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1 Úvod 

 Lidé v České republice využívají internet k nákupům stále častěji. Potvrzují to 

nejen data obchodníků, ale také statistiky úvěrových společností. Vyjma absolutního 

počtu transakcí roste už řadu let za sebou i jejich celkový finanční objem, v roce 2012 

se konkrétně zvýšil o 23 procent v meziročním srovnání. Roste také obliba rychlých 

online plateb, např. platební kartou. Tyto skutečnosti také zvyšují nároky na 

obchodníky. Zaplatí-li zákazník při nákupu platební kartou a platba je převedena 

obchodníku prakticky ihned, očekává také rychlé zpracování objednávky ze strany 

obchodníka a promptní doručení zboží. Obchodník tedy musí řešit, jak objednávky co 

nejefektivněji zpracovat a přitom s co nejnižšími náklady, zejména jedná-li se o malou 

firmu, či živnostníka. Jestliže obchod vzkvétá a roste objem tržeb je pro obchodníka 

nereálné vést evidenci objednávek v programech typu Microsoft Excel, či na papíře 

a nutí jej to přemýšlet, jak tyto věci řešit lépe. 

 Problematiku evidence, zpracování a automatizace objednávek řeší (v rámci 

svého administračního rozhraní) do jisté míry každá e-commerce aplikace, ať již typu 

open-source, nebo komerčního typu. Neřeší však situaci, kdy firma využívá k prodeji 

více různorodých prodejních kanálů, jako je například klasický e-shop, online aukční 

portály nebo slevové portály a potřebuje zpracovávat objednávky ze všech těchto 

prodejních kanálů, nejlépe v jedné evidenci. Může zde být také buď nemožná, nebo 

složitá úprava systému dle vlastních potřeb. V této situaci může být pro obchodníka 

získání např. celkových účetních údajů a přechod mezi jednotlivými platformami složitý 

a časově náročný. Právě čas je pro mnoho živnostníků zdrojem nejcennějším. Cílem 

této práce tedy bude návrh a implementace objednávkového informačního systému 

pro malou firmu, který bude agregovat data z výše uvedených prodejních kanálů do 

celistvé evidence a který bude proces objednávky co nejvíce automatizovat. 

 Na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností se službami společnosti 

Google, bude k implementaci aplikace využito Google Apps skriptů a platformy Google 

Application Engine1 (dále již jen App Engine) a další aplikace v rámci Google Apps2. 

App Engine je služba pro hostování webových aplikací. Webovými aplikacemi jsou 

myšleny aplikace, nebo služby, ke kterým můžeme získat přístup skrze web, obvykle 

                                            
1 https://developers.google.com/appengine/ 
2 http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/apps/business/ 

https://developers.google.com/appengine/
http://www.google.cz/intl/cs/enterprise/apps/business/
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prostřednictvím webového prohlížeče: obchody, sociální sítě, hry, mobilní aplikace, 

dotazníky a další. App Engine umí také hostovat tradiční webové stránky, dokumenty 

a obrázky, ale prostředí je speciálně vyvinuto pro běh dynamických webových aplikací 

v reálném čase. Jedná se o tzv. cloudovou platformu a lze ji zařadit jako PaaS 

(Platform as a Service), tedy celá platforma je poskytována zákazníkům jako služba. 

Důležitým aspektem při výběru platformy je také fakt, že provoz aplikace v rámci App 

Engine je v základu zdarma, sice s některými omezeními, která jsou ale dostatečně 

robustní pro běh aplikace, které je předmětem této práce. Mezi konkurenční služby 

patří například, Microsoft Azure3 nebo Amazon Web Services4. 

 Práce je rozdělená do dvou větších částí. První část je teoretická a druhá se 

věnuje praktické realizaci aplikace. V teoretické části proběhne seznámení s použitými 

technologiemi pro provoz budoucí aplikace a současným stavem zpracování 

objednávek ve firmě. V praktické části práce bude popsán návrh a implementace 

vytvořeného systému. V závěru pak zhodnocení výsledků a doporučení pro další vývoj 

systému. 

  

                                            
3 http://www.windowsazure.com/en-us/ 
4 http://aws.amazon.com/ 

http://www.windowsazure.com/en-us/
http://aws.amazon.com/
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2 Nástroje Google a použité technologie 

2.1 Cloud Computing 

 Cloud computing, neboli výpočty v oblacích je pojmem označujícím proces 

poskytování IT služeb, jehož detail funkčnosti je pro vnější okolí skrytý. Způsoby jak jej 

lze využít jsou známy, ale starost o vnitřní procesy je minimalizována. Jedná se 

o abstrakci. Práce s komplexním a detailním systémem je velmi jednoduchá, bez 

ohledu na mnoho složitých detailů, které při tom mohou být zapojeny. Zákazník si 

jednoduše od poskytovatele cloudových služeb vybere nějakou službu, kterou poté 

vzdáleně využívá. Zákazník nemusí nic instalovat, konfigurovat, udržovat, upgradovat 

nebo dále investovat. Model je tedy především vhodný pro malé a začínající podniky, 

protože počáteční investice je rovna nule. Uživatel platí pravidelné měsíční poplatky, 

které se zpravidla odvíjejí od počtu uživatelů, nebo využívané kapacity. Cloud 

computing můžeme rozdělit na tři základní koncepty (distribuční modely): [16]  

