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Abstrakt 

Tato bakalářská práce má za úkol popsat mé působení ve firmě Welt Servis spol. s r.o.. V první 

části teto práce, popisuji implementaci hlavního projektu. Tento projekt se zabývá převážně 

synchronizací informací o produktech v jednotlivých systémech. Ve druhé potom popisuji, 

využití mých znalostí v dalších úkolech, které jsem v rámci své praxe pro firmu vypracoval. Na 

závěr práce poukazuji na přínos praxe jak pro mne tak pro firmu.    

Klíčová slova:  

Odborná praxe, Welt Servis spol. s r.o., Synchronizace produktů 

Abstract 

This bachelor thesis aims to describe my work at the Welt Servis company. In first part of this 

document I describe the implementation of main project. This project is mainly focused on 

synchronizing information about products from separate systems. In the next part I write about 

using my knowledge in other tasks, that I completed during my time in the company. At the end 

I summarize the benefits of this work both for me and the company. 
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Professional practise, Welt Servis spol. s r.o., Synchronization products 

 

 

 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek 
 

PHP   PHP: Hypertext Preprocessor 

MySQL  Je databázový systém, vytvořený švédskou firmou MySQL AB 

XML  Extensible Markup Language 

MSSQL  Microsoft SQL Server 

CSS    Cascading Style Sheets 

AJAX    Asynchronous JavaScript and XML 

HTML   HyperText Markup Language 

ASP .NET    Active Server Pages 

SQL   Structured Query Language 

URL    Uniform Resource Locator 

SEO   Search Engine Optimization 

DFD   Data Flow Diagram 
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1 Úvod 

Pro zakončení bakalářského studia jsem si vybral bakalářskou práci formou praxe. Bral jsem to 

jako výzvu, jít bez dokončeného vysokoškolského vzdělaní na trh práce a uplatnit tak dosud 

nabyté znalosti. 

Do firmy Welt Servis spol. s r.o. (dále jen firma), jsem nastoupil hlavně jako programátor, ale 

díky mým komplexním znalostem v oboru IT jsem vykonával i pozici webmaster a správce sítě. 

Firma se zabývá hlavně dovozem produktů ze zahraničí ale taky předprodejem výrobku od 

jiných firem. Není to sice specializovaná firma zabývající se oborem informačních technologií, 

ale zato je to firma která takovýmto firmám dává zakázky. Požadavky na moji pozici tedy byly 

zpracovat zadání (zakázku), a následně implementovat problematiku dané úlohy. 

Hlavním úkolem v této praxi byl bezesporu projekt, který měl synchronizovat informace o 

produktech v jednotlivých systémech a tímto odbourat ruční aktualizace, které jsou časově 

náročné, a může v nich docházek k chybám. 

V následujících kapitolách se věnuju jak hlavnímu projektu, tak i dalším aplikacím, které jsem 

v průběhu praxe pro tuto firmu vytvořil. 
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2 Hlavní projekt, jeho zadání a cíle 

Zadáním bylo vytvořit aplikaci, která nahradí jisté úkony ve firmě a to aktualizaci skladových 

zásob a cen. Pod takto jednoduchým zadáním jsem provedl specifikaci požadavků, které se 

neustále během implementace doplňovaly. Výsledná specifikace požadavků tedy je: 

 Aplikace by měla synchronizovat ceny, a to tak, že načte ceny z ekonomického 

softwaru Pohoda[6] a následně je uloží do databáze inShopu. Po uložení je dále 

exportuje do databáze webhostingu, odkud je budou čerpat webové aplikace. 

 Aplikace bude načítat firemní skladové zásoby a zásoby dodavatelů, které se také uloží 

do databáze inShopu a databáze webhostignu. 

 Aplikace bude vytvářet XML feed pro katalog produktu od seznamu „zbozi.cz“. 

 Aplikace bude kontrolovat ceny jednotlivých produktů na trhu a tyto výsledky 

exportovat do xlsx souboru (Excel). 

 Aplikace bude importovat registrované firmy z velkoobchodního elektronického 

obchodu a bude je exportovat do interního systému (PHP/MySQL aplikace). 

 Aplikace bude importovat faktury z ekonomického softwaru Pohoda a exportovat je do 

interního systému. 

