
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA INFORMATIKY

Informační systém
pro správu hudebních děl

Information System
for Music Administration

2012 Filip Zatloukal





Poděkování

Panu Ing. Peteru Chovancovi za dlouhodobou podporu a ochotu při vedení bakalářského projektu

Panu Ing. Lumíru Návratovi za odbornou pomoc při řešení problému s platformou Java EE

Panu Ing. Davidu Ježkovi, Ph.D. za ochotné objasnění tématu spojeného s technologií Java EE



Abstrakt

Obsahem bakalářské práce je tvorba informačního systému, který je zaměřen převážně na amatérské 
hudebníky. Mezi hlavní požadavky na systém patří správa písní – konkrétně jejich textů. Texty jsou 
ukládány tak, aby byly použitelné se známými prezentačními programy. Nezabýváme se zde obecnými 
prezentačními programy jako je Microsoft PowerPoint či OpenOffice Imress. Pojmem „prezentační 
software“ zde označujeme aplikace, které jsou specializovány na projekci textů písní při živém 
vystoupení kapel.

Další důležitou funkcí je synchronizace. Tím se myslí porovnání obsahu vzdáleného úložiště s adresáři 
konkrétního prezentačního programu. V případě potřeby se provede stažení chybějících či zastaralých 
písní. Celý systém je z uživatelského pohledu rozdělen na dvě části - aplikaci centrální a aplikaci 
synchronizační. Centrální aplikace slouží ke správě písní a synchronizačních složek, aplikace 
synchronizační se pojí na vzdálenou vrstvou EJB a provede synchronizaci.

Celý projekt zastřešuje běžné, i nadstandardní, potřeby hudebníků v oblasti sdílení textů jejich 
hudebních děl.

Klíčová slova: Informační systém, prezentační software, správa hudby, texty písní, synchronizace

Abstract

The content of this bachelor's thesis is the creation of an information system that focuses mainly on 
amateur musicians. The main system requirements include managing songs - namely their lyrics. The 
lyrics are saved in such a way that they can be used with popular presentation programs. We do not 
discuss the general presentation programs like Microsoft PowerPoint or OpenOffice Imress. The term 
"presentation software" refers to the applications which specialize in projecting lyrics during live 
performances of bands.

Another important feature is the synchronization. That is the comparison of the content of a remote 
storage with folders of a specific presentation program. If necessary, it executes downloads of the 
missing or outdated songs. From the user point of view, the whole system is divided into two parts - a 
central application and a sync application. The central application is used to manage the songs and 
sync folders, sync applications are linked to a remote EJB layer and perform synchronization.

The entire project meets both regular and extraordinary requirements of musicians in sharing lyrics of 
their musical works.

Keywords: Information systems, presentation software, manage music, lyrics, synchronize



Seznam užitých zkratek:

CCLI - Christian Copyright Licensing International.

EJB - Enterprise Java Beans

IS - informační systém

Java EE - Java Enterprise Edition

JRE - Java Runtime Environment

JSF - JavaServer Faces

OOP - objektově orientované programování
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1. kapitola - Úvod

1.1 Informační systém pro správu hudebních děl
Právě otevíráte dokumentaci k projektu počítačového informačního systému (dále jen IS), který si 
vybral Filip Zatloukal, student Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, jako svou práci 
ke statní bakalářské zkoušce. Celý projekt nese název: „Informační systém pro správu hudebních děl“.

Téma bakalářské práce vycházelo ze zájmu studenta o technologie, které se využívají k implementaci 
rozsáhlých IS.

1.2 Zaměření systému
Projekt se zaměřuje na podporu křesťanské hudby - na její prezentaci, překlad a rozšíření textů písní 
především mezi české křesťanské kapely, sbory, společenství a církve. Toto šíření je realizováno 
pomocí IS, který můžeme z uživatelského hlediska rozdělit na centrální a synchronizační aplikaci.

Pro pochopení důležitosti tohoto systému mi dovolte, abych nastínil dění na současné křesťanské 
hudební scéně (rok 2012). Jelikož se v těchto kruzích pohybuji, mohu mluvit z vlastních zkušeností. Je 
to již dvacet let zpět, co do našich zemí začala pronikat hudba, kterou dnes považujeme za moderní 
křesťanskou hudbu a označujeme ji pojmem „worship“. Tento styl zažívá stále velký rozmach - 
skládají se nové písně a více a více písní se přebírá z cizích jazyků. Většina kapel a sborů dbají na to, 
aby posluchači věděli, o čem se zpívá, a proto se snaží převzaté písně překládat. Odhadem se dá říci, 
že až 70% všech nově vznikajících písní (na našem území) jsou ty, které se přebírají a překládají. A 
zde vzniká úskalí.

Jakmile kapela přeloží určitou píseň, začne ji zpívat a tím tento nový překlad prezentovat ve svém 
okolí. Někdy ji i vystaví na své webové stránky, či začne prezentovat jiným způsobem. Tyto překlady 
ovšem nikdy nebyly centrálně organizovány a běžně se stávalo, že další kapela, z jiného kraje, pak 
přeložila stejnou píseň, jelikož překladatelé nevěděli, že píseň již má svůj překlad. Většinou nikdo 
neprochází webové stránky všech ostatních kapel a nedívá se, zda tato píseň již existuje v našem 
jazyce. Z množství překladů stejné písně pak mají postih samotní posluchači, kteří jsou zvyklí na verzi 
písně ze svého kraje, ale často se pak setkávají i s jinými překlady. I pro překladatele je to zbytečná 
práce navíc. Z toho vyplývá první cíl projektu- zcentralizovat texty písní.

Aby se překlady a nové písně mohly dále rozšiřovat, musí být vytvořen systém na jejich šíření, který 
bude splňovat určité požadavky: IS musí především poskytnout zázemí pro šíření starších, i nově 
vznikajících písní - konkrétně jejich textů, volitelně i akordů. Další cíl tedy bylo vytvořit takovýto IS.