Obr. 2.1: Koncepty CC IaaS/Hostování - PaaS/Vývoj – SaaS/Využití [5] 

 

I. IaaS (Infrastructure as a Service) 

Infrastruktura formou služby. Typickým příkladem tohoto konceptu může být 

webhosting. Pronajímáme infrastrukturu (server, datové úložiště) od poskytovatele, 

formou služby za pravidelný poplatek. Služba je dostupná ihned a lze plynule 

modifikovat její kapacitu. [16] 

II. PaaS (Platform as a Service) 

Platforma jako služba. Jedná se o nejnovější koncept Cloud Computingu, kde 

platformou rozumíme kompletní vývojové nebo aplikační prostředí, pro které je možné 

vytvářet vlastní aplikace. Zákazníky jsou obvykle vývojáři, kteří v rámci dané platformy 
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vyvinou aplikaci, kterou dále poskytují třeba jako SaaS. Služby odpovídající tomuto 

konceptu jsou například Google App Engine, Windows Azure a další. [16] 

III. SaaS (Software as a Service) 

Software jako služba. Tento koncept můžeme považovat za nejobvyklejší, jedná se 

o služby jako e-mail (Seznam.cz, Gmail.com, Hotmail.com), instant mesaging (ICQ) 

nebo FaceBook a Google Apps. Klientský software, který běží na infrastruktuře 

poskytovatele je poskytován jako služba a zákazník jej využívá obvykle 

prostřednictvím webového prohlížeče nebo speciální klientské aplikace (např. ICQ 

klient). Hlavní výhodou je pak nezávislost na platformě. [16] 

2.2 Google Apps 

 Google Apps je cloudová služba, která poskytuje sadu kancelářských aplikací 

dostupných díky cloudové technologii odkudkoli nezávisle na použitém operačním 

systému. Veškerá data v rámci Google Apps jsou umístěna na bezpečných serverech 

společnosti Google. Koncový uživatel se tedy především nemusí starat o údržbu 

hardware a zabezpečení. Základní verze služby s robustními limity je zdarma a vše 

lze také zprovoznit na vlastní doméně, což je vhodné zejména pro Gmail. Placená 

verze obsahuje nepřetržitou technickou podporu a garanci dostupnosti služeb. [6] 

 V rámci administračního rozhraní lze provést veškeré nastavení, jako je správa 

uživatelů a skupin, konfigurace služeb nebo nastavení domény a pomocí DNS 

záznamů nasměrovat Google Apps na vlastní doménu. Administrační konzole Google 

Apps je zobrazena na obrázku 2.2. 

 Kromě Gmailu a kancelářských aplikací jako jsou Dokumenty, Tabulky 

a Prezentace nabízí Google Apps ještě např. Kalendář, správu Kontaktů a Google 

Sites (weby). Ke všem souborům a aplikacím lze přistupovat také z mobilních zařízení 

typu tablet nebo smartphone. 
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Obr. 2.2: Administrace Google Apps 

 

 

2.3 App Engine 

Jak bylo řečeno v úvodu, Google App Engine je služba pro hostování webových 

aplikací. Prvotní verze platformy App Engine vznikla v roce 2008 a podporován byl 

pouze jazyk Python. V následujícím roce 2009 byla implementována podpora jazyka 

Java a dále pak podpora jazyka Go. App Engine byl navržen zejména pro aplikace, ke 

kterým přistupuje mnoho uživatelů najednou a jeho struktura je odlišná od klasického 

webového aplikačního serveru. I v případě, že je aplikace zrovna vytížena mnoha 

požadavky od uživatelů, nedojde ke snížení výkonu, ale plynule škáluje (jsou 

přidělovány plynule další výpočetní prostředky). Aplikace napsané pod App Engine 

škálují automaticky. Což znamená, že čím více uživatelů využívá aplikaci, tím více 

výpočetních prostředků ji App Engine, který řídí využívání těchto zdrojů, přidělí. Pro 

zachování vysoké škálovatelnosti a spolehlivosti zabraňuje App Engine přístupu 

k fyzické infrastruktuře, spouštění procesů na pozadí, otevírat sockety nebo používat 

některé další běžné operace. Programátor tedy nemusí v rámci aplikace vůbec řešit 

přidělování zdrojů, což je velkou výhodou. Obrázek 2.3 ilustruje plynulou 

škálovatelnost, kde při nárůstu požadavků zůstává odezva na stejné úrovni. [17] 
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Obr. 2.3: Ilustrace odezvy aplikace v závislosti na počtu požadavků [15] 

 

 

Na rozdíl od tradičních webhostingových služeb, nebo použití vlastního serveru, 

s Google App Engine, platíme pouze za zdroje, které využíváme. Tyto zdroje zahrnují 

procesorový čas, diskový prostor a příchozí / odchozí šířku pásma. Zdarma je 

v základu až jeden gigabajt diskového prostoru bez poplatků, aby byl usnadněn vývoj 

aplikací s malým až středním provozem začínajícím vývojářům. Dle odhadu 

společnosti Google neplacená verze umožňuje asi pět miliónů zobrazení stránky za 

měsíc. [17] 

Google App Engine můžeme rozdělit na tři základní části:  

 Prostředí runtime. 