 Aplikace bude stahovat fotky z inShopu, ořezávat je, zmenšovat a nahrávat zpět na FTP 

server. 
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3 Implementace hlavního projektu 

Pro implementaci jsem použil jazyk C# a prostředí SharpDevelop. Základ aplikace je 

jednoduché GUI se spouštěcími tlačítky a jedním textovým polem pro výpis. Aplikace je více 

vláknová, a to hlavně z důvodu, že jedno vlákno se stará o GUI a druhé zpracovává 

implementované procedury. Dalším důvodem je, že například při zjišťování cen na trhu jsem 

nechtěl příliš zatěžovat server, a proto jsem zvolil několika sekundovou prodlevu mezi 

jednotlivými dotazy na ceny. Tyto operace trvají řádově půl hodiny, takže by značně brzdily 

další postup aplikace.  

3.1 První fáze – import 

V této fázi se načtou data z několika samostatných zdrojů. Takto načtená a zkompletovaná data 

si pro svou potřebu ukládám do samostatné struktury, která bude dále popsána. Následující 

obrázek vystihuje tok dat mezi jednotlivými zdroji. 

 

 

Obrázek 1 DFD importu 

  

Pohoda XML

inShop maloobchod 
MSSQL 

inShop  volkoobchod 
MSSQL

Hlavní projekt

Ceny; Skladové zásoby; Faktury;

Ceny

Registrovaní zákazníci

Dodavatelé XMLSkladové zásoby
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3.1.1 Získávání dat z ekonomického softwaru Pohoda 

Aplikace spustí Pohodu se vstupními parametry pro export informací o skladech a fakturách. Po 

spuštění se vygeneruje XML soubor, který aplikace načte. Pro načtení jsem použil standardní 

třídu XmlTextReader. Pro uchování načtených dat jsem si udělat vlastní datovou strukturu 

složenou z objektů, uložených v jedné datové struktuře typu list.  Výsledkem jsou tedy dva listy, 

jeden s produkty a druhý s fakturami. 

3.1.2 Získávání dat ze systému internetového obchodu Zoner inShop 

Dalším zdrojem dat je Zoner inShop, který běží na MSSQL serveru na jednom z virtuálních 

strojů. Na této platformě běží dva elektronické obchody. První z nich je pro koncové zákazníky 

a je označován také jako maloobchodní. Druhý je pro velkoodběratele, dále tedy jako 

velkoobchodní. K výše uvedené databázi jsem zprvu nedostal žádnou dokumentaci, která by mi 

pomohla se v ní zorientovat.  

V databázi jsou uloženy data o: 

 Konfiguraci obchodu jako jsou texty, měny, emaily atd. 

 Data k jednotlivým produktům názvy, ceny, popisky, obrázky, zařazeni do kategorií 

 Nastavení jednotlivých webových prvků. Mezi toto patří od nastavení vzhledu až po 

rozložení stránky. 

 Informace o objednávkách 

Celá databáze čítá několik desítek tabulek. Pro získávání dat z této databáze jsem používal 

standardních tříd jazyka C# pro komunikaci s MSSQL serverem. Pro ukázku této komunikace 

přikládám jeden z mnou použitých dotazů, který se stará o získání informací o produktech 

z dané kategorie. 

SELECT     c.numValueWithVat, c.numValue, p.strPicture, a.strName, b.strCatalogueNumber, 

b.numDeliveryTime, p.numAmountInStore, a.intIDProductBase,  

                      a.strDescription, a.EnhancedDescription, p.bitSign1, p.bitSign2, p.bitSign3, 

p.bitNotInStore, p.bitHidden 

FROM         Product AS p INNER JOIN 

                      ProductBaseLangAttrs AS a ON p.intIDProduct = a.intIDProductBase INNER 

JOIN 

                      ProductBase AS b ON a.intIDProductBase = b.intIDProductBase INNER JOIN 

                      Price AS c ON p.intIDProduct = c.intIDProduct INNER JOIN 

                      Inlevels ON p.intIDProduct = Inlevels.intIDProduct INNER JOIN 

                      [Level] ON Inlevels.intIDLevel = [Level].intIDLevel 

WHERE     c.intIDPriceList = 1 and intIDParentLevel=1051 
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3.1.3 Získávání dat od dodavatelů zboží 

Aplikace dále načte skladové zásoby dodavatelů. Momentálně jsou tři dodavatelé, kteří 

umožnují export svých skladových zásob. Jako formát pro komunikaci byl zvolen XML. Jeden 

z dodavatelů XML soubor ukládal na firemní FTP server, který se nalézá na webhostingu. Zbylí 

dva dodavatelé jej generují jako webovou stránku. Pro načítaní dat jsem poupravil skript, který 

používám pro načítaní dat z Pohody. Takto získané data jsem opět uložil do jednotlivých listů. 

