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tvorbou webové aplikace. Použité postupy při implementaci, technologie a dovednosti při 

zpracování tohoto úkolu. Webová aplikace umožňuje klientům zobrazit úlohy na přidání 

funkcionality a změny informačního systému ArisCat. 
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Seznam použitých značek a zkratek  

 
CSS   Cascading Style Sheets 

HTML  HyperText Markup Language 

Java EE Java Platform, Enterprise Edition 

Java SE Java Platform, Standard Edition 

JSF  Java Server Faces 

JSP  Java Server Pages 

MVC            Model-View-Controller 

SQL  Structured Query Language 

SŘBD  Systém Řízení Báze Dat 
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1. Úvod 

 

 Vzhledem k tomu, že studuji na fakultě informatiky a výpočetní techniky                

a zajímám se o programování, na které se i při studiu zaměřuji, využil jsem rád možnost, 

kterou nám škola nabídla a vybral jsem si jako téma závěrečné práce absolvování 

individuální odborné praxe. 

Myslím, že je to dobrý způsob, jak při studiu získat praktické zkušenosti v oboru, 

který studuji. Je to příležitost seznámit se s problematikou programování a s ním 

spojenými tématy i z jiného úhlu než nám nabízí škola. Především mě zajímalo, co obnáší 

skutečná práce programátora, s jakými problémy se při své práci potýká a jak je řeší. 

Chtěl jsem se také dozvědět vše o tom, co stojí za vývojem nového softwaru, jeho 

návrhem a implementací případně testováním. Co obnáší práce v kolektivu, jak probíhá  

komunikace s klienty a řešení jejich požadavků. Na druhou stranu to byla možnost uplatnit 

to, co mi škola dala, naučit se řešit sám vzniklé problémy a spolupracovat s kolektivem. 

To vše vedlo k tomu, že jsem si vybral právě Absolvování individuální odborné 

praxe, namísto psaní standardní bakalářské práce, která alespoň podle mého názoru není 

tak zajímavá jako pracovat ve skupině odborníků, který vám svými praktickými 

zkušenostmi má hodně co nabídnout. 
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2. Popis firmy a popis pracovního zařazení 

2.1. Popis firmy 

 

Firma, ve které mi bylo umožněno vykonávat individuální odbornou praxi, se 

jmenuje Cathedral Software, s.r.o., byla založena roku 1996. Jde o společnost zabývající se 

softwarem a hardwarem, ale také poradenstvím v oblasti informačních technologií. 

Společnost spolupracuje s partnery LCS International, a.s., T.S. Bohemia, a.s., České 

radiokomunikace, a.s., RON Software, spol. s.r.o., 2MAX, s.r.o.  

V oblasti softwaru se zabývá tvorbou softwaru na zakázku a vývojem informačních 

systémů. Mezi její hlavní produkty mimo jiné patří informační systém ArisCat. ArisCat je 

kompletní informační systém pro obchodní a výrobní společnosti.  

V oblasti hardwaru se specializuje na prodej počítačových sestav, jejich opravy, 

prodej periferií a komponentů, ale také navrhuje a montuje strukturované počítačové sítě 

a virtuální privátní sítě.   

 

2.2. Popis pracovního zařazení 

 

 Ve firmě jsem působil v softwarové oblasti, jejichž činnost jsem výše zmínil.  

Pracoval jsem jako programátor.  

- 11 - 
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3. Úkoly zadané v průběhu praxe 

 

 

 Při nástupu na praxi a seznámení se s firmou a kolektivem jsem se zabýval řešením 

menších požadavků od klientů, například aktualizování databází, které byly provozovány 

na SQL Serveru 2005 od společnosti Microsoft.  

Postupem času jsem byl zaškolen a obeznámen s tvorbou tiskových sestav pro 

informační systém ArisCat, které byly tvořeny v generátoru tiskových sestav pro Delphi 

FASTREPORTR 4 VCL. Jedná se o komponentu od společnosti Fast Report, která byla 

v implementována do informačního systému ArisCat, tak aby bylo možné vytvářet             

a upravovat tiskové sestavy na žádost klientů, kteří  používali tento informační systém. 

Vzhledem k tomu-že se jednalo o menší úkoly a to, že firma pracuje 

s programovacím jazykem Borland Delphi, který jsem neovládal, jelikož jsem se při svém 

studiu zaměřoval především na programovací jazyky Java a C++. Nemohl jsem se proto 

podílet na vývoji informačního systému ArisCat, protože jeho celá implementace je právě 

v  tomto programovacím jazyce. Bylo mi tedy navrženo mým konzultantem panem  

Ing. Josefem Šustrem, jestli bych nechtěl navrhnout a implementovat vlastní webovou 

aplikaci. 