 Datové úložiště. 

 Škálovatelné služby. 

 

2.4 Prostředí runtime 

 App Engine aplikace reaguje na webové požadavky (requests). Tento 

požadavek začíná ve chvíli, kdy klient, obvykle webový prohlížeč na straně uživatele, 

kontaktuje aplikaci s požadavkem skrze HTTP (Hypertext Transfer Protocol) protokol, 

jako je načtení webové stránky na adrese URL. Když App Engine obdrží požadavek, 

identifikuje aplikaci dle doménového jména (obvykle ve tvaru 

nazev_aplikace.appspot.com nebo na vlastní doméně v rámci Google Apps) a vybere 

ke zpracování požadavku takový server z mnoha dostupných serverů, který s největší 

pravděpodobností zajistí rychlou odezvu. Poté spustí aplikaci s obsahem HTTP 

požadavku, přijímá data z aplikace a vrátí odpověď (response) klientu. [17][2] 
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 Z pohledu aplikace, prostředí runtime začne existovat v okamžiku, kdy začíná 

zpracování požadavku a přestane existovat, když zpracování skončí. App Engine 

poskytuje nejméně dvě metody pro uložení dat, které přetrvají mezi požadavky, avšak 

tyto mechanismy existují mimo prostředí runtime. Tímto je dosaženo schopnosti App 

Engine rozdělovat provoz mezi mnoho serverů, aby každý požadavek byl vyřízen 

stejně rychle, bez ohledu na to, jaký je provoz aplikace v jednom okamžiku. Neexistuje 

způsob, jak zaručit, že stejný server bude zpracovávat dva za sebou jdoucí požadavky 

od stejného klienta. [2] 

 Aplikace nemůže získat přístup k severu, na kterém je spuštěna. Může číst své 

vlastní soubory ze souborového systému, ale nemůže zapisovat do souborů a číst 

soubory patřící do jiných aplikací nebo získat přístup k síťovému zařízení serveru, 

i když lze provádět síťové operace pomocí služeb. Zjednodušeně řečeno, každý 

požadavek žije ve své vlastní karanténě (sandbox). [2] 

 Sandboxing umožňuje App Engine provozovat více aplikací na stejném serveru, 

bez toho aby jedna aplikace ovlivňovala chování dalších. Aplikace je izolována 

v samostatném a spolehlivém prostředí, které je plně nezávislé na hardware 

a operačním systému. V rámci zachování bezpečnosti a škálovatelnosti jsou některé 

funkcionality standardního jazyka Java omezeny. Mezi hlavní omezení patří: [2] 

 Komunikace s dalšími počítači je možná pouze skrze službu URL Fetch 

a služeb e-mailu. Další počítače se k aplikaci připojují výhradně skrze protokol 

HTTP. 

 Výhradně jako odpověď HTTP dotazu může běžet kód aplikace, odpověď musí 

být vrácena do 30 sekund. Není umožněno vytváření podprocesů a více vláken. 

 V rámci aplikace nelze číst a zapisovat do systému souborů. Povoleno je pouze 

čtení souborů, které patří k aplikaci. 

 Každý požadavek musí vrátit klientovi odpověď do 30 sekund. Může se to zdát 

jako pohodlně velké množství času pro webové aplikace, ale App Engine je 

optimalizován zejména pro aplikace, které reagují za méně než jednu sekundu. Pokud 

také např. aplikace využívá mnoho procesorového času, App Engine ji může zpomalit, 

aby byl výkon rozdělen, i mezi další aplikace využívající stejné CPU. Zpracování 

aplikací náročných na výkon, tak může zabrat delší čas, než kdyby měly vyhrazeny 

procesor jen pro svůj běh. [2] 
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  Google App Engine nabízí tři typy runtime prostředí pro aplikace: Java5, 

Python6 a Go7. Výběr prostředí závisí na znalosti jazyka a souvisejících technologiích, 

které chceme použít při vývoji aplikace. Aplikace v rámci této práce bude vytvořena 

pomocí jazyka Java. Podporovány jsou i další jazyky (prostřednictvím Java Virtual 

Machine) jako např. Scala, Ruby (interpreter JRuby), Groovy, PHP (interpreter 

Quercus), JavaScript (interpreter Rhino). [17] 

 Python je relativně jednoduchý interpretovaný programovací jazyk, vyvíjen jako 

open source. Je objektově orientovaný a nabízí mnoho standardních knihoven. Je 

nezávislý na platformě, na které běží a jeho použití je velice široké, od programů pro 

zpracování textu až po zpracování multimédií. Výhodou je stručný a přehledný kód, 

nevýhodou pak menší rychlost oproti klasickým kompilovaným jazykům. [18] 

 Go je nový (vznikl v roce 2009) kompilovaný programovací jazyk vyvinutý 

společností Google. Jedná se také o open source a mezi jeho hlavní vlastnosti patří 

jednoduchost a rychlost. Go nepodporuje objektově-orientované programování 

způsobem, jaký je znám z jazyků Java nebo Python. [12] 

 Základem pro běh aplikací v prostředí Java je Java 6 Virtual Machine (JVM). 

