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Abstrakt 

 

Táto bakalárska práca sa zaoberá stručným popisom priebehu absolvovania individuálnej 

praxe vo firme CBsoft, s.r.o. V nasledujúcich kapitolách sú uvedené úlohy a popísaný postup riešenia 

spolu s teoretickými alebo praktickými skúsenosťami alebo znalosťami alebo ktoré boli získané počas 

mojej praxe vo firme. 
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Abstract 

 

This bachelor work is to about the brief report how my experience in the enterprise  

CBsoft s.r.o. looked like. In the following chapters are given tasks which I was working at and the way 

I was solving them with my theoretical or practical experiences or which were obtained durign my 

practise in the company. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 

CMS - Content management system 

 

HTML - HyperText Markup Language 

 

CSS - Cascading Style Sheets 

 

PHP - Hypertext Preprocessor 

 

XML - eXtensible Markup Language 

 

W3C - The World Wide Web Consortium 

 

WCAG - Web Content Accessibility Guidelines  

 

MVC – Model View Controller
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1. Úvod 

 

Pri výbere bakalárskej práce som sa rozhodol pre prax vo firme. Vďaka praxi som mohol uplatniť 

teoretické znalosti ktoré som nadobudol počas štúdia, no taktiež som sa stretol s niektorými témami po 

prvý raz. Za veľký prínos považujem okrem nadobudnutia nových znalostí z oblasti programovania, 

kódovania taktiež možnosť vyskúšať si prácu v tíme a získať prehľad o tom ako to funguje v praxi, 

keď na jednom projekte pracuje viacero ľudí a je potrebne prerozdeliť jednotlivé úlohy. 

 

Počas mojej praxe vo firme som sa mohol zúčastniť tvorby štyroch projektov, ktoré zabrali 

väčšinu času , taktiež občas bolo nutné pracovať aj na menších úlohách a úpravách zdrojových kódov.   

V nasledujúcej kapitole sa budem venovať predstaveniu firmy a popisom činností ktorým sa venuje. 
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2. O firme 

 

Spoločnosť CBsoft, s.r.o. sídli v Čadci a zaoberá sa: 

 výrobou, implementáciou a bezpečnosťou internetových aplikácií - internetové 

obchody,  aktívne www stránky 

 poradenskou, konzultačnou činnosťou v oblasti internetu a ochrany osobných údajov 

 marketingovými službami na internete - zaistenia propagácie, zvyšovania návštevnosti 

 CRM - softvérom na riadenie vzťahu so zákazníkmi 

Webové stránky sú väčšinou riešené pod CMS systémom Joomla, kde je zabezpečená kompletná 

implementácia softwaru a tvorba nového webu. Celý proces je rozdelený na niekoľko fáz: 

 Konzultácia so zákazníkom, získanie informácií o predstavách a víziách v oblasti 

funkčnosti a grafiky webu 

 Grafický návrh web stránky, ktorý sa priebežne konzultuje a upravuje 

 Po schválení grafického návrhu sa nainštaluje nový systém na testovací server, kde 

následne pracuje viacero  ľudí na tvorbe modulov, komponent, kódovaní/programovaní 

grafickej šablóny. Až po naplnenie obsahom. 

 Po predstavení celého projektu zákazníkovi nasleduje presunutie systému na server, ktorý 

je už prístupný verejnosti a uzatvorenie vytvoreného  projektu. 

Internetové obchody ponúka spoločnosť CBsoft, s.r.o. v rámci open source distribúcií softwaru 

ako OScommere alebo Virtue Mart. Firma zabezpečuje implementáciu spomínaného softwaru, kde 

celý proces je podobný ako pri tvorbe Web stránky, avšak odlišuje sa určitými špecifickými funkciami 

určenými pre internetové obchody. 
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3. Zadané úlohy ktoré som plnil počas mojej praxe  

 

3.1 Grafická šablóna web stránky pre slabozrakých a nevidiacich 

Na základe vyhlášky o prístupnosti webových stránok miest a obcí, požiadala obec Voderady 

o tvorbu prístupného webu pre slabozrakých a nevidiacich. O tvorbu prístupného webu taktiež 

požiadala taktiež Galéria umenia Nové Zámky. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie grafickej 

šablóny tak aby spĺňala kritéria prístupnosti a zároveň bola univerzálnou šablónou tohto typu, ktorá by 

bola využiteľná po vykonaní menších úprav pri podobných projektoch. 

