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Abstrakt 
 
Cílem této bakalářské práce je podat informace o průběhu mé odborné bakalářské práce ve firmě 

Tieto Czech, s.r.o. V této firmě jsem od začátku října 2010 do konce dubna 2011 zastával  pozici 

Junior Java developer. V práci bude uvedeno odborné zaměření firmy a přehled projektů, na 

kterých jsme spolu s dalšími  spolužáky (dále jen spolupracovníci) vykonávajícími odbornou praxi 

pracovali. U každého projektu budou uvedeny  úkoly, které byly přiřazeny konkrétně mé osobě, 

jakož i lehký náhled jejich řešení či případných komplikacích. Dále bude uveden rozbor zkušeností, 

kterých jsem nabyl při práci na projektech a jejich porovnání s tím, co mi bylo k dispozici ze 

školních lavic. V závěru bakalářské práce budou shrnuty dosažené výsledky v průběhu odborné 

praxe a její celkové zhodnocení. 

 

Klíčová slova 
 
Tieto Czech s.r.o., Java, odborná praxe, Spring, Vaadin, webová aplikace, informační systém. 

 

Abstract 
 
The main purpose of this bachelor thesis is to report about my individual professional practice in 

the Tieto Czech company. I was working there since October 2010 until the end of April 2011 on 

Junior Java Developer position. There will be mentioned company professional orientation and list 

of projects which me and my schoolmates / work colleagues worked on. All of the tasks on 

projects, I was assigned to, will be attached to as well.  There will be also described solutions of 

these tasks and problems, if occurred. Next part of this thesis is to analyze my experiences, which I 

gained during the professional practice and its comparison with my own experiences acquired at the 

school. In the conclusion, the archived goals of the individual practice and overall evaluation will 

be summarized. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

SQL  - Structured Query Language 

ORM  - Object-Relational Mapping 

HTML  - HyperText Markup Language 

HQL  - Hibernate Query Language 

CSS  - Cascading Style Sheet 

IS   - Information System 

IT   - Information Technologies 

HR  - Human Resources 

JOSI  - Java, OpenSource & Internet 

MVC  - Model-View-Controller architecture 

POJO  - Plain Old Java Object 

IOC  - Inversion of Control 

JSTL  - JavaServer Pages Standard Tag Library 

JSP  - JavaServer Pages 

XML  - eXtensible Markup Language 

SVN  - Software Versioning 

LDAP  - Lightweight Directory Access Protocol 

GPL  - General Public License 

CDDL  - Common Development and Distribution License  

EJB  - Enterprise Java Beans 

RC  - Release Candidate 

TIS  - Tvorba informačních systémů 

DAIS  - Databázové a informační systémy 

JAT  - Java Technologie 
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1 Úvod 

 
Individuální odbornou praxi jsem absolvoval v nadnárodní společnosti Tieto (dříve TietoEnator), 

konkrétně v její české pobočce Tieto Czech s.r.o. Tato společnost se zabývá snad veškerým 

myslitelným odvětvím IT od databází, přes testování softwaru pro mobilní telefony až po vývoj 

webových aplikací založených na platformě Java. Posledního zmíněného odvětví, tvorby webových 

aplikací, jsem se ve firmě na pozici Junior Java developer zúčastnil i já. 

 

Praxi jsem si vybral z několika důvodů. Hlavním z nich byl zájem poznat skutečné pozadí tvorby 

velkých aplikací v reálném prostředí. Na školních projektech se naučíme řešit vzorové příklady, ale 

až v praxi poznáme, jak se tyto modelové situace liší od těch reálných. Kooperace v teamu, práce 

pod časovým tlakem, pravidelné code review, teamové meetingy (často v angličtině) - to vše na nás 

čekalo při absolvování praxe.  Příjemným bonusem je možnost uvést tuto odbornou praxi do 

životopisu, což nám bude určitě k prospěchu při další realizaci v pracovním životě. Druhým, neméně 

důležitým důvodem byla moje záliba v programovacím jazyku Java a také to, že bych po škole chtěl 

takovouto pozici vykonávat. Nikdy jsem navíc nevyvíjel webové aplikace za použití takových 

pluginů a frameworků, jakých bylo využíváno ve firmě Tieto. Neposledním důvodem byla pro mě 

nezajímavá nabídka bakalářských prací, respektive práce, které by mě svým zaměřením zaujaly, byly 

již zadané. 
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2 Popis odborného zaměření firmy a popis 
pracovního zařazení studenta 

 

2.1 Popis odborného zaměření firmy 
 

Společnost Tieto Corporation, do dubna 2009 působící pod delším označením TietoEnator 

Corporation, byla založena 7. července 1999 v Helsinkách ve Finsku. Vznikla sloučením finské 

Tieto Corporation  a švédské Enator AB. Firma působí na mezinárodním poli ve více než 30-ti 

zemích světa, jako příklad můžeme uvést Finsko, Švédsko, Německo, Indii či Českou Republiku. 

Dohromady zaměstnává Tieto přes 17 tisíc zaměstnanců, z toho v České Republice kolem 1950 

(údaje ze začátku roku 2011).  

 

Hlavními zákazníky jsou velké nadnárodní firmy a koncerny, vlády různých zemí ale i menší 

odběratelé z řad lokálních firem. Mezi hlavní odvětví patří telekomunikace a média, kde se Tieto 

prezentuje jako jeden z hlavních světových dodavatelů řešení na klíč. Dalším velmi výrazným 

odbytištěm jsou systémy pro finanční trhy, kdy z těchto produktů pochází až 30% tržeb. Mezi další 

důležitá odvětví patří automobilový průmysl (Německo), energetika (Německo, Rusko, Norsko, 

severské země) ale též veřejná správa (Estonsko, Finsko) a mnoho dalších.  