Aplikace může být napsána v jazyce Java, nebo v jiných jazycích, které lze spustit 

v rámci JVM. Jsou to např. PHP, Ruby, JavaScript, Scala, Groovy. Aplikace přistupuje 

k prostředí a službám skrze standardizované rozhraní zahrnující Java servlety a Java 

Persistence API (JPA). Jakékoli Java technologie, které fungují v rámci omezení 

sandboxu (viz. výše), můžou běžet v App Engine, včetně mnoha existujících rámců 

a knihoven. Dále je plně podporován Google Web Toolkit8 (GWT), rámec pro bohaté 

webové aplikace, který umožňuje psát všechny aplikace (včetně uživatelského 

rozhraní) v jazyce Java, mající bohaté grafické prvky a pracovat s nimi v nejčastějších 

webových prohlížečích bez nutnosti instalace zásuvných modulů (plug-inů). [2] 

 Prostředí programovacích jazyků Java, Python i Go používají stejný model 

aplikačního serveru. Požadavek je směrován na aplikaci, která je na serveru spuštěna, 

zpracovává požadavky a vrací odpovědi klientovi. Každé prostředí provozuje tzv. 

                                            
5 http://www.oracle.com/us/technologies/java/overview/index.html 
6 http://www.python.org/ 
7 http://golang.org/ 
8 https://developers.google.com/web-toolkit/ 

http://www.oracle.com/us/technologies/java/overview/index.html
http://www.python.org/
http://golang.org/
https://developers.google.com/web-toolkit/
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tlumočníka (interpreter) s restrikcemi sandboxu a pokus o použití funkce jazyka nebo 

knihovny, která bude vyžadovat vnější přístup, se nezdaří a skončí výjimkou. [2] 

Obr. 2.4: Cyklus request / response [4] 

 

 

 Při použití jiného serveru pro každý požadavek je výhodou škálování, je však 

časově náročné vytvářet novou instanci aplikace pro jeden každý požadavek. Toto App 

Engine zmírňuje zachováním aplikace v paměti na aplikačním serveru tak dlouho jak 

je to jen možné a servery inteligentně opětovně využívá. Každá aplikace může využívat 

paměť cache pro ukládání dat přímo na aplikačním serveru, pomocí globální 

proměnné. [2] 

 Hardwarová a softwarová konfigurace App Engine je uživatelům skryta. Existují 

sice způsoby, jak zjistit jaký je použit operační systém a jaký hardware server používá, 

ale nakonec to není až tak důležité. Prostředí runtime je abstrakcí operačního systému, 

který umožňuje App Engine spravovat zdroje, manipulaci s požadavky, škálování 

a rozložení zátěže bez vědomí aplikace resp. uživatele. Funkce, které obvykle vyžadují 

znalost operačního systému, jsou poskytnuty buď skrze služby mimo prostředí 

runtime, nebo pomocí emulovaných volání standardních knihoven. [2] 

 Většina webových stránek je stále statického charakteru. Obrázky a CSS 

soubory, které popisují vzhled stránky, kód JavaScript běžící ve webovém prohlížeči 

a HTML soubory pro stránky bez dynamických komponentů, všeobecně nazýváme 

statickými soubory. Vzhledem k tomu, že tyto typy souborů neobsahují kód aplikace, 

je zbytečné a neefektivní, aby je spravoval aplikační server. Pro statické stránky má 
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App Engine vyhrazeny samostatné servery. Tyto servery jsou optimalizovány jak svou 

vnitřní architekturou, tak vnější, pro práci se statickými zdroji. [2] 

 

2.5 Datastore 

 Standardní webové aplikace vyžadují ukládání dat při obsluze požadavku, které 

budou dostupné i pro vyřizování následujících požadavků. Pro malé webové projekty 

je typické, že využívají jediného databázového serveru pro celý web a jeden nebo více 

webových serverů, které se připojují k databázi pro ukládání a čtení dat. Použití 

jediného centrálního databázového serveru snadno umožňuje mít jednu kanonickou 

reprezentaci dat, takže uživatelé přistupující na dílčí webové servery mají k dispozici 

stejnou a nejnovější informaci. Centrální server je však obtížně škálovatelný, jakmile 

je překročen limit připojení k databázi. [2] 

 Zdaleka nejoblíbenějším druhem systému pro ukládání dat pro webové aplikace 

byla v minulých desetiletích relační databáze, obsahující tabulky s řádky a sloupci, 

uspořádanými pro efektivní využití datového prostoru a účinnost, s indexy a surový 

výkon pro provádění dotazů. K dalším typům patří například hierarchické úložiště 

(souborové systémy, XML databáze) a objektové databáze. Každý z těchto typů má 

své klady i zápory, a využití závisí na povaze dat, ke kterým aplikace přistupuje. [2] 

 Google App Engine databázový systém (datastore) se nejvíce podobá 

objektovým databázím. Nejedná se však o relační databázi. Stejně jako u prostředí 

runtime je datastore abstrakcí, poskytuje robustní a škálovatelné úložiště pro webové 

aplikace s následujícími rysy:  

 Žádné plánované prostoje (při údržbě). 