 

3.2 Modul filter produktov pre internetový obchod 

Cieľom zadania bolo vytvorenie modulu určeného na filtrovanie produktov internetového 

obchodu podľa rôznych kritérií, napr. veľkosť, farba, výrobca. Prípadne na základe rôznych kritérií 

súčasne. 

 

3.3 Komponent slúžiaci na evidenciu objednávok a sledovanie ich stavu 

Zadanie spočívalo vo vytvorení evidencie objednávok na prepravu, ich správu a sledovanie 

stavu, pre  firmu ČSAD Invest Logistics s.r.o.  

 

3.4 Nástroj XML feed, na export produktov E-shopu do XML súboru  

Požiadavka bola vytvoriť nástroj, ktorý je schopný z databázy obchodu vybrať produkty a podľa 

presne určených špecifikácií vytvoriť XML feed, ktorý je prístupný pre jednotlivé porovnávacie 

systémy ako napríklad: pricemania.sk, heureka.sk, najnakup.sk. 
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4. Riešenie zadaných úloh 

 

4.1 Grafická šablóna pre slabozrakých a nevidiacich 

Grafická šablóna bola vytvorená pre CMS systém ktorý podľa jej vzoru automaticky generuje 

obsah. Pri tvorbe šablóny som využil jazyky HTML, PHP a kaskádové štýly CSS. Úloha nebola z tých 

programátorský náročných, avšak vzhľadom na účel ktorý mala spĺňať bolo potrebné podrobné 

naštudovanie problematiky dodržiavania povinných štandardov prístupnosti webových stránok (§ 14)  

a finálna kontrola dodržania štandardov v rámci rozčlenenej automatizovanej a zlúčenej manuálnej a 

automatizovanej formy testovania podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky  

z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. 

 

Prvá fáza ktorú som bol nútený absolvovať pre úspešne splnenie úlohy bolo zozbieranie 

informácií o problematike a špecifikácie prístupnosti webových stránok pre slabozrakých 

a nevidiacich, taktiež spôsobe jej riešenia. Keďže firma sa s podobným zadaním dovtedy nestretla, 

všetky informácie som bol nútený čerpať z internetu. Podľa hlavného zdroja informácií o danej 

problematike WCAG 1.0 konzorcia W3C [1], predstavím 14 dôležitých pravidiel a zároveň 

požiadaviek podľa ktorých som systematicky postupoval. 

 

 Poskytovanie ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu. Poskytovanie 

obsahu, ktorý má používateľovi prezentovať tú istú funkciu alebo účel ako sluchovo alebo 

zrakovo vnímaný obsah.  

 Nespoliehanie sa len na farbu. Texty a grafika si zachovávajú zrozumiteľnosť, aj keď sa 

zobrazia bez použitia farby. Zabezpečenie dostatočného kontrastu. 

 

 

 

Obrázok 1: Ukážka okna softwaru Colour Contrast Analyser pre testovanie kontrastu. 



 

9 

 

 

 Používanie zvýrazňovania a štýlov a ich správne používanie. Dokumenty sa zvýrazňujú 

pomocou vhodných štrukturálnych prvkov. Prezentácia sa ovláda najmä pomocou štýlov, ako 

pomocou prezentačných prvkov a atribútov.  

 Objasňovanie použitia pôvodného jazyka. Označenie pôvodného jazyka prípadne jeho zmien 

uľahčuje výslovnosť alebo interpretáciu skratiek, či cudzieho textu najmä pre pomocné 

technológie. Zároveň však zjednodušuje vyhľadávanie a identifikáciu dokumentov v 

požadovanom jazyku pomocou automatov a zlepšuje čitateľnosť obsahu pre všetkých 

používateľov. 

