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Abstrakt a klíčová slova 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral vykonání odborné praxe ve firmě AstrumQ. Zde 

jsem se podílel na různých projektech a činnostech týkajících se tvorby webových stránek, SEO 

optimalizace, návrhy uživatelských rozhraní webových stránek a informačních systémů. Mým 

hlavním úkolem byla spolupráce na vývoji informačního systému Sudeten Genealogy. Cílem 

projektu bylo vytvořit systém pro vyhledávání osob v matrikách Moravskoslezského kraje, kde 

každá matrika byla naskenována a vložena do databáze. Největší důraz byl kladen na strukturu 

databáze a samotné vyhledávání, které muselo být rychlé, jednoduché a zobrazené výsledky 

přehledné. Je lehké navrhnout informační systém, který sice funguje, ale není příliš efektivní. 

Klíčová slova:  

SEO, optimalizace stránek, webové stránky, uživatelské rozhraní, informační systém, matrika, 

vyhledávání, databáze, efektivita, AstrumQ, marketing 

 

Abstract and keywords 

As a topic for my Bachelor study, I chose the Completion of individual professional practice in 

in the firm AstrumQ. Here I was involved in various projects and activities related to creating 

websites, SEO optimalization, designs user interfaces web pages and information systems. My 

main task was cooperation in the development Sudeten Genealogy information system. The aim 

was to develop a system for searching people in the Region registries, each registry was scanned 

and entered into the database. The greatest emphasis was placed on the database structure and a 

search that had to be quick, simple and clear display results. Is easy to design information 

system that works, but not very effective. 

Keywords: 

SEO, optimizing pages, web sites, user interfaces, information system, registry, search, 

database, efficiency, AstrumQ, marketing 

  



Seznam použitých symbolů a zkratek 

SEO  Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače 

SCRUM agilní metodika vývoje softwaru a práce v týmu 

PHP  programovací jazyk určený pro programování dynamických internetových  

  stránek 

SeeNowDo webový diář pracující na principu Scrum metodiky 

GUI  uživatelské rozhraní 
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1 Úvod 

Jednou z důležitých částí během studia je praxe. Při ní může student uplatnit teoretické i 

praktické znalosti nabyté během studia. Má možnost čelit reálným problémům a tím získat nové 

cenné zkušenosti. Zjistí také, jak firmy v dnešní době fungují, jaká je konkurence a podobně. 

Praxi jsem absolvoval ve firmě AstrumQ, kde jsem se podílel na vývoji informačního systému 

Sudeten Genealogy, ale také na činnostech týkajících se tvorby internetových stránek a jejich 

optimalizace. Získal jsem tak mnoho velmi cenných zkušeností z praxe. 

Kapitola 2 je věnována popisu odborného zaměření firmy a popisu pracovního zařazení studenta 

během odborné praxe.  

Kapitola 3 popisuje zadané úkoly a činnosti, jejich časovou náročnost a postup jejich řešení. 

Kapitola 3.1 je věnována agilní metodice SCRUM a práci v týmu. Po celou dobu praxe byla 

spolupráce velmi důležitá a všechny činnosti se odvíjely z této metodiky. 

Kapitola 3.2 obsahuje popis práce v rámci SEO optimalizace. Součástí toho bylo školení a 

samotné užití na konkrétních příkladech. 

Kapitola 3.3 je věnována rozsáhlejšímu projektu Sudeten Genealogy. Popisuje zadané úkoly a 

činnosti týkající se tvorby tohoto informačního systému. 

Podkapitola 3.3.1 obsahuje kompletní návrh informačního systému. 

Podkapitola 3.3.2 popisuje informační systém z pohledu databáze, její návrh, analýzy a 

diagramy. 

Podkapitola 3.3.3 popisuje implementaci funkčnosti dle návrhu, jedná se o propojení webové 

stránky s databází. 

Kapitola 4 obsahuje krátké shrnutí využitých teoretických znalostí získaných během studia, ale 

také nových teoretických i praktických znalostí získaných v průběhu odborné praxe. 