 Atomické transakce. 

 Vysoká dostupnost čtení a zápisu. 

 Silná konzistence. 

Primární úložiště dat pro App Engine je nejvyšší replikací datastore (High 

Replication Datastore - HRD), kde jsou data replikována na různých datových 

centrech, pomocí systému založeného na algoritmu Paxos. [7] 
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App Engine datastore využívá syntaxe založené na jazyce SQL a nazvané 

GQL. GQL9 záměrně nepodporuje operace JOIN z důvodů neefektivity v případě, že 

je operace prováděna nad daty uloženými na více než jednom serveru. Místo toho jsou 

vazby (1:1, 1:N, M:N) prováděny pomocí třídy ReferenceProperty10. [7] 

Entity a vlastnosti 

App Engine aplikace ukládá svá data jako jednu nebo více entit v datastore. 

Každá entita má jednu nebo více vlastností, z nichž každá má své jméno a hodnotu, 

která je jedním z primitivních datových typů. Entity jsou pojmenovány dle druhu, a jsou 

takto rozděleny do kategorií pro účely dotazů. Na první pohled to může připomínat 

relační databázi. Entity jsou jako řádky v tabulce a vlastnosti se podobají sloupcům. 

Nicméně jsou zde dva hlavní rozdíly mezi entitami a řádky. Entita daného druhu 

nemusí mít stejné vlastnosti jako ostatní entity stejného druhu a může mít vlastnost se 

stejným názvem jako jiná entita, ale s jiným typem hodnoty. Toto uspořádání sebou 

přináší jak velkou flexibilitu, tak některé problémy s údržbou. Dalším rozdílem mezi 

entitou a řádkem tabulky je, že entita může mít více hodnot pro jednu vlastnost. [2] 

Každá entita v datastore má jedinečný klíč, který je buď poskytnut aplikací, nebo 

vygenerován App Engine (lze zvolit). Na rozdíl od relační databáze, tento klíč není 

„pole“, ale jedná se o nezávislý aspekt entity. Pokud známe klíč, můžeme rychle načíst 

entitu a nad hodnotami klíčů lze provádět dotazy. Klíč po vytvoření entity nemůže být 

změněn. App Engine používá druh a klíč entity k určení kde je entita uložena v multi-

serverovém prostředí. [7] 

Dotazy a indexy 

Dotaz v datastore vrátí nula nebo více entit stejného druhu. Můžou také být 

vráceny jen klíče entit. Dotaz lze filtrovat na základě podmínek, které musí splňovat 

vlastnosti daných entit a vrácené výsledky dotazu mohou být seřazeny dle hodnot 

vlastností. V typické relační databázi jsou dotazy plánovány a prováděny v reálném 

čase proti datové tabulce, která je uložena, tak jak ji navrhl vývojář. Ten může také 

určit, zda indexovat některé sloupce tabulky pro urychlení některých dotazů. App 

Engine pracuje naprosto odlišně. Zde má každý dotaz odpovídající index, spravovaný 

                                            
9 https://developers.google.com/appengine/docs/python/datastore/gqlreference 
10 https://developers.google.com/appengine/docs/python/datastore/datamodeling 

https://developers.google.com/appengine/docs/python/datastore/gqlreference
https://developers.google.com/appengine/docs/python/datastore/datamodeling
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datastore. Když aplikace provádí dotaz, datastore vyhledá index pro daný dotaz, 

skenuje první řádek, který odpovídá dotazu a vrací entity pro každý následující řádek 

v indexu, dokud první řádek neodpovídá dotazu. [2] 

Toto vyžaduje, aby App Engine dopředu věděl, které dotazy bude aplikace 

provádět. Není nutné znát hodnoty filtrů v předstihu, ale je třeba znát druh entity 

dotazu, přičemž jsou vlastnosti filtrovány nebo seřazeny.  App Engine poskytuje sadu 

indexů pro jednoduché dotazy, na základě vlastností existujících entit jednoho druhu. 

Pro složitější dotazy musí aplikace ve své konfiguraci obsahovat specifikací indexů. 

[2] 

App Engine SDK (Software Developers Kit) napomáhá k vytvoření tohoto 

konfiguračního souboru tím, že sleduje, které dotazy jsou prováděny během testování 

aplikace na lokálním webovém serveru. Když dojde k nahrání aplikace, datastore umí 

vytvořit indexy pro dotazy prováděné během testování. Konfiguraci indexů lze také 

upravit ručně. Když aplikace vytvoří nové nebo aktualizuje staré entity, aktualizuje také 

každý odpovídající index. Tato vlastnost činí dotazy velmi rychlými (každý dotaz je 

prosté projití tabulky) na úkor aktualizací entit (jedna změna se může projevit v mnoha 

tabulkách). [2] 

Transakce 

Pokud aplikace využívá mnoho klientů, kteří přistupují pro čtení a ukládání 

stejných dat současně, je nezbytné, aby údaje byly vždy v konzistentním stavu. Jeden 

uživatel by neměl vidět z části načtená data, nebo údaje, které nemají smysl, protože 

je jiný uživatel nedokončil. 