 

2.2 Popis pracovního zařazení 
 

Před přijetím na praxi musel každý uchazeč projít cca půlhodinovým pohovorem vedeným 

pracovníkem z oddělení HR a line-managerem oddělení, o které měl daný člověk zájem. Pohovor 

probíhal střídavě v češtině a angličtině. Na tomto pohovoru jsme popsali naše dosavadní zkušenosti s 

programováním, náš největší / nejsložitější projekt či co očekáváme od práce ve firmě. Naše skupina, 

skládající se z 5 studentů, kteří se hlásili na oddělení Java technologií, musela ještě první den 

nástupu projít cca 3 hodinovým testem znalostí z programovacího jazyku Java. Nakonec jsme byli 

všichni zařazeni do oddělení JOSI - Java, OpenSource & Internet pod vedením Bc. Ondřeje 

Kvasnovského, mimochodem absolventa naší fakulty. 
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3 Seznam projektů a zadaných úkolů na 
nich, postup řešení a popis použitých 
technologií 

  

3.1 Cross-content v2.0 
 

Cross-content v2.0 je management systém určený pro velké vydavatelské domy a instituce 

(zákazníky jsou povětšinou noviny různých značek po celém světě). Systém jako takový je schopný 

nabídnout zákazníkům možnost vytvářet, upravovat a archivovat články, obrázky, video a další 

typy objektů. Vše je spojeno pod jednoduché, přehledné ale přesto funkční webové rozhraní, kde 

má uživatel na základě svých práv možnost dále s těmito objekty nakládat. Verze 2.0 je nástupce 

starší verze 1.0, která byla vyvinuta a nasazena do prodeje kolem roku 2002. Jako taková nabízí 

v podstatě velmi podobný systém správy dat, avšak s mnohem přehlednějším layoutem doplněným 

o různé menší či větší vylepšení. Ve verzi 2.0 přibyla navíc správa video souborů, .pdf souborů a 

dokonce i celých knih.  

 

 

Obrázek 1 : Cross-content - search result 
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Systém Cross-content je pro své zákazníky velmi výhodný z důvodu zachování zpětné 

kompatibility se svými staršími verzemi. Při přechodu na novou verzi tak odpadá nutnost překlápět 

či jinak zasahovat do již existující databáze dat. Jelikož někteří zákazníci provozují databázi 

uchovávající články již od roku 1920, je pro ně tato vlastnost systému velmi ceněna. Systém, 

vyvíjený českým vývojovým teamem, pracuje ve spolupráci s databází TRIP, která byla taktéž 

vyvinuta firmou Tieto, přesněji však již finskou pobočkou. Tato databáze se vyznačuje velmi 

rychlým přístupem, kdy je schopna vyhledávat mezi milióny záznamů během setin sekund. Dle 

interních zpráv je vyhledávání v ní rychlejší, než vyhledávání pomocí systému Google. Při nasazení 

u zákazníků je tato databáze instalována na serverech s paměťovým prostorem v řádu desítek TB. 

 

 

Obrázek 2 : Cross-content - detail of image 

 

Cross-content je aplikace založená na programovacím jazyce Java. Přesněji jde o webový projekt 

rozšířený o framework Spring. Tento framework nám umožňuje a hlavně zjednodušuje propojení 

mezi HTML a výkonným kódem v jazyce Java. Veškerý vývoj probíhá v prostředí Eclipse.  
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3.1.1 Použité technologie 
 

 Apache Tomcat 6.0 – aplikační open-source server vyvíjený Apache Software Foundation 

(ASF) implementující Java Servlet a Java Server Pages (.jsp). Vyniká svojí jednoduchostí, 

přehledností a výpočetní nenáročností, oproti komerčním řešením od IBM či Oracle však nabízí 

menší robustnost a slabší možnosti zabezpečení. 

 

  Apache Maven 2 -  open-source nástroj pro správu a řízení buildů aplikací vyvíjený Apache 

Software Foundation (ASF).  Hlavní funkčnost tohoto systému spočívá v zjednodušení práce 

uživateli při používání externích knihoven a .jar balíčků. Při použití systému Maven je nutno 

projekt popsat pomocí tzv. pom souboru. Pom (Project Object Model)  je ve své podstatě XML 

soubor, ve kterém jsou definovány jednotlivé závislosti na knihovnách. Příklad zde: 

   <dependencies> 
  <dependency> 

        <groupId>org.springframework</groupId> 

        <artifactId>spring-beans</artifactId> 

        <version>2.5.6</version> 

  </dependency> 

  <dependency> 

        <groupId>log4j</groupId> 

        <artifactId>log4j</artifactId> 

        <version>1.2.14</version> 

  </dependency> 

   </dependencies> 

Při spuštění projektu dojde k stažení respektive aktualizaci již stažených balíčků a knihoven 

definovaných v pom.xml z repozitáře systému Maven umístěného na adrese 

http://repo1.maven.org/maven2/ . V případě potřeby je možné si definovat vlastní firemní repozitář 

obsahující potřebné soubory. Tento systém je velmi užitečným pomocníkem – s jeho pomocí 

odpadá neustálá kontrola verzí a vzájemné kompatibility mezi balíčky. 

 

 TortoiseSVN – open-source nástroj pro kontrolu a správu verzí. Pracuje na principu Apache 

subversion. S jeho pomocí je možno teamově pracovat na jediném projektu bez obav o aktuálnost 

jednotlivých verzí. Základem je využití SVN serveru, kde jsou uloženy verze jednotlivých projektů. 