Kapitola 5 obsahuje krátké shrnutí chybějících znalostí a dovedností v průběhu odborné praxe. 

Kapitola 6 na závěr popisuje celkové dojmy z odborné praxe a shrnuje dosažené výsledky. 
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2 Firma AstrumQ a pracovní zařazení 

2.1 Popis odborného zaměření firmy 

Firma AstrumQ sídlí v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO. Vznikla z firmy Vyka.eu - web 

& marketing založené v roce 2010 studenty. Nyní nabízí široké spektrum služeb pro malé, 

střední a velké firmy. Například internetový marketing zaměřený na SEO optimalizace, sociální 

sítě nebo PPC kampaně.  Tvorbu internetových stránek a copywriting. Internetové obchody a 

redakční systémy včetně podpory a zabezpečení. Internetové soutěže, tvorbu firemního 

Facebooku a jiné. Mezi jejich výzkumnou činnost patří například Management procesu 

internetového marketingu, zabývající se řízením zdrojů a služeb pomocí business procesů pro 

firemní organizace, které hledají prostředky, jak snížit a optimalizovat náklady. V rámci 

bakalářských praxí pak realizuje Inovační kemp, který je podporován ze strany Vysoké školy 

báňské a Podnikatelského inkubátoru VŠB-TUO. Hlavním záměrem je inovovat stávající služby 

a vytvářet nová originální řešení s cílem vylepšit uživatelské rozhraní na webových stránkách a 

marketingové projekty [1]. 

 

2.2 Popis pracovního zařazení studenta 

Mé pracovní zařazení ve firmě bylo do týmu 4 studentů, také vykonávajících praxi. Na 

některých projektech jsme spolupracovali, některé jsme řešili samostatně. Mé zaměření se 

týkalo hlavně návrhu databáze informačního systému a programování v PHP. Také jsem se 

zpočátku seznámil s agilní metodikou SCRUM a SEO optimalizací webových stránek.  
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3 Zadané úkoly 

3.1 SCRUM 

Na samotném začátku praxe jsem byl seznámen s touto agilní metodikou práce v týmu, která se 

později ukázala jako velmi užitečná a efektivní. Zadané úkoly byly zaznamenány v systému 

SeeNowDo, který si každý spravoval sám. Byl zde kromě jednotlivých úkolů a časové 

náročnosti také graf, zobrazující efektivitu práce v uplynulém měsíci. Středem grafu vedla 

přímka, a bylo možné sledovat, jestli se graf pohybuje nad nebo pod touto přímkou, tedy jestli 

splňuji časový plán či ne. Jednotlivé úkoly bylo možné přesunovat do bloků Nezapočaté, 

Probíhající, Hotové, Ke kontrole nebo v případě nedodržení časového plánu do bloku Zrušené. 

Scrum je agilní metodika, ve které vývoj probíhá v iteracích. Délka iterace by měla být pevně 

dána (v rozmezí 14 dní až 1 měsíc), ale je možné mít i delší iteraci, aby se stihly dokončit 

všechny naplánované úlohy. Naše iterace trvaly zpravidla 14 dní. Začátku iterace předcházela 

pravidelná Intersprintová porada, která byla rozdělena na 3 části: 

• organizační záležitosti - hodnocení komunikace mezi členy týmu, připomínky k vývoji, 

technické novinky 

• hodnocení uplynulého sprintu 

• naplánování a stanovení cílů pro příští sprint 

Před Intersprintovou poradou probíhal brainstorming všech členů týmu nad novými úkoly a 

návrhy. Každý člen týmu měl možnost přednést svoje nápady a tím ovlivnit celý projekt. 

Nápady byly zapsány, aby se následně časově ocenily a přiřadila se jim priorita. 

Nedílnou součástí byl i Denní meeting, který se konal vždy v 9:00. Všichni členové týmu 

během něj odpovídali na 3 otázky: 

• Co jsem udělal od posledního Scrum Meetingu? Člen týmu zhodnotil co se mu povedlo 

udělat. Výstupem měl být otestovaný kód, hotový dokument, návod, který je 

prezentován ostatním 

• S čím jsem měl během řešení úkolu problém, co se mi naopak povedlo vyřešit? S čím se 

vývojář, webový kodér, projekt manager potýkal, jaké problémy řešil, co mu zabránilo 

dokončit úkol, případně co šlo hladce. 