Nejedná se o poslední cíl. Dále bych rád jmenoval synchronizaci písní. Nastíním další fakta - většina 
kapel se snaží přiblížit texty posluchačům co nejvíce, a proto ve velké míře používají projekci těchto 
textů při živém vystoupení. Na profesionální úrovni se zajišťuje tato prezentace pomocí videomixů 
spolu se specializovaným prezentačním software. Při amatérských vystoupeních se většinou používá 
pouze prezentační software. Ale i v amatérské sféře se dnes tyto prezentace příliš neřeší nástroji jako 
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Microsoft PowerPoint či OpenOffice Impress, ale spíš specializovaným softwarem, který se soustředí 
výhradně na projekci slov při živém vystoupení. Můžeme zde zmínit komerční programy jako Easy 
Worship, Media Shout, ProPresenter ale také OpenSong, ScreenMonkey (verze free), OpenLP, Easy 
Slides, které jsou volně k dispozici. Jednou z výhod těchto programů je, že oddělují texty od 
mediálních souborů - díky tomu můžeme za chodu prezentace měnit zvlášť pozadí písní a zvlášť 
promítané texty. Rád zmínil, že některé prezentační programy mají svůj vlastní formát souborů, do 
kterých ukládají texty písní, ale většina z nich je ukládá místně do dokumentů ve formátu XML. 
Struktura XML dokumentů se ovšem u jednotlivých programů liší.

Synchronizace má tedy za úkol porovnat písně uložené ve složkách uživatele (čili úložiště 
prezentačních programů) s písněmi, které jsou dostupné v databázi IS. V případě, že se v centrální 
databázi objeví nová verze písně, synchronizační program tuto novou verzi na vyžádání uživatele 
stáhne a  přepíše verzi starou.

1.3 Struktura dokumentace
Při studiu práce se nejdříve zaměříme na popis známých prezentačních programů a určení, zda se bude 
jedna o produkt podporovaný tímto systémem, či nikoliv. Dále se již budeme zabývat implementací 
IS. Začneme popisem přípravy, zvolené softwarové platformy a databáze. Následuje popis architektury 
a vrstev systému, dále pak implementace samotná – zde vybereme zajímavá řešení, která si rozebere 
blíže. Nyní již máme hotový celý systém a podíváme se na jeho význačné funkce.

V následující kapitole se již přiblížíme cíli a popíšeme si srovnání tohoto systému se systémy již 
existujícími. Díky tomuto srovnání můžeme v závěru vyjádřit jeho přínos a nastíníme si další vývoj 
tohoto projektu.
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2. kapitola - Prezentační programy
Před implementací systému bylo potřeba detailně prostudovat všechny známé prezentačních 
programy. Byly vytyčeny požadavky, které musí software splňovat a jednotlivé programy byly s nimi 
porovnány. Díky tomu jsme mohli zvolit prezentační programy, které má IS podporovat.

2.1 Vlastnosti prezentací a požadavky na software

2.1.1 O jaké prezentace se jedná?
Podívejme se blíže, co budeme označovat pod pojmem prezentační software. Rád bych zmínil, že 
popis bude v hudebním kontextu. Tedy pojmem „prezentace“ zde nebude myšlena propagace určitého 
produktu či přednáška s využitím projekce. Pojem „prezentace“ zde vyhradíme na činnost, kdy při 
živém vystoupení kapely, či jiného hudebního tělesa, jsou promítány texty písně na velkoplošnou 
projekci. Ty jsou určeny pro posluchače, aby mohli s kapelou zpívat a více porozumět zpívaným 
slovům.

Promítaný text je rozdělen na sloky, refrény či jiné části písně a na projekci je vždy zobrazena pouze 
tato aktuální část. Přechod snímků prezentace není automatický. Vedení kapely si k tomuto účelu 
vyhradí osobu, která ovládá přechody snímků většinou z místa, z kterého jde na projekci dobře vidět. 
Tato osoba naslouchá aktuálně zpívanému místu a přepne jej na konci zpívané části na část další. Toto 
přepínání je realizováno prezentačním software.

2.1.2 Požadavky na prezentační software
Výše zmíněná prezentace a přepínání slov je pouze minimální požadavek na tento software. Mezi 
standardní funkce zahrňme grafickou úpravu snímků – tedy nastavení pozadí prezentace, dále pak 
velikost a vzhled písma. Tyto vlastnosti nám umožní oddělit zvlášť text písní a zvlášť grafickou 
podobu snímků. Díky tomu můžeme poměrně snadno aplikovat nový vzhled na současnou prezentaci 
a změny se projeví okamžitě u všech zvolených snímků. Pokročilé prezentační programy by měly 
umět měnit tento vzhled i během projekce!

Minimální požadavky na tento druh software si definujme takto:

 Musí se jednat o odladěný software, který za standardních okolností v systému, poběží 
stabilně.

 Ovládání prezentace musí být na odděleném obrazovém výstupu, stejně tak prezentace 
samotná. Program tedy musí podporovat zobrazení na více samostatných ploch. Klonování 
obrazovky není přípustné.

 Na ploše, kde projekce běží, se nesmí zobrazovat žádné ovládací prvky, či jiné nechtěné 
elementy, nebo musí existovat možnost tyto prvky vypnout. Na projekčním výstupu musí být 
pouze projekce. Ta musí podporovat zobrazení v režimu „fullscreen“.
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 Samozřejmostí musí být procházení snímků vpřed a vzad při projekci. Dále nesmí být problém 
při posouvání se na následující a předchozí píseň i v případě, že nedojdeme na konec aktuálně 
promítané písně.

 Písně musí být uloženy v textovém formátu a to způsobem, aby byl text pro člověka čitelný.

 Program musí umět pozastavit prezentaci a zobrazit černou obrazovku.

 Musí být uložen zvlášť texty a grafická úprava snímků. Musí zde být možnost aplikovat 
grafickou podobu snímků na více písní.

 Jelikož je projekt zaměřen z větší části na amatérské hudebníky, musí se jednat o software, 
který si může dovolit každý. Aplikace tedy musí být distribuována pod licencí freeware (či 
volnější licence) nebo musí být cena tohoto produktu minimální.

 Aplikace musí být stále ve vývoji. Nebudeme zde zahrnovat „mrtvé“ projekty.

2.2 Prezentační programy
Aplikace zde popisované nejsou součástí tohoto IS. Jsou vyvíjeny jako aplikace třetích stran.

Nyní se podíváme na vlastnosti různých prezentačních programů a řekneme si, proč byly či nebyly 
zařazeny do podpory tohoto IS. Ty, které zaraženy byly, budou blíže popsány. Konkrétně se jedná o 
programy OpenSong a ScreenMonkey.

► Microsoft PowerPoint

Prezentační program vyvinutý společností Microsoft. Software je součástí balíku Microsoft Office, 
který je v aktuální verzi 2010 (1Q 2012) . Jedná se o program na vysoké úrovni, co se týče možností 
prezentace, efektů a pozicování elementů na jednotlivých snímcích. Jeho zaměření je všeobecné.