Programátor, který chce rozšířit mezi ostatní členy teamu svou část kódu, jednoduše vybere 

soubory a uploaduje je na SVN server. Ostatní členové si pak jeho práci mohou ze serveru stáhnout 

a sloučit provedené změny. Výhodou je možnost popisu změn v uploadovaném kódu, automatické 

zvyšování označení verzí a jednoduchost ovládání. 

 

http://repo1.maven.org/maven2/
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 Apache Tiles – dříve součást frameworku Apache Struts, dnes již samostatná vývojová větev. 

Jedná se o systém využívající template mechanismů k optimalizaci zobrazování webových stránek. 

Každá dobře navržená webová stránka by měla odpovídat určité předepsané struktuře. Tato 

struktura je definována použitím template. Na následujícím obrázku si uvedeme příklad. 

 

 

o Header (záhlaví) – místo pro umístění loga firmy, 

kolonky pro přihlašování apod. 

o Menu – místo pro nabídku akcí dostupných na webové 

stránce apod. 

o Footer (zápatí) – místo pro umístění informací o verzi 

systému, informací o výrobci apod. 

o Body – místo pro zobrazení aktuálních dat webové 

stránky 

 

 

 

Díky tomuto rozložení je možné ponechat části header, footer a menu v nezměněném stavu a měnit 

pouze obsah části body. Využití systému Tiles spočívá ve vytvoření jednotlivých částí jako 

samostatných .jsp souborů (menu.jsp, footer.jsp atp.) a v jejich následném spojení do jednotlivých 

template. Tento přístup k tvorbě webové stránky má za důsledek zjednodušení práce a znovu-

použitelnost tohoto řešení – nejsme nuceni vytvářet každou webovou stránku zvlášť, ale pouze ji 

„poskládáme“ z jednotlivých, většinou neměnných, částí. 

 

Konkrétní příklad použití z projektu : 

 <definition name="ccTemplate" page="jsp/templates/ccTemplate.jsp"> 
 <put name="leftBox" value="jsp/templates/leftSearchBox.jsp" /> 

    <put name="mainMenu" value="jsp/templates/mainMenu.jsp" /> 

 <put name="content" value="jsp/content/defaultPage.jsp" /> 

 <put name="footer" value="jsp/templates/footer.jsp" /> 

</definition> 

 

<definition name="search-simple" extends="ccTemplate"> 

 <put name="leftBox" value="jsp/content/search-simple.jsp" /> 

 <put name="content" value="jsp/content/defaultBlankPage.jsp" /> 

</definition> 
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Pokud je následně zavolána stránka s napojením na search-simple, je poskládána přesně dle výše 

definovaných závislostí. Stejně jako v případě Apache Maven je konfigurace uložena v XML 

souboru. 

 

 Spring Framework 2.5.6 – aplikační open-source framework vyvíjený organizací 

SpringSource. Jeho použití usnadňuje vývoj Java Enterprise Edition (J2EE) aplikací. Důvodem pro 

vznik tohoto frameworku bylo více, z nejdůležitějších můžeme jmenovat : 

o Odstranění programových vazeb POJO objektů a vrstev mezi sebou 

o Podpora implementace pro přístup k datům pomocí JDBC či technologií jako Hibernate, 

TopLink atd. 

o Odstranění závislostí na různých typech konfigurací 

Hlavní jádro Spring frameworku je postaveno na využití Inversion of Control (IoC) návrhového 

vzoru. Tento návrhový vzor funguje na principu přesunutí zodpovědnosti za vytvoření a následném 

provázání objektů z aplikace na framework. Objekty takto vytvořené se nazývají Beans. V našem 

konkrétním případu je taktéž použito web-servlet, což je Springová implementace MVC (model-

view-controller) pro webové aplikace. 

 

 JSTL (JavaServerPages Standard Tag Library) – jedná se o komponentu J2EE rozšiřující 

JSP specifikace přidáním knihovny tagů. Díky přidání podpory pro XML processing, for-cyklů či 

nástrojů pro jednoduché rozšíření o jazykové mutace se zjednodušuje tvorba webových stránek.  Při 

potřebě použití je nutno na začátku JSP souboru definovat : 

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

Dále je již možno pracovat s knihovnou například následujícím způsobem : 

<c:if test="${articleStatus.count == 1}"><h1> 

<c:out value="${articleJsp.article.title}" /></h1></c:if> 
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3.1.2 Práce na projektu, popis úkolů a jejich 
řešení 

 
Projekt Cross-content v2.0 byl velmi komplexní systém naprogramován přesně dle zásad správného 

programování. Všechny komponenty byly rozděleny na co nejmenší části tak, aby bylo možno kód 

v případě nutnosti jednoduše upravit pouze na jediném místě. Každá třída, pokud to jen bylo 

možné, měla svou abstraktní předlohu nebo alespoň odpovídající interface. Každý kousek kódu byl 

rozdělen na samostatné metody, ke každé proměnné byly k dispozici set a get metody. Každá třída 

obsahovala alespoň několik druhů kontruktorů.  

 

Rozšiřování takového projektu o nové funkcionality bylo velmi příjemné, vždy stačilo použít 

předpřipravené metody a přidat odpovídající proměnné. S takto napsaným kódem však velmi rychle 

roste jeho složitost a čitelnost. Trvalo mi cca 2 měsíce, než jsem si začal být jistý tím, kde mám co 

hledat a jak se co nastavuje. Od začátku nám také bylo zdůrazňováno, abychom zachovali styl psaní 

kódu a celkovou přehlednost. Velkým rozdílem od školních projektů byla nutnost vše v kódu 

pečlivě komentovat. V Cross-contentu nemohla existovat třída ani proměnná bez řádného popisu 

jejího využití. 