 Tvorenie tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú. Preverí sa, že tabuľky sú dostatočne 

zvýraznené za účelom ich transformácie pomocou prístupných prehliadačov alebo iných 

agentov používateľa.  

 Zabezpečenie, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali. 

Webové stránky budú prístupné aj ak nie sú novšie technológie podporované alebo sú 

vypnuté.  

 Riadenie zmien časovo citlivého obsahu používateľom. Zabezpečenie toho, aby mohli byť 

pohyblivé, blikajúce, rolujúce, či samo obnovovacie objekty alebo webové stránky zastavené 

alebo vypnuté.  

 Priama prístupnosť vsadených rozhraní používateľa. Zabezpečenie toho, aby používateľské 

rozhrania spĺňali princípy dizajnu prístupnosti – prístup k funkčnosti nezávislý od zariadenia, 

použiteľnosť klávesnice, hlasový výstup a podobne.  

 Dizajn nezávislý od zariadení. Používanie vlastností, ktoré povoľujú aktiváciu prvkov 

webovej stránky pre čo možno najväčšie množstvo vstupných zariadení. Znamená to, že 

používateľ môže komunikovať so svojim agentom alebo dokumentom pomocou rôznych 

zariadení ako myš, klávesnica, hlas a podobne. Textové ekvivalenty k obrázkom umožňujú 

interakciu bez použitia zariadenia na ukazovanie (myš) a zároveň webové stránky, ktoré 

povoľujú interakciu pomocou klávesnice umožňujú prístupnosť aj cez hlasové ovládanie alebo 

pomocou príkazového rozhrania. Pravidlo 10. Používanie “dočasného” riešenia. Používanie 

dočasných riešení prístupnosti tak, aby mohli technológie a staršie prehliadače fungovať 

správne.  

 Používanie technológií a smerníc W3C. Vhodné používanie W3C technológií a dodržiavanie 

smerníc prístupnosti je dôležitým základom prístupnosti. Tam, kde nie je možné použiť 

technológiu W3C alebo jej použitie môže mať za následok netransformovateľný materiál, 

poskytuje sa alternatívna verzia príslušného obsahu.  

 Poskytovanie kontextových a orientačných informácií. Poskytnutie kontextových a 

orientačných informácií tak, aby pomohli používateľom pochopiť komplexné webové stránky 

a jej prvky.  
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 Poskytovanie prehľadného mechanizmu navigácie. Poskytnutie prehľadného a úplného  

mechanizmu navigácie (orientačné informácie, navigačné panely, mapa webového sídla a 

podobne) je zamerané najmä na zvýšenie pravdepodobnosti, že každý na danom webovom 

sídle nájde to, čo tam hľadal.  

 Uistenie sa, že dokumenty sú jasné a zrozumiteľné. Zabezpečenie tohto pravidla je zamerané 

na ľahké pochopenie elektronických dokumentov a informácií (obsahu) v elektronickej 

podobe pre každého čitateľa.  

Pre objasnenie toho prečo je vlastne pri tvorbe nutné dodržiavať pravidlá ktoré som spomenul, 

vysvetlím problematiku. Pre slabozrakých je dôležitý kontrast, stránku môžu byť schopní vidieť a za 

pomoci vhodných nástrojov, napríklad na zväčšovanie obrazu aj čítať jej obsah. Iná situácia nastáva 

u nevidiacich, ktorí nie sú schopní vnímať obraz vôbec. Títo ľudia sa musia spoliehať na ostatné 

zmysli, ako sluch alebo hmat. Pokiaľ si chcú prečítať obsah webu, sú nútení použiť nástroje ktoré im 

jeho obsah prečítajú alebo prenesú do inej formy, napríklad takej v ktorej sú schopní ho vnímať 

hmatom. Nástroj ktorý číta obsah, musí jednoznačne rozpoznať, ktoré časti sú viac dôležité, ktoré 

menej. Ako príklad uvediem, nadpisy, tučne vyznačené písmo a obyčajný text. Práve z tohto dôvodu 

bol nutný zásah do PHP kódu CMS kde bolo treba upraviť jednotlivé HTML značky  (napr. 