 Podporované systémy: Windows a MAC OS

 Licence (cena): Shareware (5 990 Kč – nejlevnější verze balíku Office, který není pouze pro 
domácí účely)
Aktuální ceník: http://www.microsoft.com/cze/office2010/orientacni-cenik.aspx

 Podpora v implementovaném IS: nepodporován

◦ Neodpovídá zaměření

◦ Ovládání prezentace není pro naše účely flexibilní

◦ Neumožňuje navolení po sobě jdoucí sekvence slov

◦ Cena
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► OpenOffice Impress/LibreOffice Impress

Program Impress je dostupný jak v kancelářském balíku OpenOffice, tak balíku LibreOffice. Delší 
dobu zde existoval pouze balík OpenOffice (nebavíme-li se o odnožích z něj vzniklých) zastřešovaný 
společností SUN, která jej vydávala pod licencí open source. Po odkoupení této společnosti firmou 
Oracle se z balíku OpenOffice oddělil projekt na něm stavějící, který je nyní znám jako LibreOffice a 
je také vyvíjen jako open source. K tomuto oddělení došlo z obavy o budoucnost balíku OpenOffice. 
Dá se tedy říci, že OpenOffice a LibreOffice jsou velice podobné a začínají se mírně lišit až po tomto 
oddělení.

Program Impress je svým zaměřením totožný s aplikací Microsoft Office – jedná se tedy také o 
všeobecný prezentační software. Nabízí mnoho možností při vytváření prezentace a na rozdíl od 
programu Microsoft PowerPoint je zdarma.

 Podporované systémy: Windows, MAC OS, GNU/Linux

 Licence (cena): open source (zdarma)

 Podpora v implementovaném IS: nepodporován

◦ Neodpovídá zaměření

◦ Ovládání prezentace není pro naše účely flexibilní

◦ Neumožňuje navolení po sobě jdoucí sekvence slov

► Easy Worship, Media Shout, ProPresenter

Nyní se již dostáváme k programům, jejichž zaměření není pouze na obecné prezentace, ale jsou 
specializovány pro hudebníky a tedy i pro naše účely.

Tyto programy jsou jedny z nejlepších nástrojů, které v této oblasti můžeme najít. Mají mnoho, co 
nabídnout. Od optimalizovaného chodu a prostředí, přes široké možnosti prezentace a pozicování 
elementů na snímku, až po možnosti zobrazení videa na pozadí textů, zobrazení videa z externích 
vstupů (kamer), či zobrazení textů přes tato videa. Samozřejmostí je oddělení textů od grafických 
profilů a možnost tyto profily měnit za chodu prezentace. Programy podporují různé animované 
přechody a efekty. Jako další vlastnost bych rád zmínil projekci různých mediálních souborů, včetně 
přehrávání disků DVD, přehrávání prezentací PowerPoint či projekci veršů z Bible. Jedná se o 
vynikající programy v tomto směru. Funkce a zaměření všech zmiňovaných programů jsou vesměs 
stejné. Odlišné je samozřejmě pracovní prostředí, jelikož za každým z těchto projektů stojí jiní 
vývojáři. Problém je ovšem cena těchto produktů. Hodně amatérských hudebníků si tyto programy 
nemůže dovolit, a tak je tedy nebude IS podporovat.

 Podporované systémy: Windows

 Licence (cena):
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◦ Easy Worship – Shareware (399$ za plnou verzi)
Aktuální ceník: http://easyworship.com/easyworship/buy/

◦ Media Shout – Shareware (429$ za plnou verzi)
Aktuální ceník: http://www.mediashout.com/store/software/product/mediashout-version-
4/?utm_source=internal&utm_medium=text&utm_campaign=click-
pathing&utm_content=Home&utm_term=Buy-Now

◦ ProPresenter – Shareware (399$ za licenci na jednoho uživatele)
Aktuální ceník: http://www.renewedvision.com/store.php?item=pro

 Podpora v implementovaném IS: nepodporován

◦ Ceny produktů

► EasySlides

Jedná se o prezentační program, který vyhovuje našemu zaměření i ceně. Je vydán pod licencí 
freeware a obsahuje základní funkce i funkce pokročilé. Jako pokročilé funkce můžeme jmenovat 
projekci textů přes video a práci s externími video vstupy.

Problém ovšem je, že program se již delší dobu nevyvíjí. Poslední verze byla vydána roku 2007 a 
nejsou vidět žádné náznaky toho, že se aplikace bude dále vyvíjet. Jednalo se o nadějný projekt s 
množstvím pokročilých funkcí. Z vlastní zkušenosti s tímto programem ovšem musím říci, že funkce, 
které činí tento program výjimečným v oblasti freeware programů, nejsou doladěny tak, aby se daly 
plně použít. Jako příklad bych zmínil celkovou odezvu programu, která není příliš dobrá. Další funkce, 
která je v tomto programu zajímavá, je zobrazení videa na pozadí projekce. V nastavení pozadí vložíte 
cestu k videu, které chcete použít a zvolíte, že video se má přehrávat v nekonečné smyčce. Je jasné, že 
musíte zvolit takové video, kde bude konec a začátek videa navazovat na sebe, jinak při prezentaci 
bude v tomto místě vznikat skok obrazu. Přes toto video se pak promítají jednotlivé sloky písní. 
Problém, na který jsem narazil při testování je, že v místě, kdy video skončí a má se začít přehrávat od 
začátku (díky zvolené smyčce), tak zde se video na malý okamžik zadrhne. Tato nechtěná pauza by 
mohla být pro pozorovatele zřetelná i v případě, že by se na tuto skutečnost pozorovatel nesoustředil. 
Provedl jsem testování stejné videosekvence v programu Easy Worship a zde bylo přehrávání ve 
smyčce plynulé. Nepomohla ani změna kodeků či přehrávání na jiném počítači.

Nechci v žádném případě uvádět tento projekt do špatného světla. Jedná se o velice dobrý program, ale 
funkce, kterými vynikal, nejsou dotažené do konce. Proto jej nemohu doporučit a vložil jsem své úsilí 
do podpory jiných projektů. Věřím, že kdyby autoři program dotáhli do konce, mohl by oslovit velkou 
část zájemců. Proto je škoda, že vývoj produktu nyní stagnuje.