 

Práce na projektu probíhaly ve vývojovém studiu Eclipse, což bylo pro mne zatím neprozkoumané 

území. Musím však říci, že i přesto, že prostředí není tak přehledné a příjemné jako v NetBeans, tak 

funkčně se Eclipse vyvyšuje minimálně o třídu. Ať se jedná o dostupné pluginy, o bezproblémový 

refactoring, tak třeba i o daleko propracovanější práci s SVN repository.  

 

V době, kdy jsme byli přiřazeni k projektu, se tento nacházel přibližně v 80% svého vývoje. Jeho 

vývoji se věnoval cca rok a půl jeden jediný člověk, Ing. Václav Šrámek, který jej tak dokonale 

ovládal. Kdykoliv jsme si nebyli něčím jisti, mohli jsme se bez obav zeptat a hned nám bylo vše 

detailně vysvětleno a často i názorně rozkresleno.  

 

Abychom se dokonale seznámili se strukturou programu, dostali jsme na začátek seznam známých 

chyb, které bylo třeba opravit. K některým chybám byl přidaný popis, kde v kódu by se chyba 

mohla pravděpodobně vyskytovat, k některým bylo dokonce navrženo i slovní řešení, k mnoha z 

nich však nebylo uvedeno vůbec nic. Mezi nejhůře odladitelné chyby patřily situace, ke kterým 

docházelo zřídkakdy, pouze s určitou verzí prohlížeče či třeba pouze při určité posloupnosti 

předešlých kroků. Takovéto chyby, byť pro následnou opravu zcela banální, zabraly nejvíce času. 

Nasimulovat tyto chyby zabralo mnohdy i několik hodin debuggingu. O to více nám ale přišly vhod 
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pro celkové pochopení funkce systému, jelikož jsme se v těchto případech zanořovali v podstatě až 

k základům celého projektu. 

 

Po vyřešení většiny bugů jsme se dostali k další části projektu a to JUnit testům. Toto byla pro mne 

taktéž zatím méně prozkoumaná část tvorby fungujícího programu. Jak jsme se dozvěděli, každý 

správně napsaný projekt by měl obsahovat JUnit testy pro své třídy a jejich metody. Ba co víc, v 

ideálním případě by tyto testy měly být tím, čím tvorba takového projektu začíná. Až dle těchto 

testů by se měly implementovat třídy a metody. Bohužel, v případě tohoto projektu byla velmi slabá 

počáteční specifikace. Zákazník ve své podstatě nebyl přesně rozhodnut, jak by si výsledný produkt 

představoval a manažer, který měl na starost vedení tohoto projektu, sídlil ve Finsku. Komunikace 

tak často vázla a pokud jsme nevěděli, jak řešit nastalou situaci či jakým způsobem implementovat 

určitou funkci, museli jsme pokračovat prací na jiné části systému.  

Ale zpět k testům -  za úkol jsme dostali vytvořit testy k DAO vrstvě. Projekt byl od začátku 

vyvíjen se snahou o maximální rychlost a spolehlivost, proto nebylo využito žádného volně 

dostupného mapovacího frameworku (Hibernate, iBatis, Jing), ale celá ORM vrstva byla napsána 

kompletně ručně. Práce se skládala přibližně z těchto kroků: 

 

 nechat si v klientu pro databázi Trip zobrazit parametry tabulky spojené s DAO metodami 

(insert, update, delete, getById, getByLimits), pro které vytváříme testy (každá tabulka měla řádově 

40-90 parametrů) 

 

 prohlédnout třídy sloužící k mapování databázových tabulek na objekty a naopak, přidat 

mapování chybějících parametrů 

 

 napsat samotnou testovací třídu a v debug módu otestovat, zda byly všechny proměnné objektu 

řádně namapovány a opačně, zda byly všechny proměnné řádně převedeny do databázové formy 

 

Takto jsem dostal k vytvoření cca 5 rozsáhlých JUnit testů. Samotná tvorba testů nebyla zase až tak 

náročná, o to těžší bylo odladit vyvstalé problémy. V průběhu testování jsme objevili mnoho více či 

méně závažných chyb a opět se nám potvrdilo, že testy jsou nedílnou součástí každé správné 

aplikace i přesto, že se aplikace zdá na první pohled plně funkční. Při testech jsme dokonce objevili 

chyby přímo v Tieto Trip databázi. Tyto problémy jsme dále nahlásili na support do Finska, kde se 

tvorbou Tripu zabývají. Práce na této části projektu nám vydržela až do začátku nového roku. 
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Obrázek 3 : Trip database - command line 

 

Počátkem ledna jsme dostali první větší samostatný úkol. Šlo o vytvoření komponenty, tzv. 

Lightboardu. Tato komponenta sloužila k rychlému odkládání různých vyhledaných objektů, její 

funkci si můžeme připodobnit k funkci tzv. post-it papírků. Uveďme si příklad - uživatel vyhledává 

obrázky k danému tématu. Obrázky, které se mu líbí či pro něj mají nějakou hodnotu, si jejich 

označením a přetáhnutím myší přesune do okna tzv. lighboardu. To samé může taktéž udělat s PDF 

soubory, novinovými články atd. Původní plán byl držet tato data po dobu trvání v aktuální session, 

ale toto řešení se ukázalo později jako nefektivní, zejména vzhledem k tomu, že se session 

ukončovala po 20 minutách nečinnosti. Nakonec jsme přistoupili k implementaci pomocí cookies.  