• Co hodlám do dalšího Scrum Meetingu udělat? Člen týmu udělá před ostatními 

závazek, co chce stihnout do příštího Denního meetingu, kterého se bude účastnit. 
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Jednou z nejpodstatnějších vlastností Scrumu je fakt, že úkoly nikdo nepřiděluje, v podstatě si je 

vybírají sami, podle toho co umí a jestli jsou schopni je vyřešit. 

Za výhodu Scrumu považuji možnost rychle reagovat na vývoj projektu. Díky krátkým iteracím 

je snadné se zaměřit na problémové části projektu a ty urychleně řešit. Vzhledem 

k nedirektivnímu způsobu vedení vývoje, který Scrum podporuje, má každý člen možnost 

realizovat svoje nápady. Na začátku projektu ani neexistují přesné role v týmu, ty se až časem 

vykrystalizují podle toho, ve které oblasti se chce každý člen realizovat. 

Největší nevýhodou Scrumu je, že nikde není definováno technické pozadí metodiky, na rozdíl 

například od extrémního programováni. Scrum vyžaduje motivované a aktivní členy týmu, které 

není vždy jednoduché najít, na druhou stranu je pak mnohem jednodušší s těmito lidmi 

spolupracovat [2]. 

3.2 SEO optimalizace 

Jedním z prvních zadaných úkolů, kterým jsem se na praxi zabýval, byla optimalizace 

internetových stránek. Jelikož jsem o této problematice nevěděl pomalu nic a neznal jsem 

podstatu a principy proč a k čemu je taková optimalizace vůbec užitečná, musel jsem absolvovat 

školení, kde jsem byl uveden do problematiky a dověděl se mnoho důležitých a nezbytných 

věcí. Mnoho důležitých informací jsem také čerpal z internetu [3]. 

Zkratka SEO vychází z počátečních slov search engine optimization, což se překládá jako 

optimalizace - přizpůsobení stránek pro vyhledávače. Hlavní podstatou celé optimalizace je 

zvýšení návštěvnosti konkrétní internetové stránky.  

Samotný proces optimalizace stránek pro vyhledávače je dlouhodobý proces. Vyžaduje pečlivou 

přípravu, protože dopady se projevují postupně. Pokud například definujete špatná klíčová slova 

při PPC kampani, zjistíte chybu relativně brzo, takže ji můžete rychle napravit. Pokud se vám 

stane něco podobného během SEO, zjistíte to v řádu týdnů, u nových stránek spíše měsíců. 

Velké množství firem má v dnešní době pěkné internetové stránky, ale zákazníky, nemá téměř 

žádné. Většinou je to způsobeno tím, že internetové stránky mají špatný titul, klíčové slova a 

popis (title, keywords, desccriptions). V horším případě tyto části úplně chybí a přitom jsou 

klíčové pro to, aby stránku zákazník vyhledal. Dalším krokem je poté registrace do 

internetových katalogů a vyhledávačů. 

Ve chvíli, kdy potenciální zákazník vstupuje na stránky vyhledávače s dotazem, kde může 

získat vaše zboží nebo služby, například Seznam nebo Google mu nabídne takové stránky, o 
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kterých se domnívá, že jsou pro daný dotaz nejrelevantnější. V řadě případů skutečně takové 

stránky dostane. Pokud se ale pohybujete v trochu více konkurenčním prostředí, pak zjistíte, že 

bez optimalizace stránek pro vyhledávače se opravdu neobejdete. Může to být prostředí 

s velkou konkurencí jako třeba v oblastech online služeb (prodej dovolených, realitní kanceláře, 

zážitkové agentury atd.). V České republice patří mezi nejpoužívanější vyhledávače Seznam a 

Google (viz Obrázek 1) [4]. 