nahradenie značky <div id=“contentheading“> za <h1>) . Ďalej je nutné jednoznačne identifikovať, 

kde sa nachádzajú odkazy hlavného menu, odkazy pod menu. Taktiež bolo cieľom vytvorenie stránky 

podľa W3C štandardu. Pre kontrolu napísaného XHTML kódu som použil nástroj: XHTML  

Validator [3], CSS kódu nástroj: CSS Validator [4]. Ďalším dôležitým faktorom, na ktorý bolo treba 

prihliadať je samotný vzhľad stránky. Keďže ide o verziu pre slabozrakých a nevidiacich. Nebol 

kladený dôraz na peknú grafiku ale na splnenie účelu. Farby písma a podkladu som definoval tak, aby 

boli dostatočne kontrastné. Pre určenie kontrastu som používal on-line nástroj: JuicyStudio [2]. 

 

Obrázok 1: Ukážka web stránky obce Voderady pre slabozrakých a nevidiacich. 
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4.2 Filter produktov pre internetový obchod 

Pre lepšie pochopenie úlohy spomeniem problém ktorý modul filter produktov rieši. Internetový 

obchod obsahuje rôzne kategórie produktov, pričom jeden produkt je možné zaradiť do viacerých 

kategórií. Názorný príklad demonštrujem na obchode s obuvou. Produkty sú topánky ktoré majú určitú 

veľkosť a značku. Ak si chcem si vybrať topánky danej veľkosti, kliknem na kategóriu veľkosti 

a vyberiem veľkosť. Následne si chcem vybrať konkrétnu značku z daných veľkostí. Po výbere značky 

z kategórie značiek systém zobrazí topánky konkrétnej značky, nezobrazí však iba tie, ktoré spadajú 

do veľkosti ktorú som si zvolil ale všetkých veľkostí. 

Úlohu som riešil pomocou naprogramovania modulu, ktorý si zapamätá práve tú  kategóriu 

v ktorej sa zákazník práve nachádza a v rámci tejto kategórie je schopný zobraziť produkty aj podľa 

ďalších kritérií. Základný princíp funkcie tohto modulu je operácia prienik množín. Výber iba tých 

produktov z databázy, ktoré spĺňajú všetky zadané kritéria. Taktiež filter nezobrazuje vždy všetky 

kritéria, ale ich zobrazenie prispôsobuje kategórii v ktorej sa práve užívateľ nachádza. Okrem 

kategórií modul taktiež prehľadáva parametre produktov. Parametre sú využité napríklad pri 

topánkach kde už máme vytvorené kategórie značka a veľkosť by bolo zbytočné vytvárať ďalšiu 

kategóriu farba, tak je tu použitý parameter farba. 

 

Obrázok 2: Ukážka užívateľského rozhrania pre ovládanie filtra produktov.  

Pred samotným programovaním modulu bolo nutné získať informácie o tvorbe modulov 

a komponent pre CMS Joomla. Čerpal som informácie aj z článku Module Developement in  

Joomla [5]. Vzhľadom nato že mi bolo predstavené aj ďalšie zadanie, ktorého cieľom bolo vytvoriť 

komponent pre systém Joomla venoval som štúdiu materiálov o tomto systéme niekoľko dní.   
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Na tvorbu modulu som použil programovací jazyk PHP, pre efektívnosť práce som sa snažil 

využívať triedy a funkcie frameworku ktoré už boli v systéme vytvorené. Konkrétne pri tomto module 

som použil  triedu JFactory, ktorá zabezpečuje pripojenie na MySQL databázu internetového obchodu. 