 

Tvorba komponenty se nesla v duchu všech podobných komponent v systému. Nejprve bylo nutno 

vytvořit odpovídající .jsp soubor za použití popup-layout templatu. K tomuto .jsp souboru byl 

vytvořen ovládací formController a vše bylo provázáno do beans v nastavení servletu. Poté byl 

vytvořen lightboardForm, který uchovává informace o ID a typu objektu v něm uloženém. Metody 

pro přidávání, odebírání a pro samotné vyvolání lightboardu byly napsány podobně jako ostatní 

podpůrné metody v Javascriptu. Na konci každé metody je zavolán .submit() na celý tento form. Po 

odeslání formuláře přebírá kontrolu lightboardFormController, který si dle předaných ID vytahuje 
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odpovídající objekty z databáze a přeposílá pole těchto objektů zpět do .jsp. Zde je pomocí for cyklu 

obsah vytažen a vypsán do lightboard okna. Generování popisků a odkazů na takto vytvořené 

objekty je již řešeno odpovídajícími metodami stejně, jako na jiných místech aplikace. 

 

 

Obrázek 4: Cross-content - lightboard 

 

Začátkem února 2011 byl projekt na pokyn finské strany kompletně zastaven a uložen k ledu. 

Troufám si tvrdit, že s tempem našeho vývoje by byl projekt stoprocentně hotov do června 2011, v 

případě nějaké razantnější změny maximálně do konce roku 2011. 

 

I přes celkovou složitost projektu jsem se mnohému naučil. Zjistil jsem, jak správně psát dobře 

fungující a perfektně čitelný kód s důrazem na obrovskou znuvupoužitelnost. Třešničkou na dortu 

bylo cca 6 jazykových mutací aplikace, kdy veškeré popisky ikon, tlačítek a políček byly drženy v 

odpovídajících property souborech. Nikde v kódu se nevyskytoval přímo string s hodnotou, vše 

bylo slinkováno v properties. Jazyková mutace se pak volila automaticky dle jazyka nastaveného ve 

webovém prohlížeči. 
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3.2 Quiz 
 

Aplikace Quiz je jedním z mnoha interních projektů firmy Tieto. Je vyvíjen cca od konce roku 2009 

jako ryze studentský projekt. My, studenti tohoto ročníku, jsme byli třetím vývojovým teamem, 

který se na tvorbě aplikace podílel. Jak je již možná z názvu aplikace patrné, jedná se o znalostní 

testovací program pro zaměstnance firmy Tieto. Line manager, popřípadě zaměstnanec HR 

oddělení, má možnost v aplikaci tvořit různé sady otázek, tzv. test sety. Každý test set obsahuje 

určitý počet otázek s libovolným počtem správných odpovědí. Test sety se dále dělí na statické - je 

počítán celkový počet správně odpovězených otázek (výsledek na konci testu např. 10/18) a 

dynamické - pokud uživatel odpoví dvakrát za sebou špatně, test se ukončí.  

 

V případě, že se manager rozhodne otestovat znalosti svého podřízeného, vytvoří či vybere si v 

systému sadu otázek a přiřadí k nim zaměstnance. Ten se pak jen přihlásí do systému pod svým 

Tieto loginem/heslem a daný test absolvuje. Všechny výsledky manager okamžitě vidí ve svém 

administrační záložce. Na základě těchto testů tak může dojít k rozhodnutí, zda má zaměstnanec 

dostatečné znalosti na povýšení či zda má uchazeč o zaměstnání dostatečné zkušenosti na jím 

požadovanou pozici ve firmě. 

 

Aplikace běží na interním serveru společnosti Tieto přímo v budově spolu s mnoha dalšími projekty 

(docházkový systém, SVN atd.). Autorizování přístupu do aplikace probíhá, podobně jako ve školní 

síti, skrze adresářový server LDAP. Role jednotlivých uživatelů jsou rozděleny do kategorií v 

pořadí podle dispozic k právům - User - Group Admin - Admin - Super Admin. Samozřejmostí je 

oddělení dat jednotlivých uživatelů. Uživatelé s rolí User mohou pouze vykonávat testy, uživatelé s 

rolí Group Admin se mohou starat o uživatele a testy pouze ve své skupině, uživatelé s rolí Admin 

zase vidí veškerá data vytvořená Group Adminy a nakonec Super Admin kontroluje celou aplikaci. 

Samotná data aplikace jsou ukládána v databázovém systému MySQL 5 běžícím na stejném serveru 

jako celá aplikace.  

 

Quiz je podobně jako Cross Content aplikace založená na programovacím jazyce Java. Přesněji jde 

o webový projekt rozšířený o framework Vaadin. Díky tomuto frameworku odpadá nutnost psát 

HTML kód. Vše je generováno na pozadí pouze na základě příkazů v jazyce Java. Na rozdíl od 

projektu Cross Content jsme si mohli zvolit, v jakém prostředí budeme aplikaci vyvíjet. Abych 

mohl porovnat vývoj profesionálních projektů v různých vývojových prostředích, zvolil jsem 

podobně jako mí spolužáci / kolegové vývojové prostředí NetBeans.  
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3.2.1 Použité technologie 
 

 Glassfish 3.0.1 – open-source aplikační server vyvíjený Sun Microsystems (nyní vlastněno 

firmou Oracle). První verze vydaná v květnu 2006 zdědila velké množství funkcí z aplikačního 

serveru Tomcat. Nynější třetí verze je oficiální referenční implementací pro Javu EE6. Oproti 

konkurenčnímu produktu Apache Tomcat vyniká svojí rychlostí a pluginy podporující obě 

nejznámější vývojové prostředí Netbeans a Eclipse. V referenční implementaci je standardně 

využíváno databáze Derby. 