 Podporované systémy: Windows

 Licence (cena): freeware (zdarma)

 Podpora v implementovaném IS: nepodporován

6



◦ Aplikace obsahuje chyby ve funkcích, které činí tento produkt zajímavým

◦ Vývoj nepokračuje

► ScreenMonkey

Nyní si představíme projekt, který splňuje všechny vytyčené požadavky a IS jej tedy podporuje. 
Jmenuje se ScreenMonkey. Je vydáván jak v placené verzi, tak ve verzi zdarma.

Podívejme se blíže na verzi, která je poskytována zdarma. Funkčnost a funkce samotné ve verzi 
zdarma nejsou nějak omezeny. Rozdíl je, že placená verze obsahuje těchto funkcí více. Jsou to ovšem 
funkce prémiové a pro amatérské hudebník zbytečné. Jedná se např. o pixel mapping a podobné. 
Video, text přes video, video z externího vstupu a další můžete využít i v neplacené verzi.

Rozsáhlost a funkčnost této aplikace v neplacené verzi mne přiměla k jejímu přidání do 
podporovaných aplikací.

 Podporované systémy: Windows

 Licence (cena): 2 verze programu:

◦ freeware (zdarma) – základní, ale plně použitelná verze

◦ shareware – obsahuje pokročilé funkce

 Podpora v implementovaném IS: plně podporováno

Formát souboru písně

IS podporuje převod písní do formátu pro ScreenMonkey a je tedy důležité znát strukturu tohoto 
dokumentu. Soubory se ukládají do značkovacího dokumentu XML. Jedná se o textový dokument 
obsahující tagy, které musí být vždy uzavřeny. Samotný obsah písně se ukládá mezi počáteční a 
uzavírací tag. Označení tagu definuje, jaké informace tag obsahuje.

Program ScreenMonkey definuje následující tagy:

 Song – tag na nejvyšší úrovni, uzavírá všechny ostatní tagy

 Title – náze písně

 Author – autor písně

 Year – rok vydání

 Owner – vlastník práv k písni

 Reference – odkazy
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 Sequence – uzavírá další tagy, které definují sekvenci opakování částí písně, tag obsahuje 
atribut code, který ke každému tagu nižší úrovně přiřazuje jednoznačné označení

 Verse – Jedná se o tagy, které musí být obklopeny tagem Sequence. Definuje se zde sekvence 
písně – tedy to, v jakém pořadí jdou jednotlivé refrény a sloky za sebou.

 Filename – cesta k tomuto souboru

 Labels – tag obklopující podskupiny Label

 Label – definuje značky, které charakterizují píseň – tedy klíčová slova

 Lyrics – obalovací tag pro jednotlivé sloky a refrény písně

 Verse – Tyto tagy musí být obklopeny tagem Lyrics. Mezi ně se zapisují jednotlivé části písně. 
Je jedno, zda se jedná o sloku, refrén, či most. Každou část stačí definovat pouze jednou a je 
jedno, v jakém pořadí. Této části pak přiřadíme odpovídající popisek ze sekvence.

Hodnocení

Prezentační aplikace s množstvím základních i pokročilých funkcí. Nenašel jsem žádné problémy, 
které by mne odradily od zařazení do podporovaných aplikací.

► OpenSong

Jedná se o program uvolněný pod licencí open source. Neobsahuje příliš mnoho pokročilých funkcí, 
ale získal si velkou oblibu díky své jednoduchosti a pokrytím běžných potřeb. Práci s videem, či 
jinými multimediálními prezentacemi, zde nehledejte, ale projekci slov, navigaci a nastavení zobrazení 
snímků zvládá výborně.

Program sice nevyniká funkcemi, ale podporuje vše, co jsme si uvedli jako minimální požadavky. 
Dostal se tedy do výběru podporovaných programů, a to také díky jeho rozšířenosti mezi uživateli.

Formát souboru písně

Program ukládá písně do textových souborů „XML“. Jedná se o soubory, které opět obsahují tagy, 
které jsou párové. Struktura toho dokumentu je definována autory programu.

Význam jednotlivých tagů:

 song – uzavírá všechny tagy nižší úrovně

 title – název písně

 author – autor

 copyright – copyright
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 hymn_number – číslo písně ve zpěvníku

 presentation – sekvence prezentace

 ccli – identifikátor databáze CCLI

 capo – nastavení pozice kapa, parametr „print“ nabývá hodnot true nebo false a určuje, zda 
bude pozice kapa tisknuta

 key – tónina

 aka – alternativní název

 key_line – obsahuje klíčová slova písně

 user1, user2, user3 – hodnoty definované uživatelem

 theme – tématické zaměření písně

 tempo – rychlost písně

 time_sig – takt

 lyrics – vlastní obsah písně – tedy sloky, refrény, mosty, atd.

 style – definice stylu v případě, že má styl této písně přebít styl nastavený globálně (v 
programu)

Hodnocení

OpenSong je nenáročný program a díky své jednoduchosti si získal oblibu mnoha uživatelů. Byl tedy 
zařazen do podporovaných programů tohoto IS.

9



3. kapitola - Příprava k implementaci
Autor vytvořil ve svém domácím prostředí podmínky pro implementaci, ladění a běh celého IS. 
Během systému zde není myšleno jeho zpřístupnění veřejnosti, ale nasimulování struktury a 
architektury, která bude užita při zveřejnění systému. O budoucích plánech se můžete dočíst později.

Při tvorbě architektury systému byl kladen nárok na co možná nejnižší náklady za softwarové licence. 
Proto je systém založen na projektech, které jsou zdarma a převážně na projektech open source. Byly 
vybrány takové projekty, které pro potřeby systému bohatě dostačují.

3.1 Výběr serverového operačního systému
Jako operační systém byl na dedikovaný stroj autora zvolen GNU/Linux. Distribuce Ubuntu Server 
Edition ve verzi LTS 10.04. Je plánován přechod na verzi Ubuntu Server Edition LTS 12.04., který 
vychází na konci dubna 2012.

Systém GNU/Linux byl zvolen díky jeho otevřené licenci a také faktu, že pod tímto systémem není 
žádný problém provozovat serverové aplikace, které jsou potřeba pro chod tohoto IS. Výběr Linuxové 
distribuce je většinou ovlivněn osobními preferencemi autora. Stejně tomu bylo i zde. Bylo však 
důležité užití takové distribuce, která je vhodná na server.