Záverečný krok, bolo napísanie XML dokumentu s informáciami o module, napríklad názov, verzia, 

autor a o možnostiach nastavenia parametrov modulu v administrácii. Tento dokument je taktiež 

potrebný na inštaláciu modulu do systému. 

Výsledkom mojej práce je modul spĺňajúci zadané požiadavky pre filtrovanie produktov 

v kategóriách internetového obchodu a ktorý je možné pomocou inštalátora systému kedykoľvek 

nainštalovať a odinštalovať. 

 

4.3 Vývoj komponenty na evidenciu objednávok a sledovanie ich stavu 

Nasledujúci komponent som naprogramoval taktiež pre redakčný systém Joomla CMS.  Cieľom 

bolo vytvoriť komponent podľa návrhového vzoru MVC. Použil som jazyky HTML, PHP, framework 

Joomla a databázu MySQL. Pre tvorbu komponenty pre redakčného systému Joomla sú určené isté 

pravidlá ktoré je potrebné z dôvodu efektivity v prípade ďalších úprav  a taktiež bezpečnosti 

dodržiavať. Tieto pravidlá sú uvedené v článkoch Developing a Model-View-Controller  

Component [6]. Predstavím niekoľko z nich: 

 

1. Každý súbor obsahujúci zdrojový kód musí obsahovať riadok, ktorý zabraňuje priamemu 

vstupu k danému súboru:  

 // No direct access 

  defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 

2. Zdrojové súbory sú rozdelené do dvoch hlavných zložiek:  

/admin – súbory určené pre administrátorské rozhranie 

/site – súbory určené pre verejné (užívateľské) rozhranie 

3. Hlavné zložky obsahujú tri pod zložky: Model, View, Controller. Slúžia na správne 

rozdelenie metód v komponente.  

4. XML súbor umiestnený v koreňovom adresári 

 

Začal som návrhom a vytvorením vhodnej tabuľky v databáze MySQL, ktorá bude zahŕňať 

všetky potrebné informácie o objednávke dopravy. Tabuľka obsahuje záznamy o názve objednávky,  

zverejnení objednávky, informácie o zákazníkovi, mieste naloženia nákladu, mieste vyloženia 

nákladu, predpokladaný dátum vyloženia, skutočný dátum vyloženia. Uvádzam návrh spomínanej 

tabuľky spolu s jej atribútmi a ich vlastnosťami. 
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Tabuľka objednávok dopravy: 

Názov Typ Kľúč NULL Index Popis 

id int(11) Áno Not null Áno Id objednávky 

title varchar(25) Nie Not null Nie Názov 

published tinyint(1) Nie Not null Nie Zverejnenie 

zakaznik varchar(75) Nie Null Nie Meno zákazníka 

miesto_nakladky varchar(255) Nie Null Nie Miesto naloženia 

miesto_vykladky varchar(255) Nie Null Nie Miesto vyloženia 

datum_nakladky varchar(10) Nie Null Nie Dátum vyloženia 

predpokladany_datum_vykladky varchar(10) Nie Null Nie 
Predpokladaný 

dátum vyloženia 

cas_vykladky varchar(5) Nie Null Nie Čas vyloženia 

 

Tabuľka 1: Objednávky dopravy 

 

Požiadavka bola možnosť vkladania objednávok po autorizovaní užívateľa v systéme, preto 

samotné vkladanie objednávky umiestnené v administrátorskej časti, čo v prípade komponenty 

znamená umiestnenie zdrojových súborov do zložky /admin. Pre zobrazenie grafického výstupu som 

napísal šablóny podľa ktorých sú generovaná tabuľky pre administrátora  a užívateľa, taktiež formulár 

pre vkladanie alebo úpravu objednávok. Formulárové polia Číslo objednávky a Zákazník sú ošetrené 

Javascriptom ktorý upozorní užívateľa v prípade nevyplnenia týchto položiek. 

 

 

 

 

Obrázok 3: Formulár pre pridávanie a úpravu objednávok v administračnej časti systému. 