 

 MySQL 5.1.13 - databázový systém šířený pod licencí GPL a CDDL vyvíjený firmou Sun 

Microsystems. Jedná se o rychlý, levný a lehce implementovatelný systém, který absolutně 

dostačuje požadavkům kladených ze strany aplikace Quiz.  

 

 Apache Maven 2.0. -  podobně jako v projektu CrossContent je i zde použito výborného 

nástroje Maven2. Tento systém pro řízení a automatizaci buildů aplikací je standardně používán 

skoro ve všech aplikacích vyvíjených firmou Tieto. 

 

 TortoiseSVN – podobně jako Apache Maven 2 je i SVN klient TortoiseSVN používán téměř ve 

všech aplikacích firmy Tieto. 

 

 Vaadin 6.5.1 – komponentní open-source framework vyvíjený organizací Vaadin Ltd. Jedná se 

o javovský webový framework umožňující rychlou a efektivní tvorbu webových aplikací. Vývoj 

tohoto frameworku začal kolem roku 2002 jako nadstavba nad frameworkem Millstone společnosti 

IT Mill. Až do roku 2007 byl projekt vyvíjen jako komerční aplikace. V roce 2007 byl přejmenován 

na IT Mill Toolkit a uvolněn pod open-source licencí Apache 2.0. V roce 2008 byla firma IT Mill 

koupena autorem MySQL, Michaelem Wideniem. V květnu 2009 byl projekt přejmenován na 

dnešní označení Vaadin (z finštiny lze přeložit jako "trvám na tom") a dále rozvíjen a 

zdokonalován. 

Vaadin ve své podstatě stojí a dále rozšiřuje GWT - Gogole Web Toolkit. Navíc oproti svému 

předchůdci přidává i server-side validaci. Obrovskou výhodou Vaadinu oproti konkurenčním 

frameworkům je absolutní odstínění od HTML - programátor sice vyvíjí webovou aplikaci, kód 

však píše pouze v jazyce Java. Layout stránek se tvoří podobně jako v Java Swing pomocí panelů, 

tlačítek a políček.  
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Programátor na první pohled ani nepozná, že vytváří jinou než desktopovou aplikaci. Je oproštěn od 

nutnosti znalosti podpůrných jazyků typu JavaScript či AJAX. Samotný JavaScript je generován 

pomocí Java GWT generátoru. 

Za největší konkurenty můžeme považovat Adobe Flex, Apache Wicket a samotný Goole Web 

Toolkit. 

Za nevýhodu (a občas velmi významnou) lze považovat vysokou výpočetní náročnost takto 

vytvořeného systému, celkově má systém pomalejší odezvy, než jsme zvyklí např. ze Spring 

frameworku. Při velkém webovém projektu je takto vytvořená aplikace dosti náročná i na klientské 

PC. Také jakékoliv rozšíření funkcionality objektů nad rámec frameworku  či snad jejich 

customizace jsou úkony velmi obtížné. 

 

 Hibernate 3.1.3 – knihovna pro jazyk Java poskytující framework pro mapování objektově 

orientovaných modelů na jejich odpovídající entity v relačních databázích. Při mapování java class 

souborů na jednotlivé entity databázové vrstvy generuje odpovídající SQL dotazy a následně 

parsuje jejich odpovědi - výsledkem toho procesu je samotný POJO objekt, respektive Set nebo List 

těchto objektů. Projekt Hibernate odstartoval v roce 2001 pod vedením Gavina Kinga jako 

alternativa pro tehdy existující EJB. V roce 2006 byla firma JBoss  odkoupena firmou Red Hat, 

produkující mimo jiné komerční Linuxovou distribuci se stejným názvem.  

Mapování objektů je možno zajistit dvěma způsoby : 

 

a) pomocí mapovacích souborů - jedná se o soubory ve formátu XML s příponou 

.hbm.xml. Pro každý POJO musí existovat samostatný mapovací soubor stejného názvu. 

V něm jsou uvedeny závislosti, podle kterých se Hibernate řídí při mapování 

konkrétních atributů. Samotný Java objekt musí taktéž splňovat některé požadavky. 

Nutnými požadavky jsou bezparametrový kontruktor a get/set metody k všem 

mapovaným atributům. Pro bezproblémovou funkci je doporučeno přetížit metody 

equals() a hasCode(). 

 

b) pomocí anotace - anotaci je možné použít dvěma způsoby. Buď anotujeme přímo       

atributy java objektu, nebo jeho get/set metody. 

 

Poslední nutnou podmínkou pro správnou funkci frameworku je konfigurační soubor 

hibernate.cfg.xml. Jedná se opět o soubor formátu XML, kde jsou definovány různé informace od 

JDBC driveru, přes jméno a heslo pro přístup do databáze až po seznam všech mapovacích 

souborů. 
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3.2.2 Práce na projektu, popis úkolů a jejich 
řešení 

 
Po ukončení práce na projektu Cross-content jsme byli s mým spolupracovníkem přiděleni k teamu 

zbytku studentů pracujících na projektu Quiz. Tento projekt byl v mnoha ohledech odlišný. Na 

rozdíl od systému Cross-content byl tento projekt kompletně vyvíjen pouze studenty absolvujícími 

praxi popřípadě začínajícími programátory. Toto se projevilo jak v celkovém návrhu aplikace, tak v 

mírné podobě i při samotné implementaci. Tím, že na projektu před námi dělalo velké množství 

různých více či méně zdatných programátorů, se projekt stal velmi obtížně čitelný. Proměnné 

stejného významu byly v každé třídě pojmenovány pokaždé jinak, chyběly jejich důležité set/get 

metody, metody DAO vrstvy byly zařazeny ve špatných třídách apod. Aplikace byla vlivem 

mnohdy zbytečného přístupu do databáze pomalá.  