3.2 Výběr běhové platformy aplikace
Vlastní implementace IS byla provedena pod platformou Java EE. Programování proběhlo v aktuálně 
nejvyšší verzi – tedy verzi 7, ale IS by měl být kompatibilní i s verzí starší. Rozhodnutí pro Javu plyne 
z robustnosti této platformy a také z toho, že platforma je spustitelná pod různými operačními 
systémy. Bylo přihlíženo i k faktu, že vedle verze, která je vyvíjena společností Oracle, existuje i verze 
s názvem OpenJDK – tedy Java pod licencí open source. Projekt byl ovšem implementován ve verzi 
Oracle Java 7.

3.3 Výběr vhodné databáze
Při výběru byla opět rozhodující cena databázového systému. Podíváme-li se do kategorie open 
source, najdeme zde velké projekty jako MySQL a PostgreSQL. Byla zvolena databáze PostgreSQL, 
jelikož se jedná o pokročilejší projekt a obsahuje vše potřebné pro náš IS. Chtěl jsem také vložit 
důvěru do projektu, který má slibnou budoucnost. Nemyslím tím, že by u MySQL byl problém s 
vývojem, ale po odkoupení tohoto projektu firmou Oracle, se rozpoutaly debaty, jak moc bude firma 
tento projekt podporovat. PostgreSQL byl tedy zvolen i z důvodu stálého vývoje pod licencí open 
source a pevného vývojářského zázemí. Databázový server běžící na stroji autora je tedy PostgreSQL 
ve verzi 9.1.

Srovnání produktů PostgreSQL a MySQL můžete najít na webové adrese:

http://www.wikivs.com/wiki/MySQL_vs_PostgreSQL
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Důležité pro mne byly i postřehy a doporučení samotných programátorů:

http://stackoverflow.com/questions/110927/would-you-recommend-postgresql-over-mysql

3.4 Výběr vývojových prostředí
Podívejme se opět do řad projektů open source a zvolme vývojová prostředí a další software, který 
budeme při Implementaci potřebovat.

Je patrné, že budeme potřebovat vývojové prostředí pro aplikace postavené na platformě Java a dále 
správce databáze. Na počítači autora je instalován systému GNU/Linux, distribuce Kubuntu 11.10.

S ohledem na systém zvolme potřebný software. Jako vývojové prostředí pro platformou Java byl 
vybrán software NetBeans IDE 7.1. Jedná se o plnohodnotné vývojové prostředí, které nabízí plnou 
podporu pro tvorbu aplikací platformy Java, včetně Java EE.

Pro správu databáze PostgreSQL využijeme nástroj, který je vyvíjen výhradně pro tuto databázi. 
Jmenuje se PgAdmin III a je dostupný z repozitářů distribuce Kubuntu.
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4. kapitola - Rozdělení systému

4.1 Vrstvy systému z pohledu uživatele
Podívám-li se na systém jako běžný uživatel, zjistíme, že je IS rozdělen na dvě aplikace, které spolu 
komunikují. Jedná se o aplikaci centrální, která je webového charakteru, a aplikaci synchronizační, 
která je určena pro běžný desktopový systém. Toto rozdělení je zde záměrné, jelikož aplikace 
synchronizační (desktopová) nabízí funkce pro převod písní do jiného formátu a bylo by zbytečné 
zatěžovat těmito úkony vzdálený server. Dále tato aplikace zvládá hromadnou synchronizaci všech 
písní ze složky – provádí se tedy úkony, které je potřeba provádět místně – na stroji uživatele. Proč 
existuje aplikace centrální (vzdálená) je celkem jasné – písně musí být uloženy na jednom místě a z 
jednoho místa se s nimi musí také pracovat.

4.1.1 Centrální aplikace
Centrální aplikace je hlavním prvkem systému a většina akcí se provádí zde - správa písní, správa 
vzdálených složek a vkládání písní do složek. Aplikace je webového charakteru a změny zde 
provedené (v sekci písně) se promítnou všem uživatelům systému.

4.1.2 Synchronizační aplikace
Synchronizační aplikace je určena k použití na desktopovém systému a slouží především k převodu 
písní mezi prezentačními programy a k synchronizaci písní, které jsou uloženy v aplikaci centrální.

4.2 Vrstvy systému z pohledu programátora
Důležitá poznámka: zde popisované rozložení je uváděno tak, jak je provedeno na strojích autora IS, 
jak je autorem zamýšleno a naprogramováno. Zdrojové kódy přiložené k této bakalářské práci budou 
funkční v případě, že zachováte stejné propojení těchto modulů i na Vašich strojích a vytvoříte stejné 
běhové prostředí pro napsané aplikace. Další popis naleznete v příloze II., kapitola 3.

Z programátorského hlediska můžeme rozdělit systém na tyto části:

 Databázová vrstva – Obsahuje SŘBD, který se stará o obsluhu požadavků. Jedná se o databázi 
PostgreSQL. Zde jsou ukládána data, která potřebujeme měnit, často ověřovat, či data, která 
jsou vytvářena uživateli. Vrstva vyřizuje požadavky, které na ni přichází z vrstvy EJB..

 Vrstva EJB – Běh této vrstvy zajišťuje serverová aplikace GlassFish verze 3.1.1. Vrstva EJB 
zde běží v samostatném kontejneru a obsahuje třídy klasifikované jako EJB verze 3.1. Je zde 
obsažena business logika celého systému. Tato vrstva přijímá požadavky od webové vrstvy či 
synchronizační aplikace, tyto požadavky zpracuje a v případě potřeby komunikuje s databází.
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5. kapitola - Implementace
Zde budou popsány části systému z programátorského hlediska tak, jak byly implementovány. 
Kapitola se věnuje pouze funkcím a problémům, které byly při implementaci zajímavé z 
programátorského hlediska.

5.1 Databáze

5.1.1 Použité ORM
Objektově-relační mapování je v systému uděláno ručně a vše na míru. Nebyl využit žádný 
framework, který by nám práci ulehčil. Důvod je jasný – rychlost.

Relační mapování odpovídá návrhovému vzoru „mapper“. Metoda vrstvy WAR (či synchronizační 
aplikace) zavolá metodu pro práci s databází (tyto metody jsou uloženy ve vrstvě EJB), volaná metoda 
vytvoří dotaz na databázi, výsledky poskládá do entity a vrátí tuto metodu nejvyšší vrstvě.

Všechny entity jsou uloženy ve vrstvě EJB – díky tomu jsou přístupny vrstvě WAR i synchronizační 
aplikaci.

5.1.2 Struktura databáze

► Sekvence

K většině tabulek, které databáze obsahuje, byla vytvořena i sekvence. Ta slouží k inkrementaci 
primárního klíče.