 

 

Užívateľské rozhranie tvorí textové pole pre zadanie čísla objednávky. Po potvrdení sa zobrazia 

informácie o zákazníkovej objednávke. Ako voľne prístupný prvok je umiestnený vo verejnej časti 
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systému v zložke komponenty /site. Do koreňového adresáru komponenty som umiestnil spomínaný 

XML súbor. Tento súbor obsahuje informácie o komponente ako názov, autor, verzia. Existuje 

definovaný tvar toho súboru a obsah značiek ktoré by mal zahŕňať, pretože taktiež obsahuje dôležité 

informácie pre inštaláciu a odinštalovanie komponenty. Sú to cesty k zdrojovým súborom na serveri, 

type znakovej sady alebo ovládača databázy a cestách k SQL skriptom. V tomto prípade som vytvoril 

2 SQL skripty. Prvý je spracovaný pri inštalácii a zabezpečuje vytvorenie tabuľky v databáze, 

v prípade že tabuľka s rovnakým názvom už existuje bude odstránená. Druhý sa spracuje pri 

odinštalovaní komponenty a zabezpečuje odstránenie tabuľky z databázy.  

 

 

 

Obrázok 4: Výpis všetkých objednávok v administračnej časti systému s možnosťou:  

publikovania, nepublikovania, vymazania, úpravy a pridania novej objednávky. 

 

4.4 XML Feed 

 

Posledný projekt na ktorom som pracoval je XML FEED. Jedná sa o nástroj ktorý umožňuje 

export informácií o produktoch internetových obchodov OScommerce a VirtueMart do XML súboru, 

ktorý bude prístupný pre porovnávacie systémy. Ako príklady uvediem porovnávacie systémy:  

e-nakupovanie.sk, heureka.sk, najnakup.sk. Tieto systémy vyžadujú XML súbor s produktmi 

internetového obchodu a informáciami o nich. Nástroj som vyvíjal v jazyku PHP a používal 

dotazovanie na databázu MySQL, vzhľadom na to že obidva systémy internetových obchodov sú 

napísané v tomto jazyku a používajú rovnaký typ databázy.  

 

Prvý krok ktorý som urobil bolo získanie informácií o produktoch z databázy internetového 

obchodu. Keďže jedna z požiadaviek pre vytvorenie takéhoto nástroja bola, aby bol schopný fungovať 

rovnako pre systém OScommerce a taktiež VirtueMart, musel som vytvoriť dve rozdielne triedy pre 

spracovanie dát. Rozdiel medzi systémami je v štruktúre databázy, pomenovaní tabuliek, atribútov 

a rozloženie informácií do tabuliek. V praxi to znamená že výrazný rozdiel je  v tvare zápisu dotazov 
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typu SELECT, kde som v týchto systémoch vytváral rozdielne SELECTY na rozdielne názvy 

atribútov v rozdielnych tabuľkách .  

Vytvoril som funkcie do ktorých som obalil spomínané dotazy a ktoré vracajú výsledok týchto 

dotazov. Ďalšie funkcie ktoré som vytvoril sú napríklad XmlNahradzovanie alebo Orezanie. Funkcia 

XmlNahradzovanie slúži na nahradenie špeciálnych znakov. Pre lepšiu predstavu uvádzam ako príklad 

časť kódu funkcie ktorej vstupný parameter je v tomto prípade buď názov produktu alebo popis: 

 

function XmlNahradzovanie($products_description) { 

$products_description = ereg_replace ("&euro;", "€", $products_description); 

... } 

 

V konkrétnej implementácii tejto funkcie prechádza nahradením 76 špeciálnych znakov 

a reťazcov. Druhá z funkcií ktorej vstupným parametrom je textový reťazec mena produktu alebo 

popisu produktu a výstupom orezaná reťazec na zadaný počet znakov. 