 

 

Obrázek 5: Quiz – main window 

 

Výhodou projektu Quiz byla možnost okamžité konzultace problémů s managerem Ondřejem 

Kvasnovským. Každý pátek jsme absolvovali společný jedno až dvou hodinový meeting, na kterém 

nám byly rozdány úkoly a kde jsme mohli konzultovat naše dotazy k postupu vývoje aplikace. Pro 

mě velkou novinkou bylo využití interního nástroje pro řízení a sledování životního cyklu projektů 

Atlassian Jira.  Do tohoto systému nám byly přidělovány jednotlivé úkoly. Jelikož se projekt blížil 

do finále, byla nám přidělena i dvojice software testerů, kteří svoje poznatky taktéž reportovali do 

zmíněného programu. Zde si každý z nás mohl jednotlivý bug či návrh na změnu v aplikaci přiřadit 

ke svojí osobě a začít na něm pracovat. Každou práci jsme museli následně s jejím popisem a dobou 
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trvání logovat k příslušným taskům. Manager si tak mohl o práci každého z nás udělat detailní 

přehled. 

 

Má práce na projektu se skládala převážně z opravy chyb a celkově špatného návrhu celé aplikace 

začínajícího již od databázové vrstvy. Jedním z hlavních úkolů bylo úprava DAO vrstvy - 

doimplementování metod, jejichž potřeba vznikla v průběhu postupného vývoje, úprava stávajících 

metod, implementace transakcí, vytvoření mapovacích souborů pro framework Hibernate či 

samotná úprava databázových tabulek. Také jsem musel celou DAO vrstvu přizpůsobit návrhovému 

vzoru Singleton, abychom nemuseli vytvářet neustálé spojení k databázovému serveru jako tomu 

bylo doposud. S tím, že docházelo k změnám v samém základu projektu, bylo spojeno množství 

práce s úpravou dalších navazujících struktur.  

 

Dalším úkolem byla snaha o sjednocení kódu. V době našeho zapojení do vývoje byla každá, byť 

sebepodobnější třída, napsána úplně jiným stylem. Úkolem bylo tedy zavedení abstraktních tříd a 

zintenzivnění využití interfaců. Ve školních projektech jsem se z důvodu malého rozsahu kódu 

použití těchto tříd v podstatě vyhýbal, ale až na tomto projektu jsem ocenil možnosti, které tyto 

třídy nabízí. Výsledný kód vypadá daleko přehledněji, je později lehce modifikovatelný a hlavně, 

nezapomínáte implementovat všechny metody a atributy. Tyto chyby si totiž většinou uvědomíte až 

později a oprava poté zabere mnohem více času.  

 

V půli března jsme dostali jeden z větších úkolů. Šlo o vytvoření možnosti sdružovat uživatele do 

skupin a těmto skupinám následně přiřazovat určité test sety. Každá skupina měla podobně jako 

ostatní objekty v aplikaci (otázky, testy, test sety atd.)  zavedenu určitou míru izolace od objektů 

vytvořených jinými uživateli s vyššími právy. Uživatel s rolí admin proto nevidí skupiny vytvořené 

jinými adminy, alespoň do té doby, než mu to autor objektu dovolí. Tento způsob izolace byl 

zvolen na základě přání line-managerů. Nikdo z nich by se určitě nechtěl probírat množstvím testů, 

uživatelů a skupin mimo jejich oblast zájmu - proto např. line-manager pro Javu vidí pouze testy , 

které vytvořil a uživatele, kteří spadají pod jeho vedení. 

 

Požadavkem, který nám přinesl zřejmě nejvíce obtíží, byla implementace nové role - Group Admin. 

Tato role měla podobnou pravomoc jako Admin, omezenou však pouze na skupinu, ve které byla 

členem. Jednalo se ve své podstatě o roli User rozšířenou o možnost přidávat/odebírat uživatele 

do/z skupin  a přidělovat skupině určité test sety. Toto zlepšení mělo za následek usnadnění práce 

samotným line-managerům, kteří se tak již nemuseli starat o každou skupinu zvlášť, ale pouze 

přidělili úkoly Group Adminům a ti již měli na starost jejich splnění. Problém byl v tom, že jsme 

nemohli tyto vlastnosti implementovat jako samostatnou roli na úrovni User-Admin-Super Admin z 

důvodu toho, že jeden uživatel byl mohl být zároveň v některé skupině pouze jako uživatel a v 
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druhé třeba právě jako zmíněný Group Admin. Stávající implementace s rozšířením o takovou 

funkci nepočítala a jelikož jsme se chtěli vyhnout kompletní změně návrhu přístupu k uživatelským 

rolím, použili jsme nakonec pouze rozšíření aktuálních skupin o Set uživatelů s funkcí Group 

Admin. Zároveň bylo nutno upravit odpovídající tabulky v databázi a dotvořit správné mapování 

atributů. 

 

 

Obrázek 6: Quiz – application overview 

 

Mezitím bylo potřeba operativně řešit více či méně závažné reportované bugy. Ať se jednalo o 

drobnosti typu špatné vyhodnocení otázek či nezobrazování diakritiky, nebo o závažnější problémy 

typu nefunkčnost generování výsledků do PDF , vše bylo nutno vyřešit okamžitě, aby práce testerů 

mohla pokračovat. 