Výsledek vyhledávání se obvykle skládá z těchto částí: 

• Titulek 

• Náhled stránky (u Seznamu nebo s pluginem ve Firefoxu také u Googlu) 

• Úryvek textu 

• URL adresa 

• Doplňující informace a funkce - region, více, stránky z archivu, HTML verze atd.  

 

 

 Obrázek 1: Podíl využívání vyhledávačů v České republice 1 
   
 

K celkovému zobrazení všech statistik zvolené internetové stránky se mi velmi osvědčil 

nástroj Google Analytics. Jde o komplexní statistický nástroj, který poskytuje Google zdarma 

v češtině a který se navíc lehce integruje do stránek. Na obrázku 2 je vidět ukázka této služby. 

Můžeme v něm zobrazit statistiky o počtu návštěv, odkud návštěvníci na danou stránku přišli, 

                                                      

1 Zdroj: http://www.toplist.cz/stat/?a=history&type=4 



- 12 - 

 

z jaké jsou země, jak dlouho se na stránce zdrželi a podobně. Můžeme zde také zjistit, pomocí 

jakých klíčových slov se lidé ptají, aby se dostali na Vaše stránky.  

 

 

  Obrázek 2: ukázka služby Google Analytics pro zobrazení statistik stránek 2 

  

                                                      

2 Zdroj: http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi 
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Projekt Sudeten Genealogy 
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Po vyplnění údajů nám systém zobrazí tabulku s

Obrázek 4). Všechny údaje p

vyplníme, tím dostaneme př

o každé matrice a po stisknutí tla

jednomu záznamu v databázi, se nám zobrazí tla

   Obrázek 

 

   Obrázek 

Index, se nachází ve většině

všech příjmení vyskytujících se v

se dané jméno nachází. Proto je nutné znát p

než procházet celou matriku a osobu hledat.

otevřeme si index s jeho jménem a podíváme se, na které stran

otevřeme konkrétní stranu matriky a p

- 14 - 

ů nám systém zobrazí tabulku s matrikami, které vyhovují našemu filtru
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Obrázek 4: Vyhledané matriky dle zvoleného filtru

Obrázek 5: Zobrazený seznam indexů a stran matriky
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eme konkrétní stranu matriky a přečteme informace (viz Obrázek 7). 
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   Obrázek 6: Ukázka indexu písmene L 

 

 

   Obrázek 7: Ukázka jednoho záznamu v matrice 

Druhým způsobem je vyhledávání dle příjmení. Tento způsob je možný pouze v případě, že 

námi hledanou osobu již někdo před námi hledal a vytvořil na ni tzv. tag neboli značku. Tento 

tag je zaznamenán do databáze a podle něj je možné velmi rychle záznam vyhledat jen pomocí 

zadání jména, příjmení, obce nebo období. Po vyhledání se nám opět zobrazí tabulka se 

záznamy a po stisknutí tlačítka Zobrazit se otevře konkrétní strana matriky s hledanou osobou. 

Dalšími funkcemi systému kromě vyhledávání a vytváření tagů je registrace a přihlášení 

uživatelů. Ty je možné rozdělit na běžného uživatele, badatele nebo partnera.  Je zde přístup do 

komunit na Facebook nebo Twitter a do budoucna je v plánu vytvořit pro uživatele forum.  



 

Dále jsou na stránkách uvedeny informace pro zákazníky, badatele, partnery nebo mnoho 

dalších informací týkajících se samotného 

3.3.2 Návrh databáze

Další částí, na které jsem pracoval, byla databáze systému. 

jsem za úkol udělat její návrh. Za

vytvářet databázi a určil aktéry systému, vstupy, výstupy, nefunk

zpracoval Konceptuální model

lineární zápisy typů entit a vztah

s Diagramy užití, funkčními a výkonnostními požadavky.