► Tabulka „users“

Tabulka ukládá informace o uživatelích - jejich přihlašovací údaje, práva a kontaktní údaje.

► Tabulka „pisne“

Jedná se o centrální úložiště písní všech uživatelů. Jsou zde uloženy informace o písni a píseň 
samotná. Každá píseň je zde uložena jako jeden řádek tabulky a její slova jsou vždy převedena na 
formát užívaný programem OpenSong.

► Tabulka „slozky“

Ukládá informace o vzdálených složkách uživatele. Tyto složky jsou potřebné k synchronizaci.
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► Tabulka „slozky_pisne“

Jedná se o vazební tabulku mezi tabulkami „slozky“ a „pisne“. Ukládá tedy seznam písní, které si 
uživatel zvolil k synchronizaci.

► Tabulka „novinky“

Slouží k ukládání novinek z úvodní stránky webové prezentace.

5.2 Vrstva EJB
Vrstva EJB je navrhnuta způsobem, aby nabízela sdílené služby pro aplikaci synchronizační, i vrstvu 
WAR. Pro každou sdílenou třídu musel být implementován interface s anotací @Remote. Webová 
vrstva WAR se pojí na tuto vrstvu díky provedené konfiguraci. Pro vzdálená volání musely být 
vytvořeny odkazy s anotací @EJB pro každý vzdálený interface.

5.2.1 Bezpečnost

► „Hashovací“ metoda 

Funkce je uložena ve vrstvě EJB, balíku „databaze“ a třídě „Uzivatele“. Vrací nám „hash“ vstupních 
dat. Jako „hashovací“ funkce byl zvolen algoritmus SHA-256. Je zde užit díky dobrému poměru 
síla/rychlost.

„Hashovací“ funkci v užíváme k převodu ukládaných hesel a dále k ověřování těchto hesel. Jedná se o 
důležitý bezpečnostní prvek, který chrání především samotné uživatele systému. Běžná praxe je, že 
uživatelé používají stejné heslo ve více aplikacích. Získá-li případný útočník hesla, tak s největší 
pravděpodobností získá přístup i k některým dalším aplikacím třetích stran. Proto je velice nebezpečné 
ukládat hesla uživatelů v jejich původní podobě. „Hashovací“ funkce má tu vlastnost, že při stejných 
vstupech získáme vždy stejný výstup. Z výstupu funkce ale nezískáme původní vstup. Podaří-li se tedy 
útočníkovi odcizit naše data, nezíská hesla v původní podobě.

Hesla se v našem systému ukládají jako zřetězení uživatelského jméno a hesla. Toto zřetězení je zde 
záměrné. Uživatelské jméno nám totiž slouží jako tzv. sůl - to je bezpečnostní prvek, který zaručuje, že 
i v případě, kdy dva uživatelé zvolí stejné heslo, výsledný „hash“ bude vždy jiný (systém zakazuje 
užití dvou stejných uživatelských jmen). Tímto zvedneme úroveň zabezpečení a heslo bude odolnější 
vůči útok pomocí „rainbow tables“.

Metoda, která nám zajišťuje „hashování“ sama rozpozná, zda je vstupní heslo již převedeno na „hash“ 
nebo není. Je to možné díky nastavení maximální délky vstupu, u pole „heslo“, na 50 znaků. V situaci, 
kdy se „hash“ nerovná délce znaků 64 (což je délka „hashe“ funkce SHA-256), je funkce aplikována. 
Tento algoritmus zabraňuje situaci, při které by jsme užili „hash“ vícekrát na stejné heslo.

Funkce byla zvolena i díky doporučení programátorů:

http://forum.getfiregpg.org/viewtopic.php?id=510
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http://stackoverflow.com/questions/2235158/sha1-vs-md5-vs-sha256-which-to-use-for-a-php-login

► Databázové dotazy

Dotazy na databázi, které používáme v balíčku „databaze“ vrstvy EJB, jsou vždy sestavovány pomocí 
parametrů. Vyhneme se tak útokům SQL injection.

5.3 Webová vrstva WAR
Vrstva je rozdělena na balíčky obsahující „xhtml“ soubory a na balíčky se soubory „java“. Java 
soubory obsahují logiku této vrstvy a přijímají hodnoty z formulářů. Kompletní zobrazení stránek, 
včetně webových formulářů, je naprogramováno v souborech „xhtml“. K pozicování elementů a 
nastavení vzhledu využívají tyto stránky soubory „css“ - ty jsou zde dva. Jeden provádí pozicování a 
druhý nastavuje vzhled a barvy systému. Celá vrstva je tvořena tak, aby nebyl problém změnit vzhled 
všech XHTML stránek z jednoho místa. Stačí tedy upravit tento soubor a můžete opravit jakékoli 
grafické prvky stránek – to se týká i obrázků a pozadí.

5.4 Synchronizační aplikace
Rád bych se zmínil o třídě „Ejb“ (v balíku „bcprojektdesktop“). Jsou zde uloženy všechny metody, 
které slouží ke vzdálenému volání metod vrstvy EJB.
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6. kapitola - Funkce systému

6.1 Synchronizace, import a export
Prezentační programy načítají písně z určené složky, a ty nám pak zobrazí při projekci. Tyto složky 
jsou uloženy většinou místně – tedy přímo v počítačích uživatelů. Písně můžete vytvořit sami, a nebo 
zkopírovat z nějakého zdroje. IS si dává za cíl být takovýmto zdrojem.

6.1.1 Princip synchronizace

► Co tedy synchronizujeme?

Písně do systému může vkládat každý, kdo zde má registrovaný účet. Vlastník účtu má možnost 
procházet všechny veřejné písně a přihlásit se k odběru těch písní, které si sám zvolí. Synchronizace 
nabídne práci s těmito odběry. 

Vlastní synchronizace se spouští přes synchronizační aplikaci a funguje způsobem, že aplikace projde 
písně, které máte v lokálním úložišti a provede jejich srovnání s úložištěm centrálním. Srovnávány 
jsou pouze písně, které byly staženy přes tento IS. Ty jsou označeny tak, že jejich soubor obsahuje 
navíc tagy „id“ a „version“. Podle tohoto se určuje identifikátor vzdálené písně a verze této písně.