Takto jsem tedy získal všechna základní data pro následný export do jednotlivých aplikací.  
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3.2 Druhá fáze -export 

Získané data mám tedy uložené v jednotlivých listech. Jednotlivé objekty jsou rozlišeny pomocí 

katalogového čísla výrobce. Ke každému katalogovému číslu se musel dat ještě dvouznakový 

prefix, aby nedocházelo ke kolizím. Několik výrobců totiž označuje své výrobky číselnou řadou 

začínající od jedničky. Následně se sloučí všechny listy do jednoho velkého, kde budou 

informace o všech produktech. Pro sloučení jsem využil iterativní procházení jednotlivých listů. 

Výsledný list všech produktů, veškerých informací o skladech a cenách se použije pro export 

dat do následujících systémů. Tok dat z jednotlivých částí je znázorněn na následujícím 

obrázku 2. 

 

Obrázek 2 DFD exportu  

  

Interní systém MySQL

inShop maloobchod 
MSSQL 

inShop  volkoobchod 
MSSQL

Hlavní projekt

Registrovaní zákazníci; Faktury

Ceny; Skladové zásoby

Ceny; Skladové zásoby

Kuchyňský-drez.czCeny; Skladové zásoby

Produktové stránkyCeny; Skladové zásoby
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3.2.1 Elektronický obchod Zařízení-kuchyně.cz 

Tento elektronický obchod běží na systému inShop od Zoneru. InShop se skládá ze dvou 

databází. Jedna se nachází na straně firmy a druhá na straně webového serveru. S firemní 

databázi běžící na MSSQL serveru komunikuje desktopový klient (napsaný v .NET), který 

poskytuje správu produktů, konfiguračních parametrů elektronického obchodu a synchronizaci 

dat se vzdálenou databází na webhostingu. Získané data se tedy exportují do firemní databáze a 

poté se ručně pomocí inShop klienta posílají na web server. 

3.2.2 Elektronický obchod Kuchyňský-dřez.cz 

Tento obchod běží na PHP/MySQL. Zde je synchronizace dat výrazně jednoduší díky tomu, že 

mám k dispozici přímý přístup k databázi na webhostingu. Mohl jsem tedy pro komunikaci 

využít třídy MySqlConnection, MySqlCommand  a MySqlDataReader nacházející se v balíku 

MySQL Connector/Net 6.1 od  MySQL AB. 

3.2.3 Firemní produktové stránky 

Jedná se o stránky: 

  www.drticeodpadu.cz 

  www.granitove-drezy.cz 

  www.davkovace-mydla.cz 

  www.vysousec-rukou.cz 

Všechny výše uvedené produktové stránky fungují opět na PHP/MySQL. Jelikož mají tyto 

produktové stránky svá data uložena ve stejné databázi, která se nalézá taktéž na našem 

webhostingu, mohl jsem použít stejný způsob přístupu k jejich datům jako v předchozím 

případě. 

3.2.4 Export informací o skladových zásobách pro meziodběratele 

Meziodběratelé jsou zákazníky firemního velkoobchodu, kteří přeprodávají naše zboží 

koncovým zákazníkům. Tito meziodběratelé potřebují mít informace o našich skladových 

zásobách. Získané informace o skladových zásobách produktů a jejich cenách naší firmy jim 

tedy předáváme formou vystavených XML souborů, které generujeme pomocí PHP skriptu. 

Každý meziodběratel se nachází v jiné cenově skupině, takže od firmy nakupuje zboží za jinou 

cenu. Z tohoto důvodu je každému z nich přiřazen klíč, který při dotazování klient zadá jako 

parametr pro vygenerování daného XML souboru. Tímto každý meziodběratel vidí pouze jemu 

příslušející nákupní ceny. 