 

Myslím si, že s tímto projektem jsme si osahali opravdu komplexní vývoj webové aplikace. V 

mezičase bylo totiž nutno i dopracovávat dokumentaci, dokreslovat UML diagramy či vytvářet RC 

verze vhodné pro nasazení do zkušebního provozu. Veškeré meetingy, připomínky testerů či 

samotných budoucích uživatelů aplikace, vše jsme museli zvážit a navrhnout odpovídající 

implementaci. Zřídka se stávalo i to, že námi zvolené řešení nebylo nejvhodnější - navrhnuté GUI 

bylo např. málo intuitivní (to co přijde jednoduché nám jako tvůrcům aplikace, již nemusí být 

jednoduché pro zaměstnance na personálním oddělení) nebo si navrhovatel změny představoval 

výsledek trochu jinak a nám nezbylo nic jiného, než určenou část předělat. 
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4 Teoretické a praktické znalosti a 
dovednosti získané v průběhu studia 
uplatněné studentem v průběhu odborné 
praxe 

 

4.1 Teoretické a praktické znalosti získané 
studiem 

 
Vzhledem k povaze pracovní pozice, zaměření firmy Tieto a konkrétně i aplikací, které jsme 

vyvíjeli, se mi nejvíce osvědčily předměty vedené doc. Krátkým. Již v průběhu studia mi připadly 

předměty jako DAIS či TIS zajímavé a svou projektovou náplní vcelku odpovídající realitě, ale až 

přímo v praxi jsem ocenil jejich skutečný přínos. Správný návrh databáze, její optimalizace jak po 

stránce fyzické, tak hlavně po stránce dotazování - to byly hlavní přednosti těchto předmětů. Dílčí 

znalosti jsem využil i z předmětů jako Softwarové Inženýrství či Algoritmy.  

 

Programovat jsem začal až s nástupem na vysokou školu. Přes jazyky jako Asembler, C či Python 

jsem se dostal k jazyku Java. Ten mě zcela uchvátil svou jednoduchostí (oproti C) a přehledností. 

Programovat v tomto jazyku jsem se naučil spíše samostudiem, z knih a různých internetových 

příkladů. Ve škole jsem dále své zkušenosti rozvíjel a pokud to bylo možné, tak jsem vždy volil Javu 

jako výchozí implementaci pro své školní projekty.  
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4.2 Znalosti scházející studentovi v průběhu 
odborné praxe 

 
Na většině školních projektů si bohužel nemůžeme osahat jednu důležitou vlastnost většiny velkých 

webových aplikací - využití frameworků. Ať se v mém případě jednalo o Spring, Hibernate či skvělý 

Vaadin, nic z toho jsem bohužel ve školních projektech, kromě speciálně zaměřeného předmětu 

JAT, nepotkal. Chápu snahu vyučujících o to, abychom se naučili základy a pochopili princip 

fungování kódu v jeho syrové verzi bez pomoci různých vylepšení. Na druhou stranu i práce s 

frameworky vyžaduje úsilí ve smyslu nastudování jejich funkčnosti a správného využití, a pokud 

mohu porovnat ze své zkušenosti nabyté praxí, mnohdy může být toto úsilí daleko větší.  

 

Ve školních projektech mi taktéž chybí možnost nějakého většího teamové zapojení. Myslím, že 

pokud by byla součástí nějakého předmětu tvorba opravdu komplexního informačního systému, na 

kterém by mohli pracovat v teamu současně alespoň tři studenti, dalo by to těmto studentům 

neopakovatelnou příležitost osahat si vývoj blížící se opravdové praxi. Kdyby byla tato varianta 

navíc podpořena ze strany školy například o možnost zřídit si na školním serveru SVN repositář, 

byla by to pro některé opravdu cenná zkušenost do budoucna. 

 

Poslední věcí, kterou se však bohužel student ve škole nenaučí, je chování v teamu. Na každého 

člena teamu musí být stoprocentní spoleh, jelikož na jeho práci mnohdy závisí zbytek osazenstva. Ne 

nadarmo se říká, že řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Toto si ale musí každý v praxi 

osahat sám a je na každém z nás, jak se k tomu ve svém budoucím zaměstnání postaví. 
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5 Dosažené výsledky v průběhu odborné 
praxe a její zhodnocení. Závěr 

 
Při nabídce školy o možnosti absolvování bakalářské praxe jsem zajásal. Doufám, že podobně jako 

já, i většina ostatních studentů neviděla v této nabídce pouze to, jak se vyhnout psaní bakalářské 

práce. Troufám si tvrdit, že vědomosti a zkušenosti nabyté při této praxi jsou nesrovnatelně větší 

než při tvorbě bakalářské práce, nehledě na podmínku absolvování minimálně 400 hodin práce. Za 

sebe mohu říct, že mě práce velmi bavila a byl jsem zde v podstatě každou volnou chvíli. Podobně 

jsme to měli v celém našem studentském teamu a proto není překvapením, že jsme zde odpracovali 

průměrně přes 500 hodin. 

 

Reference získané touto praxí nám také poskytuje příslovečný krok napřed před ostatními studenty. 

Nabyté zkušenosti z použití různých frameworků, balíčků a utilit taktéž nejsou k zahození a 

doufám, že nám jednou usnadní vstup do pracovního procesu ať v Tietu, tak kdekoliv jinde. 

 

Odborná praxe ve firmě Tieto naplno splnila mé očekávání a jsem rád, že nám škola tuto možnost 

dala. Nevím, jak tomu bylo v jiných firmách či zařízeních, ale firma Tieto se umí o své 

zaměstnance opravdu postarat. Bylo nám nabídnuto perfektní zázemí, výkonné počítače a lidé, kteří 

se nebáli nám kdykoliv pomoct či poradit. Na konci praxe nám taktéž byla nabídnuta možnost práce 

na plný úvazek a opravdu se nedivím těm třem z pěti nás v oddělení JOSI, kteří této možnosti 

využili. 
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