► Akce

Před synchronizací si uživatel může zvolit, jaké složky se budou synchronizovat. Po spuštění se Vám 
vypíše obsah složek a akce, které budou u jednotlivých písní provedeny. Akce jsou následující:

 Žádná akce – v případě, že soubor nebude synchronizován vůbec – tedy nebude označen k 
synchronizaci

 V pořádku – soubor z webového úložiště je stejný, jako soubor Váš

 Stáhnout – synchronizovaný soubor ve Vašem úložišti neexistuje

 Aktualizovat – dojde k synchronizaci, jelikož Váš místní soubor je starší, než soubor na webu

 Vymazat – jedná se o soubor, který na webovém úložišti není a bude tedy smazán i místně

6.1.2 Prvky synchronizace

► Písně

Píseň je základní položka, kterou synchronizujeme. Písně jsou vkládány standardní cestou přes 
centrální aplikaci a tím se uloží do databáze.
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► Složky

Jedná se o neodmyslitelnou součást synchronizace. Složky můžeme rozdělit na složky vzdálené a 
lokální.

 Lokální složky – Jsou umístěny v počítači uživatele a to většinou v adresáři prezentačního 
programu.

 Vzdálené složky – Jedná se o virtuální složky, které jsou pevně spojeny s každým účtem 
centrální aplikace. Každý uživatel, vlastnící účet, může vytvářet libovolné množství 
vzdálených složek. Do těchto složek si přes webovou aplikaci vkládá písně, které chce 
synchronizovat. Synchronizace je tedy plně napojena na tyto složky. Názvy složek, které 
vytváříte, musí být jedinečné v rámci uživatelského účtu.

► Složka „Czech main stream“

Jedná se o speciální složku, která se synchronizuje všem uživatelům. Synchronizace této složky nelze 
vypnout a to z prostého důvodu – systém je zaměřen na sjednocení českých  překladů. Do této složky 
tedy budou umisťovány písně tak, aby zde existoval pouze jeden překlad písně. Do složky volí písně 
správce systému.

6.1.3 Import a export – převod mezi soubory
Pod pojmy import a export si můžeme představit převod z určitého formátu na formát jiný. 
Synchronizační aplikace umožňuje provádět import a export s písněmi OpenSong i ScreenMonkey.

Tato konverze se děje místně a písně jsou uloženy opět do lokálních složek.

 Export z formátu OpenSong – převede všechny písně z vybrané složky do formátu 
ScreenMonkey

 Export z formátu ScreenMonkey – převede všechny písně z vybrané složky do formátu 
OpenSong

Konverze tedy funguje takto:

 Ze zadaného vstupního adresáře se načtou požadované soubory – ty jsou importovány do 
synchronizačního programu, který je zpracuje.

 Po potvrzení se provede export do požadovaného formátu a do složky, kterou jste nastavili 
jako cílovou.
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7. kapitola - Srovnání s jinými systémy

7.1 Podobné projekty třetích stran
Srovnání tohoto systému s jinými může být v celku problematické, jelikož popisovaný IS je specifický 
svým zaměřením. Nenašel jsem žádný jiný projekt, který by si kladl stejné cíle – správu křesťanských 
písní a synchronizaci s prezentačními programy. Proto bylo jedním z úkolů bakalářského práce 
takovýto IS naprogramovat. Tento systém srovnáme alespoň s těmi projekty, které jsou v určitých 
směrech podobné.

7.2 Srovnání

7.2.1 www.supermusic.sk
Jedná se o vyspělý projekt, který existuje již více než deset let. Je zaměřen na sdílení textů písní a 
jejich akordů. Jako zajímavé funkce můžeme uvést transpozici písní, zobrazení akordových schémat 
(pro kytaristy), export do formátu TXT a tisk.

Web si získal za dobu své existence velkou oblibu uživatelů a jeho obsah je tvořen přímo jimi. 
Můžeme zde nalézt velké množství písní.

K úplnému srovnání s našim IS zde ale nemůžeme dojít, jelikož web „www.supermusic.sk“ 
nepodporuje export do prezentačních programů. Chceme-li vytvořit píseň, kterou můžeme v 
prezentačních programech použít, musíme ji vytvořit pomocí zabudovaného editoru v aplikaci, 
zkopírovat požadovaný text a naformátovat jej do použitelného stavu.

Odkaz: http://www.supermusic.sk/

 Výhody

◦ dlouholetá tradice

◦ velký počet uživatelů

◦ podpůrné nástroje k písním

 Nevýhody

◦ nepodporuje synchronizaci ani žádný prezentační program

◦ není tematicky rozčleněn (to je pro nás důležité)

◦ jedná-li se o přeloženou píseň, není zde uveden původní název

19



7.2.2 www.ccli.com
Tento projekt je zaměřen především na poskytování licencí. CCLI je zkratka slov Christian Copyright 
Licensing International. Každá podporovaná píseň má své vlastní identifikační číslo, které je často 
podporováno i v popisovaných prezentačních programech. Některé prezentační programy umí dle 
tohoto čísla stáhnout požadovanou píseň. Tyto funkce se již velice blíží plánům našeho projektu. Je 
zde ovšem problém, kvůli kterému nemůžeme zde uvedenou službu využít. Není totiž podporována 
pro Českou republiku a ani to nevypadá, že v nejbližší době bude. Proto zůstává náš IS opět 
majoritním řešením synchronizace písní.

Odkaz: http://www.ccli.com/Global.aspx

 Výhody

◦ zaměření

◦ velké množství uživatelů

◦ mnoho písní

◦ podpora ze strany některých prezentačních programů

 Nevýhody

◦ není pro Českou republiku podporován a nejsou zde ani vyhlídky, že se situace změní

7.2.3 www.3pe.cz
Webová prezentace je zaměřena na sdílení not křesťanských písní. Má v celku obsáhlou databázi a 
příjemné uživatelské rozhraní. Jedná se ovšem pouze o databázi písní s možností stažení souborů a 
nemá žádné pokročilejší funkce. Ani zde není patrné, má-li požadovaná píseň českého autora, či je 
přeložena.

Odkaz: http://www.3pe.cz/

 Výhody

◦ zaměření

◦ podpora českých písní

 Nevýhody

◦ žádné funkce navíc

◦ nekompatibilní s prezentačními programy
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7.2.4 www.dkd.cz
Jedná se o podobný projekt jako „www.3pe.cz“. Taktéž zde najdete databázi písní, ale s minimem 
funkcí. Většina písní má ovšem skrytý text, takže výsledný přínos je pro běžné uživatele minimální. 
Jediný důvod, proč se zde o projektu zmiňuji, je rozsah databáze.