Webová aplikace měla být propojena s firemní databází a umožňovat tak klientům 

zobrazovat informace o jejich úlohách. Klientské úlohy se týkají toho, co si přejí na své 

verzi informačního systému ArisCat změnit, nebo případně jakou funkcionalitu si přejí 

implementovat. Aplikace měla zobrazovat popis požadovaných úloh, kdo na úloze pracuje, 

kolik času se již na úloze odpracovalo, datum zadání a ukončení, tedy vyřešení úlohy 

klienta a další informace spojené s úlohou. Dále měl být schopen uživatel mezi úlohami 

vyhledávat, třídit je podle zadaných kriterií a celkově měly být informace podány 

v přehledné a srozumitelné podobě. 

 Po dalších konzultacích se měla aplikace rozšířit o další funkcionalitu a umožnit 

klientům pomocí této aplikace přímo zadávat nové úlohy. Nově zadané úlohy se však 

musely jak logicky, tak i při zobrazovaní odlišit od těch, na kterých už zaměstnanci 

pracovali, jelikož nebyly žádným pracovníkem přijaty a zařazeny do příslušné oblasti 

zpracování. Tím se mělo ulehčit klientům zadávání nových úloh na úpravy informačního 

systému.  
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Poslední požadavek na úpravu aplikace byl, aby se aplikace mohla převádět do 

různých jazykových podob. Tedy aby aplikace podporovala internacionalizaci. Především 

byl požadavek konzultanta na podporu angličtiny. 

Tvorba webové aplikace se  stala mým hlavním úkolem individuální odborné praxe. 

Nadále se tedy budu zabývat řešením a popisem této webové aplikace. 
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4. Zvolené postupy při řešení úkolu 

4.1. Použité technologie  

Když jsem byl požádán o vytvoření webové aplikace, neměl jsem s její tvorbou 

doposud vůbec žádné zkušenosti. Dostal jsem volnou ruku k výběru technologie, kterou 

měla být webová aplikace implementována. Zvolil jsem si tedy, že aplikaci implementuji  

v programovacím jazyku Java. S tímto jazykem jsem měl největší zkušenost jak ze školy, 

tak z vlastního samostudia i když jen s verzí Java SE. Věděl jsem, že tvorba aplikací nad 

technologií Java EE není zrovna jednoduchá, ale přesto jsem už u této varianty zůstal. 

Chtěl jsem totiž uplatnit Javu, kterou jsem již uměl. Měl jsem s ní již určité zkušenosti       

a chtěl jsem je nadále prohlubovat místo toho, abych začínal s jiným jazykem úplně od 

začátku. Nakonec mi ale studium Java EE zabralo mnoho času z mé praxe, protože jde 

obecně o rozsáhlou oblast. K vytvoření webové aplikace z této oblasti jsem si nakonec 

vybral framework Struts, JSP společně s HTML. Ještě jsem zvažoval, že využiji JSF, ale 

nakonec jsem od tohoto záměru odstoupil, protože se mi s frameworkem Struts  a  JSP 

pracovalo velmi dobře. 

Žádná z  technologií mnou vybraných neumožňuje vytvoření nějakého 

uspokojivého vzhledu, proto jsem na úpravu stylu a vzhledu webové aplikace použil CSS. 

Vycházel jsem přitom s volně dostupných šablon, které  nabízejí některé firmy zabývající 

se webovým designem a návrhem webových stránek. Tyto šablony jsem poté upravil pro 

své vlastní potřeby, aby vyhovovaly mé představě o vzhledu webové aplikace.    

Má práce neměla být spojena s nějakou finanční zátěží, rozhodl jsem se proto, že 

celá aplikace bude běžet na servletovém kontejneru Tomcat,  který by komunikoval           

s Apache HTTP Serverem.  
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4.2. Popis použitých technologií 

4.2.1. Framework Struts 1 

 
Framework spadá do free open-source pro tvorbu webových aplikací. Patří do 

balíčku technologií Java EE. Struts je založen na technologii JSP, servletech a JavaBeans. 

 Webové aplikace psané za pomoci frameworku Struts jsou založeny na návrhovém 

vzoru MVC. Jde o softwarovou architekturu, která rozděluje aplikaci na tří častí: datový 

model, uživatelské rozhraní a řídící logiku. Tyto tři komponenty by měly být co možná 

nejvíce nezávislé.  

 

• Řadič (Controller) zodpovídá za 

kontrolu průběhu a stavu 

uživatelských vstupů. 

 

• Model (Model) zodpovídá za správu 

stavu vnitřní struktury. 

 

• Pohled (View) zodpovídá za vnější 

prezentaci vnitřní struktury. 