Když aplikace aktualizuje vlastnosti entity, App Engine zajišťuje, že buď uspěje 

celá aktualizace entity najednou, nebo se celá nezdaří a entita zůstane ve stavu před 

započetím aktualizace. Ostatní uživatelé nemají vidět žádné účinky změny, dokud není 

změna úspěšná. Jinak řečeno, každá aktualizace entity je transakcí. Každá transakce 

je nedělitelná: buď uspěje úplně, nebo zcela selhává a nemůže uspět, nebo selhat 

pouze parciálně. Aplikace může číst nebo aktualizovat více entit v rámci jedné 

transakce a činí tak vytvořením záznamu ve skupinách entit (entity groups). App 

Engine používá skupiny entit ke kontrole, rozdělení entit mezi servery a může takto 

zaručit, že transakce pro celou skupinu buď proběhne úspěšně, nebo selže. 
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Z databázového hlediska, App Engine Datastore nativně podporuje místní transakce. 

[2] 

Když aplikace volá datastore API pro aktualizaci entity, odpověď není aplikaci 

vrácena, dokud transakce neuspěje, nebo neselže a volání nevrátí příznak úspěchu, 

nebo selhání. Pro aplikaci to znamená počkat, dokud se neaktualizují všechny entity 

a indexy. Pokud se uživatel pokusí o aktualizaci entity, kterou právě aktualizuje jiný 

uživatel, je vrácena výjimka souběžného selhání. App Engine používá tzv. optimistické 

řízení souběžných transakcí. Čtení entity nikdy neselže kvůli souběžné transakci, 

protože aplikace jednoduše vidí entitu v posledním stabilním stavu. Je také možné 

provádět vícenásobné čtení v rámci jedné transakce a zajistit, že všechna čtená data 

v jedné transakci budou konzistentní navzájem. Návrh skupin entit je důležitý, aby se 

zabránilo synchronizačnímu selhání u aplikací s velkým počtem uživatelů. Aplikace 

může také pracovat s více datastore databázemi v jediné transakci. Například, 

aplikace započne transakci, čte entity, aktualizuje hodnoty vlastností a na základě 

poslední čtené hodnoty, uloží entitu a potvrdí transakci (commit). V tomto případě 

uložení nastane pouze v případě, že celá transakce proběhne úspěšně a nedojde ke 

konfliktu s jinou transakcí.  Pokud dojde ke konfliktu a aplikace chce transakci zkusit 

znovu, pak by měla aplikace opakovat znovu celou transakci: znovu číst entity, 

vypočíst nové hodnoty a pokusit se o aktualizaci znovu. [2] 

S výše uvedenými vlastnostmi (indexy, optimistické řízení souběžných 

transakcí) je App Engine navržen pro aplikace, které potřebují rychle číst data a zajistí, 

aby byly v konzistentní formě, přičemž tyto cíle jsou poněkud odlišné od těch, které 

mají relační databáze. 

2.6 Služby 

 Datastore a prostředí runtime jsou vzájemně propojeny skrze služby. Aplikace 

využívá API pro přístup ke speciálnímu systému, který obsluhuje potřeby škálování 

odděleně od prostředí runtime. App Engine obsahuje několik dalších škálovatelných 

služeb, které jsou užitečné pro webové aplikace. [2] [9] 
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 Služba Memcache11 (paměť cache) je určena pro krátkodobé ukládání dat ve 

tvaru klič-hodnota. Hlavní výhodou oproti datastore je mnohem větší rychlost pro 

jednoduché ukládání a načítání dat. Memcache uchovává hodnoty přímo v paměti 

namísto disku pro rychlejší přístup. Každý požadavek vidí stejnou sadu klíčů a hodnot. 

Nejedná se však o trvalé datové úložiště, jako datastore. Pokud např. spadne server, 

při výpadku napájení, je paměť vymazána. Tuto službu je nejlépe využívat jako cache 

pro výsledky často prováděných dotazů, nebo výpočty. Aplikace nejprve kontroluje 

paměť cache, a není-li tam hodnota nalezena, provede dotaz, nebo výpočet a uloží 

hodnotu do mezi paměti pro budoucí použití. [9] 

 Aplikace App Engine mohou přistupovat k externím webovým zdrojům pomocí 

služby URL Fetch12. Služba vytváří HTTP požadavky na jiné servery na internetu, jako 

je načítání stránek, nebo interakce s webovými službami. Vzhledem k tomu, že 

vzdálené servery mohou mít pomalé reakce, URL Fetch API podporuje získávání URL 

v pozadí, zatímco zpracovává jiné požadavky. Ve všech případech však musí 

získávání začít i skončit s životností požadavku. Aplikace také může stanovit lhůtu, po 

které se volání zruší, pokud vzdálený hostitel neodpověděl. [9] 

 Aplikace mohou dále využít služby pro odesílání zpráv pomocí e-mailu a Mail 

API13. Implementuje rozhraní Javamail, vyjma možnosti připojení k dalším emailovým 

službám pro přijímání a odesílání zpráv. Zprávy mohou být zaslány jménem žádosti 

nebo jménem uživatele, který žádost vytvořil. Mnoho webových aplikací zasílá e-maily 

pro upozornění uživatelů, potvrzení akce a ověření kontaktních informací. Aplikace 

může také e-mailové zprávy přijímat, pokud je k tomu nakonfigurována. [9] 

