvoření modelu databáze 

- src – obsahuje zdrojový kód informačního systému pro správu hudebních akcí 