      Obr. 4.1 Schéma MVC 

 

4.2.2. JSP 

 
Technologie pro tvorbu dynamických webových stránek, která umožňuje plně 

využívat jazyk Java. Jde o dokument založený na XML s příponou .jsp, která při nasazení 

na server je přeložena do jazyku Java s příponou .java a následně zkompilována na servlet 

s příponou .class. 

Servlety jsou standardní třídy Javy, které běží na webovém serveru a jejich rodičem 

je třída javax.servlet.http.HttpServlet.     

- 15 - 
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4.2.3. Apache HTTP Server  

 
Apache HTTP Server je jeden z nejpoužívanějších webový serverů s otevřeným 

kódem. Vzhledem k tomu, že už jeden tento server firma používala a neměl jsem moc 

zkušeností, jak správně tento server propojit se servletovým kontejnerem Tomcat, 

odstoupil jsem od tohoto záměru a požadavky se posílaly přímo na Tomcat, aby nedošlo 

k problémům s firemním serverem.  

 

4.2.4. Apache Tomcat  

Apache Tomcat patří mezi nejznámější aplikační servery. Je založen na jazyce 

Java, konkrétně využívá technologie servletech, JSP a EJB. Jedná se o nástroj, který 

umožňuje zpracování servletů, JSP komponent a další javovské třídy. 
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4.3. Postup při řešení webové aplikace 

4.3.1. Úvodní strana aplikace 

Jako vstupní bod do aplikace byla vytvořena přihlašovací stránka, aby bylo možno   

kontrolovat přístup do aplikace a za pomoci přihlašovacího loginu se poté zobrazovaly jen  

úlohy té dané společnosti. A při ukládání nové úlohy se uložila správně pod danou 

společnost. Přihlašovací údaje, jako login a heslo se ověřují ve firemní databázi, se kterou 

je aplikace propojena. Aplikace je spojena s databází, která běží na SQL Serveru 2005 

řadičem  jtds-1.2.4..  

 

Obr. 4.2 přihlašovací stránka aplikace 
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4.3.2. Přehled úloh 

Po přihlášení klienta do aplikace se zobrazí všechny úlohy, které již byly firmou 

Cathedral Software, s.r.o. přijaty a na kterých se už pracuje. Informace měly být 

v přehledné formě. To jsem vyřešil pomocí komponenty knihovny DisplayTag, která 

umožňuje zobrazení tabulky, seřazování vzestupně i sestupně a umožňuje při větším počtu 

úloh řazení do stránek. Pro snazší orientaci v úlohách jsem použil  vyhledávání pomocí 

formuláře, který umožní specifikovat vyhledání podle klientových kritérií. Vyhledávací 

kritéria jsou kontrolována na smysluplnost pomocí validátoru, který nabízí framework 

Struts, nebo jsou přímo definovány hodnoty, které může sloupec nabývat, a ze kterých si 

klient volí. Tyto hodnoty jsou načítány přímo z databáze. 

 

  

Obr. 4.3 Stránka aplikace na zobrazení úkolu 
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4.3.3. Nová úloha  

Přidávání nových úloh pomocí této webové aplikace, mělo usnadnit jejich zadávání. 

Protože byly zadávány především pracovníky firmy na žádosti klientů, je většina informací 

v záznamu určena pracovníkem. Jediné co určuje klient je stručný a úplný popis úlohy. 

Tyto informace jsou zadány pomocí formuláře se dvěma vstupními poli. Pak je 

aplikací při ukládání vloženo aktuální datum zadání úlohy a identifikační číslo organizace, 

která podala žádost na úlohu. Úlohy se ukládaly do stejné tabulky jako již firmou přijaté    

a doplněné o informace. Proto musely být odděleny od ostatních. To bylo po domluvě 

s hlavním programátorem vyřešeno tak, že se ukládaly s identifikačním číslem nula. Potom 

se vyhledávaly jako nezařazené. 

 

Obr. 4.4 Stránka aplikace pro vložení nového úkolu 
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4.3.4. Přehled nezařazených úloh 

Přehled nezařazených úloh byl řešen podobně jako přehled již zpracovávaných 

úloh, jen byly zobrazovány ty úlohy, které nebyly pracovníky zařazeny a neměli přidělené 

doplňující informace. Tedy byly zobrazovány úkoly s identifikačním číslem nula.  Tak 

byly rozlišovány od ostatních, jak bylo řečeno výše.  

Obr. 4.5 Stránka aplikace na zobrazení nezařazených úkolů 

 

4.3.5. Řešení internacionalizace 

Internacionalizaci jsem řešil pomocí zdrojových svazků, které používá framework 

Struts. Jsou to textové soubory obsahující hodnotu a klíč. V aplikaci je pak používán místo 

textových řetězců klíč ze zdrojového svazku a hodnota se načítá podle zvoleného jazyka. 