 App Engine aplikace mohou také odesílat a přijímat rychlé zprávy ze služeb 

chat, které podporují protokol XMPP14 (Extensible Messaging and Presence Protocol), 

včetně Google Talk. Z aplikace je odeslána XMPP zpráva voláním XMPP služby. [9] 

 Služba pro zpracování obrazu Image15 umožňuje provádět základní 

transformace obrazových dat, jako např. vytvoření miniatury nahrané fotografie. Úlohy 

pro zpracování obrazu jsou prováděny využitím stejné infrastruktury Google, která je 

                                            
11 https://developers.google.com/appengine/docs/java/memcache/ 
12 https://developers.google.com/appengine/docs/java/urlfetch/ 
13 https://developers.google.com/appengine/docs/java/mail/ 
14 https://developers.google.com/appengine/docs/java/xmpp/ 
15 https://developers.google.com/appengine/docs/java/images/ 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/memcache/
https://developers.google.com/appengine/docs/java/urlfetch/
https://developers.google.com/appengine/docs/java/mail/
https://developers.google.com/appengine/docs/java/xmpp/
https://developers.google.com/appengine/docs/java/images/
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využita při zpracování obrazových dat u jiných produktů této společnosti a odezva je 

tak velmi rychlá. [9] 

Google účty 

 App Engine také nabízí integraci s účty Google. Uživatelský účet využívaný 

v rámci kolekce služeb Google (např. Gmail, Docs, Calendar) lze využít i pro aplikace, 

není tedy nutná nová další registrace. Používání Google účtů není povinné, 

samozřejmě lze využít své vlastní ověření v rámci aplikace, nebo použít ověřování 

OpenID. 

 Úlohy cron a fronty 

 Webová aplikace musí reagovat na požadavky klienta velmi rychle, obvykle za 

méně než jednu sekundu a nejlépe v průběhu několika desítek milisekund pro hladký 

průběh a spokojenost uživatelů. Požadavek tedy nemá mnoho času k vykonání 

požadované úlohy a je zde někdy více práce, než času. V takovém případě je obvykle 

v pořádku, když je úloha provedena během několika vteřin, minut, nebo hodin. Uživatel 

však potřebuje záruku, že úloha bude dokončena. Pro tento druh práce využívá App 

Engine frontu (task queues), žádá obsluhu požadavku o sdělení úloh, které můžou být 

vykonány v pozdější době, mimo oblast působnosti požadavku. Fronta zajistí, že každý 

úkol bude dokončen. Pokud úloha selže, fronta bude úkol neustále opakovat, dokud 

nebude úspěšná. Lze nastavit rychlost zpracování fronty, pro rozložení zátěže 

v průběhu dne. Zvláštním rysem fronty pro zvýšení výkonu je schopnost zařadit úlohu 

v databázové transakci, tímto je zajištěno, že úloha bude zařazena do fronty pouze 

tehdy, pokud bude i zbytek transakce úspěšný. Lze použít transakční úlohy, které 

provádí další operace v datastore. [2] 

 Další služba App Engine zajišťuje spouštění úloh v konkrétních časech během 

dne. Touto službou je tzv. CRON16. Název je vypůjčen od obdobné služby operačního 

systému Unix. Služba plánování může zpracovat požadavek v určitý čas dne, týdne, 

nebo měsíce, na základě plánu, který lze vytvořit. Naplánované úlohy jsou užitečné 

zejména pro pravidelnou údržbu, nebo zasílání pravidelných zpráv s oznámeními. 

                                            
16 https://developers.google.com/appengine/docs/java/config/cron 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/config/cron
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 2.7 Nástroje pro vývojáře 

Google zdarma poskytuje nástroje pro vývoj aplikací App Engine 

v programovacím jazyku Java, Python nebo Go. K dispozici je SDK17 pro zvolený jazyk 

a operační systém, dle potřeb vývojáře. Pro Javu je také dostupný oficiální App Engine 

plug-in18 do Eclipse IDE19 (Integrated Development Environment). Plug-in lze snadno 

nainstalovat pomocí průvodce v rámci Eclipse, který provede i základní konfigurací. 

Existují i neoficiální pluginy třetích stran (např. Project Kenai20) pro další IDE, jako je 

NetBeans21 IDE nebo IntelliJ22.  Použití zásuvného modulu v NetBeans lze po 

vyzkoušení nazvat uživatelsky nepřívětivým a zbytečně složitým s nejistou funkčností. 