Odkaz: http://www.dkd.cz/WordPress/

 Výhody

◦ zaměření

◦ rozsáhlá databáze

 Nevýhody

◦ žádné funkce navíc

◦ nekompatibilní s prezentačními programy

◦ je zpřístupněno minimum písní

7.3 Výsledky srovnání
Prošli jsme projekty, které mají více či méně podobné zaměření. Jde vidět, že žádný neodpovídá našim 
požadavkům. Podobný systém, jako je náš, existuje pro cizojazyčné písně - dokonce nabízí širokou 
databázi písní, ale pro občany České republiky je nepřístupný. Neexistují ani zprávy, že by se podobný 
projekt chystal pro naši zemi. Jsem tedy rád, že mohu poskytnout tento IS.
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8. kapitola - Závěr

8.1 Budoucnost projektu
V současné době běží projekt pouze na strojích vývojáře – již je ovšem ve fázi, kdy je připraven ke 
zveřejnění. Aby o systém měla zájem širší veřejnost, musí se do databáze vložit alespoň minimální 
počet písní. Číslo můžeme stanovit na 100 písní. To bude krok první. Dále bude vybrána vhodná 
webová doména a poskytovatel služeb. Zde může nastat úskalí – poskytovatel musí zpřístupnit port, na 
který se bude pojit synchronizační aplikace. Nebude-li to možné u poskytovatelů „webhostingů“, bude 
muset být pronajat virtuální server, či zřízen „server housing“. V těchto případech bych dále požádal o 
podporu církve, které by měly o projekt zájem. Podpora může být jak technická, tak finanční. 
Především tedy půjde o domluvu s poskytovatelem služeb.

Po přesunutí všech částí IS k poskytovateli, může být systém spuštěn. Současně bude zprovozněno i 
uživatelské fórum, kde bude moci každý napsat své připomínky, či návrhy na inovace. Je počítáno i s 
reklamou na webech třetích stran.

Systém bude dále inovován a budou přidávány nové funkce. V plánu je rozšíření o možnost vkládat 
soubory (noty a akordy ve formátech PDF), další funkce budou přidávány dle potřeby a zájmu 
uživatelů.

Věřím, že do správy systému se připojí více lidí a postupnými krůčky budeme docházet ke 
specifikovaným cílům.

8.2 Přínos pro mne
Osobně bych práci zhodnotil za velmi přínosnou – především v získání informací a praxe s 
implementací rozsáhlého systému, který je utvořen jako vícevrstvý. Jsem rád, že jsem dostal možnost 
programovat systém pod robustností platformou, jako je Java ve verzi EE. Strávil jsem mnoho času 
studiem technologií této platformy a databází. Ze začátku jsem řešil časté potíže s chybami, které se 
během kompilace kódů vyskytly, narazil jsem na problémy, jejichž řešení potřebovalo dlouhé 
studování problematiky – tento čas ovšem hodnotím jako dobře využitý. Postupem času se mi podařilo 
odstraňovat více a více problému, řešit složitější úlohy a programování pro mne bylo mnohem 
snadnější. Ke konci jsem již nenarazil na problém, který bych nebyl schopen vyřešit.

Seznámil jsem se i s vytvářením uživatelského rozhraní pro desktopové aplikace, jelikož celé grafické 
uživatelské rozhraní jsem napsal bez použití editorů. Další úsilí bylo věnováno objektově-relačnímu 
mapování. To je zde také implementováno manuálně a není užito žádného rámce.

Další cenné zkušenosti jsem získal studiem prezentačních programů a jejich možností. Odzkoušel 
jsem všechny zmiňované a popsal je na základě svých testování. Jelikož se pohybuji v prostředí, kde 
jsou tyto zkušenosti cennými, jsem rád za jejich získání.
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8.3 Přínos pro veřejnost
Nepatříte-li mezi křesťanské kapely či hudebníky, zřejmě význam tohoto projektu příliš neoceníte. Je 
to pochopitelné, protože celý projekt byl směřován právě zmiňované komunitě a zde jsou jeho šance 
na uchycení velké.

V úvodu jsem popisoval problémy, které přináší malá podpora písní ve zmiňovaných oblastech. 
Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že existují kapely a hudebníci, kteří by o myšlenky zde představené 
měli zájem, věřím že, projekt má reálnou šanci se uchytit. V IS bylo implementováno vše potřebné a 
další funkce se chystají. Další fakt, který nahrává ve prospěch implementovaného systému je, že v naší 
zemi neexistuje žádný projekt s naprosto stejným zaměřením.

8.4 Závěrečné shrnutí a zhodnocení
Je možné, že ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, si říkáte: „mohl jste využít více tabulek“, „mohl jste 
udělat web rozsáhlejší“, „mohl jste …“. Ano, je pravda, že se vždy dá udělat projekt rozsáhlejší a 
složitější. Já osobně si ovšem stojím za názorem, že bakalářská práce má být především k prohloubení 
znalostí studenta a ne ke kopírování stále se opakujících postupů. Proto je v mém projektu kladen 
důraz na různorodost problémů.

Jako základ jsou zde vytvořeny dvě rozmanité aplikace. První je centrální, která má charakter webové 
aplikace. Byla napsána pod platformou Java EE a skládá se z webového kontejneru, který využívá 
framework Java ServerFaces a z kontejneru EJB, který je sdílený pro obě aplikace. Data této aplikace 
jsou ukládána do samostatné databáze, která komunikuje s vrstvou EJB. Druhá je pak aplikace 
synchronizační, je určena pro chod na desktopových systémech a má grafické uživatelské rozhraní, jež 
využívá knihoven „Swing“ a „AWT“. Aplikace se umí napojovat na vzdálenou vrstvu EJB a využívat 
její metody.

Ze všech zmiňovaných technologií byly použity jak základní, tak i pokročilé funkce. V projektu 
najdete mnoho problémů, které bylo potřeba řešit. Je ovšem škoda, že již není vidět úsilí, které jim 
muselo být věnováno - současně tak i studiu všech technologií. Díky snaze jsem si technologie osvojil, 
získal cenné zkušenosti a nyní jsem schopen implementovat složitý a rozsáhlý IS s využitím 
popisovaných technologií.

Téma bakalářské práce bylo mnou zvoleno záměrně, jelikož jsem měl zájem se tyto technologie naučit 
a naprogramovat v nich systém, který bude užitečný a bude pokrývat aktuální potřeby křesťanských 
hudebníků. Do systému hodlám dále investovat, jelikož věřím, že si projekt získá příznivce a oblibu.
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