   Obrázek 

Bylo důležité navrhnout databázi tak, aby bylo možné procházet stromovou strukturu složek 

jednotlivých matrik. Samotná struktura pak vypadala tak, že ko

obce (oblasti) a v ní pak byly složky s

strany matrik a další složka s

Na obrázku 8 je vidět, že se databáze skládá jen ze 

jako nejefektivnější a nejjednodušší. Tabulka Matrika obsahuje veškeré informace o dané 

matrice, jako jsou ID složky, index matriky, ID rodi

začátek a konec matriky, obec, oblast (d

na tabulku Matrika pomocí cizího klí

Tabulka Tag obsahuje ID tagu, vazbu na tabulku Obrázek pomocí cizího klí

vazbu na tabulku uživatel pomocí cizího klí

obsahuje ID uživatele a další registra

telefon, email.  

Návrh databáze byl mnohokrát m

s něčím novým. Proto jsem samotnou implementaci odložil do doby, než bude návrh GUI a 

databáze ve finální verzi, abych se vyhnul pozd
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Dále jsou na stránkách uvedeny informace pro zákazníky, badatele, partnery nebo mnoho 

dalších informací týkajících se samotného vyhledávání, vytváření tagů, informací o projektu.

Návrh databáze 

ástí, na které jsem pracoval, byla databáze systému. Ta byla vytvořena pod MySQL. 

ělat její návrh. Začal jsem základní analýzou, kde jsem popsal, k

čil aktéry systému, vstupy, výstupy, nefunkční požadavky. Poté jsem 

onceptuální model, do kterého patří ER diagram, Třídní diagram

ů entit a vztahů a datový slovník. Následně jsem zpracoval Funk

čními a výkonnostními požadavky. 

Obrázek 8: Třídní diagram databáze 

ležité navrhnout databázi tak, aby bylo možné procházet stromovou strukturu složek 

jednotlivých matrik. Samotná struktura pak vypadala tak, že kořenovou složkou byl název v

ní pak byly složky s jednotlivými obcemi, kde v každé z

strany matrik a další složka s indexy.  

ět, že se databáze skládá jen ze čtyř tabulek. Tento návrh se pozd

ější a nejjednodušší. Tabulka Matrika obsahuje veškeré informace o dané 

matrice, jako jsou ID složky, index matriky, ID rodičovské složky, typ matriky,

átek a konec matriky, obec, oblast (děkanát). Tabulka Obrázek obsahuje 

na tabulku Matrika pomocí cizího klíče ID složky, jméno obrázku a absolutní cestu k

Tabulka Tag obsahuje ID tagu, vazbu na tabulku Obrázek pomocí cizího klí

vazbu na tabulku uživatel pomocí cizího klíče ID uživatele, jméno a příjmení. Tabulka Uživatel 

obsahuje ID uživatele a další registrační údaje jako je heslo, typ uživatele, jméno, p

Návrh databáze byl mnohokrát měněn dle požadavků zákazníka na systém, který stále p

to jsem samotnou implementaci odložil do doby, než bude návrh GUI a 

databáze ve finální verzi, abych se vyhnul pozdějším komplikacím. 

Dále jsou na stránkách uvedeny informace pro zákazníky, badatele, partnery nebo mnoho 

informací o projektu. 

řena pod MySQL. Měl 

analýzou, kde jsem popsal, k čemu budu 

ční požadavky. Poté jsem 

řídní diagram (viz Obrázek 8), 

 jsem zpracoval Funkční analýzu 

 

ležité navrhnout databázi tak, aby bylo možné procházet stromovou strukturu složek 

novou složkou byl název větší 

každé z nich byly všechny 

Tento návrh se později ukázal 

jší a nejjednodušší. Tabulka Matrika obsahuje veškeré informace o dané 

ovské složky, typ matriky, signaturu, 

kanát). Tabulka Obrázek obsahuje ID obrázku, vazbu 

e ID složky, jméno obrázku a absolutní cestu k němu. 

Tabulka Tag obsahuje ID tagu, vazbu na tabulku Obrázek pomocí cizího klíče ID obrázku, 

říjmení. Tabulka Uživatel 

ní údaje jako je heslo, typ uživatele, jméno, příjmení, 

, který stále přicházel 

to jsem samotnou implementaci odložil do doby, než bude návrh GUI a 
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3.3.3 Implementace funkčních částí systému 

Poslední částí tohoto projektu bylo naimplementovat funkčnost. K dispozici jsem měl již 

hotovou verzi šablony stránky, na které pracoval můj kolega, další lidé pak stránky obohatili o 

obsah.   