  

http://www.drticeodpadu.cz/
http://www.granitove-drezy.cz/
http://www.davkovace-mydla.cz/
http://www.vysousec-rukou.cz/
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3.2.5 Interní systém 

Jedná se o webovou aplikaci běžící na platformě PHP/MySQL. Tato aplikace obsahuje 

informace o odběratelích a obchodníci si zde ukládají poznámky. S touto aplikací se 

synchronizuje seznam zákazníků získaných z velkoobchodního elektronického obchodu. Také 

se synchronizují faktury ze softwaru Pohoda. 

3.2.6 XML feed 

Jedná se o soubor typu XML, který má předem jasně definovánu strukturu viz. Ukázka  1 

Příklad XML feed. Pomocí něj portál zboží.cz získává informace o produktech z elektronických 

obchodů. Ze všech informací o produktech naší firmy se proto vygeneruje právě takový XML 

soubor. Pro vytvoření tohoto souboru jsem využij standardní třídu XmlWriter a následně jej 

nahrál pomocí FTP protokolu na web server, odkud si ho zboží.cz načítá. Tady jsem vyšel 

z dokumentace poskytnuté seznamem[2] . 

 

  

<?xml "1.0" encoding="windows-1250"?> 

<SHOP> 

 

<SHOPITEM> 

<PRODUCT>Název</PRODUCT> 

<DESCRIPTION>Popis</DESCRIPTION> 

<URL>Odkaz na produkt</URL> 

<DELIVERY_DATE>1</DELIVERY_DATE> 

<IMGURL>URL adresa obrázku</IMGURL> 

<PRICE_VAT>Cena s DPH</PRICE_VAT> 

</SHOPITEM> 

 

<SHOPITEM> 

.. 

</SHOPITEM> 

 

</SHOP> 

 

Ukázka  1 Příklad XML feed 



10 

 

4 Vedlejší projekty.  

Tyto úkoly mi byly během mé praxe průběžně zadávány a měly různou prioritu. Většina úkolů 

měly jednoduchý termín „čím dřív tím líp“, abych se mohl věnovat hlavnímu projektu. Část 

těchto úkolů doplňuje hlavní projekt  

4.1 Úprava obrázku 

Vzhledem k značným omezením inShopu jsem byl nucen si sám zmenšit obrázky. Kromě 

zmenšení mě napadlo nejprve je oříznout od bílého pozadí. Prve jsem hledal hotové řešení a 

našel jsem algoritmus[7] od „Dmitri Nesteruk“ u kterého jsem opravil drobnou chybičku. 

Princip algoritmu byl takový, že se z cyklu bral první řádek, a pokud měly všechny pixely bílou 

barvu, tak se postupovalo na další řádek. Stejný postup se aplikoval pro sloupce z leva i zprava 

a řádek zespod. Vzhledem k JPEG kompresi tento cyklus narazil na kompresní artefakt, 

předčasně skončil a ořez proto nebyl korektně dokončen. Navíc tento algoritmus bral v potaz 

pouze bílé pozadí. Musel jsem tedy tento svůj algoritmus přepracovat. Má inovace spočívala 

v tom, že se vzala barva prvního pixelu a následně se porovnala s ostatními pixely na řádku. 

Když byl rozdíl vyšší než zadaná konstanta, algoritmus vyhodnotil, že se na tomto řádku již 

nachází produkt, a uložil do proměné číslo řádku. Takto jednoduchou úpravou jsem docílil, že 

se ořeže přesně pozadí i jiných barev než bíla. 

Ořezaný obrázek se nyní zmenšil pomoci standartních funkcí System.Drawing a nahrál na FTP 

server, kde si ho daná šablona načetla. Výsledek byl lepší, než by se dalo očekávat. Obrázeky 

v katalogu obchodu byly vizuálně vetší a zároveň datově menši.  Viz Obrázek 3. 

 

  

Obrázek 3 - vlevo původní 22 KB vpravo po úpravě 2 KB 
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4.2 Získávaní cen u konkurenčních obchodů pro jednotlivé produkty. 

Firma se zabývá prodejem produktů po internetu, a aby byly produkty prodatelné, musí mít 

jednu z nejnižších cen. Takže mi můj vedoucí zadal úkol, abych vytvořil konkrétní aplikaci, 

která by kontrolovala ceny u ostatních prodejců. 

V analýze tohoto problému se mi podařilo získávat tyto informace z heuréky. Heureka.cz je 

portál, který slouží zákazníkům k tomu, aby si porovnali ceny jednotlivých produktů 

v elektronických obchodech. Každý produkt je označen jednotlivým ID, podle kterého se dá 

dohledat nejlevnější a průměrná cena na trhu. V prvním kroku bude třeba tyto ID získat. 