 Jazyk je určen podle preferovaných jazyků webového prohlížeče. Když aplikace 

načte z požadavku informaci o jazyku, které ji poslal v požadavku prohlížeč je načten 

odpovídající zdrojový svazek. Pomocí informace o jazyce v požadavku se nastavuje            

i formát data a číslic.  
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5. Uplatněné teoretické a praktické znalosti 

 

 Při menších úkolech jsem převážně pracoval s databází a SQL, konkrétně nad SQL 

serverem od společnosti Microsoft. Zkušenosti s SQL jsem měl již ze školy. Jelikož jsme 

s ním pracovali poměrně často i když převážně se SŘBD od společnosti Oracle a již méně 

s SQL serverem, obeznámil jsem se jen s rozdílí mezi těmito dvěma SŘBD. 

 Když jsem začal pracovat na webové aplikaci, začínal jsem vlastně úplně od 

začátku. Jediné co jsem využil ze svých dosavadních znalostí byla práce s Javou SE, kterou 

jsem při studiu na škole hodně používal a pracoval jsem s ní i ve volném čase. Současně     

s nástupem na praxi jsme ve škole začínali s předmětem Tvorba informačních systémů. 

Toto mi při praxi také hodně pomohlo především v tom, jaké technologie se dají použít. 

Následně se informace z tohoto předmětu a praxe vzájemně doplňovaly. Při praxi jsem 

využil i svých základů HTML a v menší míře i CSS. 
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6. Scházející znalosti a dovednosti 

 

 Při absolvování odborné praxe jsem neměl žádné dosavadní zkušenosti 

s vytvářením webových aplikací. Musel jsem se naučit vše předtím, než jsem začal na 

webové aplikaci pracovat. Týkalo se to především práce s technologií Javy EE, konkrétně 

s frameworkem Struts a technologií JSP.  

Práce s Javou EE byla mým největším nedostatkem při praxi. Později u testovacího 

nasazení, když se měla aplikace nasadit na server, aby se zjistilo jak se bude chovat na 

serveru, kde měla běžet oproti dosavadnímu práci na lokálním serveru (Local host) mi 

scházely zkušenosti s nastavováním webového serveru a servletového kontejneru Apache 

Tomcat. Musel jsem se tedy naučit pracovat s Apache Tomcat, jak tento nástroj pracuje      

a jak do něj vložit svou aplikaci, protože při implementaci webové aplikace byl vestavěn 

do vývojového prostředí NetBeans, které zprostředkovává veškerou manipulaci s tímto 

kontejnerem.  
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7. Závěr a celkové zhodnocení praxe  

Během praxe ve firmě Cathedral Software, s.r.o jsem pokročil se svou dovedností 

ohledně Javy a to především Javy EE. Pochopil jsem práci s předtím neznámým 

frameworkem Struts a technologii JSP. Naučil jsem se využívat různých, volně dostupných 

produktů a tím si usnadnit práci a zaměřit se tak na úpravu vlastního kódu. 

Webová aplikace vytvářená jako můj hlavní úkol praxe je ve fázi, že je plně 

funkční a je možné ji nasadit. Samozřejmě má i některé nedostatky a je vždy co 

vylepšovat. Rád bych například převedl některou funkcionalitu na stranu databázového 

serveru, upravil vzhled nebo zvýšil zabezpečení celé aplikace. 

Při pohledu zpátky jsem moc rád, že jsem si vybral toto téma bakalářské práce,       

i když jsem z toho měl zpočátku obavy. Umožnilo mi to se na chvíli podívat jak pracuje 

skutečná firma na vývoj softwaru, co vše obnáší tato práce. Byla to příležitost pracovat na 

skutečném projektu, který bude snad v budoucnu po menších úpravách a doladění  nasazen 

do skutečného provozu. Jednou nevýhodou pro mě bylo to, že firma pracovala 

s programovacím jazykem Borland Delphi a mnou tvořená aplikace byla v programovacím 

jazyce Java. Pokud se tedy objevil nějaký problém, se kterým jsem si nevěděl rady, nemohl 

jsem se zeptat kolegů na radu. Musel jsem hledat rady na různých diskusních fórech na 

Internetu, což mi někdy zabralo dost času a zdrželo mě to od práce. Jinak ovšem 

shledávám praxi pro mě velmi přínosnou a musím říct, že mi dala dost zkušeností pro praxi 

programátora,  a také mi ukázala směr, jakým bych se chtěl dále ubírat. 
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