Nejprve jsem se seznámil s programovacím jazykem PHP, se kterým jsem se setkal poprvé [5]. 

Poté jsem začal nejdůležitější částí, kterou bylo vyhledávání v matrikách. Princip byl takový, že 

uživatel zadal například název obce. Proběhl dotaz na databázi, kde výsledek vrátil všechny 

záznamy s informacemi o dané obci a zobrazil je do tabulky. Samotný dotaz byl definován 

v části PHP kódu na stránce, ale zobrazení tabulky bylo volané z třídy PackageViewer jak je 

patrné z následující ukázky. 

if (@$obec || @$obdobiod || @$obdobido || @$typ || @$signatura || @$oblast) 

{ 

 $package1 = new Package($db); 

       @$data = $package1->load("Slozka","ID_slozky,typ_matriky,rodic, nazev, 

 zacatek_matriky, konec_matriky, index_matriky, dekanat_cz, obec_cz, 

 signatura, poznamka", parametrHodnoceni($obec, $obdobiod, $obdobido, 

 $typ, $signatura, $oblast)); 

                     

       $view = new PackageViewer($data); 

       echo "<h3>Matriky</h3>"; 

       echo "<div class=\"vypis\">"; 

       echo($view->formview()); 

       echo "</div>";   

} 

Pokud je na začátku zadaná některá z hodnot, provede se podmínka if a vyhledají se 

odpovídající záznamy. Na začátku se vytvoří nové připojení k databázi. Poté se příkazem Select 

načtou do proměnné všechny atributy z databáze pomocí funkce Load. Jako podmínka Where 

slouží funkce ParametrHodnoceni, kde se přebírají námi zadané parametry pro vyhledávání. 

Nakonec proběhne samotné zobrazení pomocí třídy PackageViewer, ze které se zavolá funkce 

formview viz následující kód. Samozřejmě je nutné také definovat výpis kaskádových stylů pro 

správné zobrazení stránky. 
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public function formview() 

{          

 $this->result .="<table id=\"browser_data\" class=\"data display 

 datatable\"> 

 <thead> 

  <tr> 

   <th>Typ</th> 

   <th>Název</th> 

   <th>Období</th> 

   <th>Index</th> 

   <th>Oblast</th> 

   <th>Obec</th> 

   <th>Signatura</th> 

   <th>Akce</th> 

  </tr> 

 </thead> 

 <tbody>"; 

                                 

       while (list($index,$hodnota) = each($this->packagedata)) 

 {                                                      

  $this->result .= "<tr class=\"odd gradeX\"> 

  <td>".$hodnota["typ_matriky"]."</td> 

  <td>".$hodnota["nazev"]."</td> 

  <td>".$hodnota["zacatek_matriky"]." -      

  ".$hodnota["konec_matriky"]."</td> 

  <td>".$hodnota["index_matriky"]."</td> 

  <td>".$hodnota["dekanat_cz"]."</td> 

  <td>".$hodnota["obec_cz"]."</td> 

  <td>".$hodnota["signatura"]."</td> 

  <td><ahref=\"index.php?page=vyhledavani&ID=     

  ".$hodnota["ID_slozky"]."&typ=".$hodnota['poznamka']."\"  

  class=\"btn green\">Vybrat</a></td> 

  </tr>";  

       } 

       $this->result .= "</tbody> 

 </table>";  

       return $this->result;     

} 

Jak je z kódu patrné, nejprve se vytvoří tabulka s hlavičkou a poté se vyplní daty. V tabulce se 

nachází tlačítko Vybrat, které slouží k vybrání matriky. Přesměruje nás na stejnou stránku a 

předají se hodnoty atributů ID složky a poznámka, podle kterých pak provádíme další výběr 
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jako je zobrazení tlačítek indexů nebo konkrétních stran matriky. Podobně funguje i 

vyhledávání v příjmeních, jen s tím rozdílem, že přistupujeme, k tabulce Tag. 