 

Príklad výpisu premenných produktu pre údaje ktoré požaduje porovnávací systém heureka.sk:  
 

Názov premennej Popis Prídavná funkcia  

$id Id produktu  

$model Model  

$image URL k obrázku  

$price Cena  

$price_vat Cena s DPH  

$manufacturer Výrobca  

$name Názov produktu XmlNahradzovanie, Orezanie na 99 znakov 

$products_description Popis produktu XmlNahradzovanie, Orezanie na 4095 znakov 

$category Kategória  

$cesta URL k produktu   

$cena_dopravy  Cena dopravy  

$dostupnost Dostupnosť  

 

Tabuľka 2: Zoznam premenných potrebných pre vygenerovanie XML výstupu 

 

Dohromady bolo potrebné vytvoriť šablóny XML súborov pre 13 rôznych porovnávacích 

systémov. Každý so systémov má špecifické požiadavky na štruktúru XML súboru a názov značiek 

v ktorých sa nachádzajú informácie. Pri registrácií internetového obchodu do takéhoto systému je 

nutné zadať cestu k vygenerovanému XML súboru, v tomto prípade je potrebné zadať cestu k PHP 

súboru ktorý na výstupe generuje XML obsah podľa zadefinovanej šablóny pre daný porovnávací 

systém. Ako príklad uvediem systém Heureka. Pri registrácií majiteľ internetového obchodu 

s implementovaným nástrojom XML Feed zadá cestu k súboru xml_herueka.php. V okamihu keď 
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porovnávací systém zavolá súbor dôjde k načítaniu dát z databázy ich spracovaniu  a poskytnutiu 

XML výstupu pre porovnávací systém. 

Príklad šablóny generovaného XML súboru pre systém heureka.sk: 

<SHOPITEM> 

<PRODUCT><![CDATA[<?php echo $name;?>]]></PRODUCT> 

<DESCRIPTION><![CDATA[<?php echo $products_description;?>]]></DESCRIPTION> 

<URL>http://<?php echo $domain_name; ?><?php echo $catalog_folder_name; ?> 

<?php echo $url_cesta; ?><?php echo $id; ?></URL> 

<IMGURL>http://<?php echo $domain_name; ?><?php echo $catalog_folder_name; ?> 

<?php echo $img_cesta; ?><?php echo $image; ?></IMGURL> 

<PRICE_VAT><?php printf("%.2f", $price_vat);  ?></PRICE_VAT> 

<MANUFACTURER><![CDATA[<?php echo $manufacturer;?>]]></MANUFACTURER> 

<CATEGORYTEXT><![CDATA[<?php echo $cesta.$category;?>]]></CATEGORYTEXT> 

</SHOPITEM> 
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5. Teoretické a praktické vedomosti uplatnené počas praxe 

Počas svojej bakalárskej praxe som mohol uplatniť aspoň časť svojich znalostí z predmetov: 

 Úvod do informačných technológií 

 Základy programovania 

 Teória spracovania dát 

 SQL 

 

 

6. Teoretické a praktické znalosti ktoré mi chýbali počas praxe 
 

Z dôvodu nedostatočných znalostí problematiky prístupností webových stránok pre slabozrakých 

a nevidiacich som bol nútený si túto problematiku naštudovať. Taktiež  bolo potrebné pochopiť 

funkcie a možnosti redakčného systému Joomla a získať informácie o tvorbe modulov a komponent 

pre tento redakčný systém. 

 

7. Záver 
 

Počas odbornej praxe vo firme CBsoft, s.r.o. som mal možnosť pracovať na štyroch menších 

úlohách, no v konečnom dôsledku všetky boli previazané s redakčným systémom Joomla a vďaka 

tomu som si vyskúšal tvorbu grafických šablón pre tento systém, tvorbu modulu, komponentu 

a zároveň podrobne si ho preštudovať s pohľadu užívateľa. Okrem znalostí technického charakteru 

som získal aj predstavu o tom ako funguje to čo študujem v praxi a taktiež som sa naučil zásadám 

práce v tíme. 
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