Nejprve se načte název produktu, který se vyhledá, a následně se z výsledku mohou vybrat 

jednotlivé obchody, které tento produkt prodávají a za jakou cenu. Prvním krokem bylo vytvořit 

aplikaci, která bude vyhledávat názvy produktů v heuréce a následně z nich vybrat konkrétní ID 

produktu. Výsledkem je jednoduché GUI, kde je na jedné straně název a obrázek našeho 

produktu a na druhé straně výsledek vyhledání na Heuréce. Zde uživatel zvolí, který z výsledků 

odpovídá vyhledávanému produktu. Druhým krokem byla implementace v hlavním projektu, 

který dle ID z heuréky získá výše zmíněné ceny. Technologicky jsem toto provedl v C# za 

použití parsru HtmlAgilityPack[3]. 

Tento postup je ovšem citlivý na změnu DOM dané stránky. Výsledkem byl seznam produktů, u 

kterých byla v konkurenčních obchodech nižší cena. Díky těmto informacím mohla firma na 

svých obchodech cenu přizpůsobit a být tak konkurenceschopnější.  

4.3 Úprava šablon elektronického obchodu inShop 

Tuto práci jsem převzal od externí firmy zabývající se webovými aplikacemi a jejich designem. 

Hlavní část práce bylo poupravovat design stranky. 

Dle konkrétních zadání jsem upravoval šablony na systému od firmy Zoner. Dokumentace[5] od 

Zoneru mi pomohla se rychle zorientovat ve struktuře a jednotlivých funkcí.  Tyto šablony jsou 

v podstatě view v modelu view model a kontrolér. Šablony jsou napsány v ASP .NET,  

XHTML, javascript a CSS. Nemožnost upravovat skripty inShopu bylo značně omezující a 

musel jsem počkat až mé požadavky o úpravu (opravu chyb) implementuje Zoner. 
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4.4 Reinstalace verze Pohoda na Pohoda SQL 

Ve firmě se používala verze pohody, která svá data uchovávala v rámci sdílených souborů. 

Tento přístup není nijak efektivní a objevily se i problémy když více uživatelů pracovalo 

najednou se stejnými daty. V podstatě tam neexistuje jakékoli rozumné řešení kolizí, nebo 

zamykání dat tak jak to známe v databázích. Firma Stormware dodává i řešení s MSSQL 

databází, které je sice dražší ale řeší tuto situaci.  

K nainstalování SQL verze bylo potřeba vytvořit nový virtuální stroj a nainstalovat na něj 

Windows server. Jelikož Pohoda SQL vyžaduje nainstalovaný a správně nastavený MSSQL 

server, bylo nutné toto vše zajistit. Následně jsem vytvořil vzdálený přístup k tomuto serveru, a 

to tak, že jsem na routeru nastavil směrování portů. Po té se technik z firmy Stormware 

k tomuto virtuálnímu stroji připojil a nainstalovat na něm Pohodu. Toto vše jsem sledoval 

pomocí programu pro sledování vzdálené plochy VNC, abych byl schopen po ukončení 

instalace Pohody dokončit některá místní nastavení a import zbylých účetních jednotek. 

4.5 Implementace Ověřeno zákazníky 

Heuréka pro identifikaci ověřených obchodu vytvořila certifikát „ověřeno zákazníky“[4]. Aby 

elektronický obchod mohl tento certifikát získat musí od zákazníku dostat určitý počet kladných 

recenzí. V prvním kroku se Heuréce pošle email od nakupujícího a koupené zboží. Ve druhém 

kroku Heuréka po deseti dnech zašle dotazník. Cílem tedy je získat objektivní a ověřený názor 

na kvalitu obchodu, který dá vyniknout kvalitě a minimalizuje falešná hodnocení. 

Vytvořil jsem tedy aplikaci, která se připojí na databázi a získá seznam zákazníků a jejich 

objednávek. Následně na pokyn zaměstnance pošle heuréce informaci o objednávce, aby 

následně heuréka tomuto zákazníkovi poslala formulář o spokojenosti zákazníka. K této aplikaci 

jsem využil stejných postupů získávání dat jako u hlavního projektu. Dnes tento modul firma 

Zoner dává zdarma k inShopu ale i přesto se tato aplikace využívá z důvodu, že si lze na rozdíl 

od implementace firmy Zoner vybrat komu se tento formulář zašle. 