Jednou z dalších částí byla implementace seznamu partnerů a badatelů, kde byly v tabulce 

zobrazeny jejich jména, kontaktní údaje a internetové stránky a bylo možné zobrazit jejich 

detailní profil. Nejtěžší částí bylo vytvoření registrace a přihlašování pomocí Session v PHP, 

kterým jsem musel porozumět [6].  

Samotná implementace mi zabrala asi nejvíce času při odborné praxi, protože jsem se musel učit 

nový programovací jazyk a přitom spolupracovat v týmu s ostatními, kteří na tomto projektu 

také pracovali, a mnohdy se naše práce překrývaly nebo bylo třeba pracovat na něčem jiném. 
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4 Teoretické a praktické znalosti získané 

v průběhu studia uplatněné při odborné praxi 

V průběhu odborné praxe jsem hojně využíval znalosti z předmětů týkajících se tvorby 

internetových stránek jako Základy programování nebo Vývoj internetových aplikací. V dalším 

zadaném projektu jsem využil znalosti týkající se databází z předmětů Teorie zpracování dat, 

Databázové a informační systémy a Vývoj informačních systémů. Při samotné implementaci mi 

pak lehce pomohly Algoritmy I a II.  

Všechny tyto předměty mi daly potřebný základ k tomu, abych byl schopen v praxi porozumět 

reálným problémům a dokázal se v nich orientovat, zpracovat je a vyřešit. Sám jsem si ověřil, že 

bez teoretických znalostí získaných při studiu například databázových systémů, by bylo velmi 

neefektivní je vytvářet nebo jakkoliv s nimi pracovat. 

 

5 Znalosti či dovednosti scházející v průběhu 

odborné praxe 

Při vykonávání odborné praxe jsem se poprvé setkal s agilními metodikami, které se ukázaly být 

velmi užitečné. Nic takového jsem ze školy neznal, což si myslím je docela škoda, protože tyto 

metodiky Vás naučí pracovat v kolektivu a hlavně Vás naučí otevřeně diskutovat o problémech 

a jejich řešeních. 

Věci týkající se SEO optimalizace jsem znal spíše z vlastních zkušeností než ze studia, ale i tak 

mohu říci, že jsem s touto částí odborné praxe neměl žádný problém.  

V projektu Sudeten Genealogy jsem měl největší problém s implementací funkční části 

systému, která se prováděla v jazyku PHP, což pro mě byl nový programovací jazyk, se kterým 

jsem se dosud nesetkal. Proto mi poměrně velké množství času zabralo studium tohoto jazyka. 

Ale nakonec mi tento jazyk nepřišel až tak složitý, protože principy objektově orientovaného 

programování nebo cykly a mnoho dalšího je stejné jako například v jazyce C++. 
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6 Závěr 

Když jsem poprvé nastupoval na praxi do firmy AstrumQ, netušil jsem, co ve skutečnosti budu 

dělat nebo jak se bude praxe odvíjet. Po pár týdnech mi bylo jasné, že jsem zvolil velmi dobře, 

protože tým lidí, se kterými jsem pracoval, byl perfektní. Nejdůležitější věc při práci v týmu je 

totiž komunikace, a pokud si s ostatními nerozumíte, těžko můžete tvořit projekty, které budou 

za něco stát. Velký podíl na tom všem mají i lidé z AstrumQ, kteří nám velmi pomáhali a byli 

vstřícní s námi řešit problémy, pokud nějaké nastaly. 

Tato praxe mi pomohla učinit si svůj vlastní pohled na rozdílnost mezi školním a soukromým 

sektorem. Ve škole se učíme mnoho teoretických věcí, které jsou základem pro přijetí a práci v 

nějaké firmě. Ale teprve až potom člověk zjistí, že je potřeba myslet jinak. V soukromém 

sektoru je mnoho konkurence. Je potřeba mít skvělý marketing a umět se prosadit. To vše škola 

nenaučí a právě od toho je praxe, díky které jsem měl i já možnost získat tuto cennou zkušenost. 
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