K dnešnímu dni bylo na účet elektronického obchodu přidáno 9 recenzí a všechny z nich byly 

kladné. Předpokládám, že zbývá ještě zhruba 20 kladných recenzí a obchod získá certifikát 

Ověřeno zákazníky. 
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4.6 Údržba sítě 

Firma má relativně malou síť, která má ve svém středu fyzický server s pěti virtuálními servery 

Obrázek 4, sedmi stanicemi, jednou síťovou tiskárnou a Wi-Fi Access point. Viz. Obrázek 5 

struktura firemní sítě. Jako platforma pro vitalizaci firma zvolila, nastroj od Microsoftu Hyper-

V. Mým úkolem bylo tuto síť udržovat instalovat aktualizace software, na které je třeba 

administrátorské opravení.  

Jedna z náročnějších věcí byla instalace serveru pro Pohodu SQL, kde jsem narazil na 

nedostatek paměti. Tento problém elegantně vyřešil SP1 pro Windows server 2007 R2 který 

umožni dynamicky přerozdělovat paměť v rámci Hyper-V virtuálních strojů. 

 

 

  

Obrázek 4 přehled firemních a pronajatých serverů 
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Jinak se jednalo o standardní údržbu. Jediné co bych vyzdvihl, byl problém s pomalým 

otvíráním sdílených souborů pro aplikace Word a Excel. Tento problém se objevil mezi novou 

instalací Windows server 2008 a stanicemi s Windows 7. Jednalo se o to, že otvíraní Office 

souboru ze sítě bylo neuvěřitelně pomalé i přes to, že síť běží na rychlosti 1Gb/s. Zjistil jsem, že 

se jedná o problém v protokolu SMB 2.0. Když je podpora tohoto novějšího protokolu na obou 

stranách zapnuta, začne se pro komunikaci používat. Řešením proto bylo vypnout podporu na 

stanicích pomocí následujících dvou příkazů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 struktura firemní sítě 

  

sc config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi 

sc config mrxsmb20 start= disabled 

 

Ukázka  2 Dva příkazy k vypnutí protokolu SMB 2.0 
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4.7 Systém pro kontrolu klíčových slov na vyhledávačích  

Zadáním tohoto úkolu bylo zjistit na jaké pozici ve vyhledavačích Google a Seznam si stojí naše 

elektronické obchody pro zadané vyhledávací výrazy. Tento nástroj má také sloužit jako zpětná 

vazba pro SEO optimalizaci a placenou reklamu. 

Vytvořil jsem tedy webovou aplikaci, která pomoci jednoduchého zpracování HTML zjišťovala, 

na které pozici se zadaná webová stránka nacházela pod jednotlivými vyhledávacími výrazy. 

Použil jsem architekturu PHP/MySQL  s podporou knihovny dibi database layer [1]dole. 

Výsledky jsem ukládal do databázové tabulky spolu s aktuálním datem. Díky těmto datům jsem 

mohl následně vygenerovat tabulku klíčových slov spolu s informací o změně pozice viz. 

Obrázek 6 Náhled na webovou aplikaci pro kontrolu pozic jednotlivých klíčových slov. 

 

Obrázek 6 Náhled na webovou aplikaci pro kontrolu pozic jednotlivých klíčových slov.  
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5 Závěr 

Výsledek mého působení ve firmě značně urychlil a zlehčil firemní procesy, což vedlo ke 

zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Dále, vzhledem k tomu, že veškerá má práce je komerční, 

musel jsem se tedy zorientovat v licencích a používat jen ty, které jsou volné a zdarma i pro 

komerční účely. Naučil jsem se i věci neúplně související s IT oborem jako princip fungování 

elektronického obchodu ale i nakup prodej obecně. Hlavním přínosem pro mě bylo naučit se 

rychle a efektivně používat jednak mé znalosti ale i dokumentaci. Znatelně se zlepšily i mé 

komunikační schopnosti. Ukázalo se, že všechny důležité znalosti jsem nabyl během už během 

bakalářského studia. Využij jsem znalosti od programování přes správy sítě až po analýzy a 

specifikace požadavků. Pochopitelně na konkrétní problémy mě škola nepřipravila, ale na 

druhou stranu znal jsem cesty jak je řešit.  
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