SDK obsahuje webový aplikační server Jetty23 pro vývoj a spouštění aplikací na 

lokálním počítači, který simuluje prostředí runtime, datastore a služby včetně jejich 

omezení. Tento server automaticky detekuje změny ve zdrojových souborech a dle 

potřeby je znovu načítá, proto je spuštěn během celé doby psaní aplikace bez nutnosti 

jeho restartu. [2] 

Při použití Eclipse IDE je možné spustit Java vývojový server v interaktivním 

režimu ladění a nastavit zarážky v kódu aplikace (breakpoints). Vývojová verze 

datastore může automaticky generovat konfigurace pro indexy dotazů, postupně, jak 

jsou během testování dotazy prováděny. Tuto funkci můžeme vypnout pro testování 

dotazů, které již mají vhodné konfigurační soubory pro indexy. [2] 

Webový server pro vývoj obsahuje vestavěnou webovou aplikaci pro kontrolu 

obsahu datového úložiště datastore. Lze také vytvořit novou entitu v datastore pro 

účely testování. SDK také obsahuje nástroj pro interakci s aplikací běžící na App 

Engine. Primárně tento nástroj využijeme, pokud aplikaci nahráváme na App Engine, 

nebo pro stahování protokolu dat z aplikace na App Engine. [2] 

 

                                            
17 https://developers.google.com/appengine/downloads?hl=en#Google_App_Engine_SDK_for_Java 
18 https://developers.google.com/appengine/docs/java/tools/eclipse 
19 http://www.eclipse.org/ 
20 https://kenai.com/  
21 https://netbeans.org/ 
22 http://www.jetbrains.com/idea/ 
23 http://www.eclipse.org/jetty/ 

https://developers.google.com/appengine/downloads?hl=en#Google_App_Engine_SDK_for_Java
https://developers.google.com/appengine/docs/java/tools/eclipse
http://www.eclipse.org/
https://kenai.com/
https://netbeans.org/
http://www.jetbrains.com/idea/
http://www.eclipse.org/jetty/
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2.8 Administrační konzole 

Jakmile je aplikace připravena ke zveřejnění, můžeme vytvořit účet 

administrátora pro nastavení aplikace na App Engine. Účet administrátora může být 

využit pro vytváření a správu aplikací, monitorování přístupů, sledování statistiky 

využívání zdrojů a protokolů a další možnosti, které nabízí webové rozhraní 

administrační konzole24. [10] 

K administrační konzoli se můžeme přihlásit s využitím již existujícího účtu 

Google. Jakmile je aplikace pomocí administrační konzoly vytvořena, lze přidávat další 

účty Google, jako účty správců. Každý správce má k administrační konzoli přístup 

a může nahrát novou verzi aplikace, jednoduše tak vznikne prostor pro spolupráci 

vývojového týmu, kdy každý člen týmu bude moci nahrát novou verzi aplikace na 

server. [10] 

Vytvořené aplikace musí mít jedinečný identifikátor (název) a jsou automaticky 

publikovány zdarma na webové adrese, která je obvykle ve tvaru 

nazev_aplikace.appspot.com. Za poplatek lze aplikaci publikovat na vlastní adrese. 

 

Obr. 2.5: Webové rozhraní administrační konzole App Engine 

 

                                            
24 https://appengine.google.com/  

https://appengine.google.com/
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Konzole dále umožňuje přístup v reálném čase k datům o tom, jak je aplikace 

využívána. Ve webovém rozhraní také lze zaslat dotaz na datové úložiště datastore 

využívané aplikací a zkontrolovat stav datastore indexů. 

Když je nahrána nová verze aplikace pomocí SDK, je přiřazen identifikátor 

verze, který lze nastavit v konfiguračním souboru aplikace. Aktuální verze je nastavena 

jako výchozí, toto nastavení může být však změněno a určit jinou verzi jako výchozí. 

Případně lze spouštět v prohlížeči jiné verze (starší nebo novější) pomocí speciálního 

identifikátoru a testovat tak dosud nezveřejněnou aplikaci před oficiálním spuštěním. 

[2][10] 

 

2.9 Java 

 Java je objektově orientovaný programovací jazyk, vyvinutý společností Sun 

Microsystems v roce 1995, který hned po svém vzniku zaznamenal velký ohlas, 

v současné době patří pod společnost Oracle25, stal se open-source a je 

nejpoužívanějším programovacím jazykem na světě. Vyniká především svou 

přenositelností mezi různými systémy. Java programy můžeme nalézt v zařízeních, 

jako jsou mobilní telefony (platforma Java ME), desktopové počítače (Java 

SE platforma) a také distribuované počítačové systémy (platforma Java EE). [14] 

Platforma Java je softwarová platforma, která obsahuje dvě části – Java 

virtuální stroj a API. API je sbírkou hotových komponent (knihoven) k využití při 

programování. 

 Programovací jazyk Java se vyznačuje především jednoduchostí, jeho syntaxe 

vychází z jazyka C a C++, kdy jeho syntaxi zjednodušila a doplnila o užitečné funkce. 

Jednoduchost jazyka však neznamená jeho omezenost. Řadí se mezi tzv. hybridní 

jazyky, což znamená, že je současně překládaná i interpretovaná. Program vytvořený 

v jazyce Java se nejprve přeloží do speciálního mezikódu (bajtkód), který je poté 

interpretován skrze virtuální stroj Javy (Java Virtual Machine - zkratka JVM). JVM 

umožňuje, aby stejný program běžel na různých zařízeních s různými operačními 

systémy. Pro konkrétní konfiguraci hardwaru a softwaru lze definovat konkrétní 

virtuální stroj, který se stará o korektní běh programů. Program se tedy nemusí starat 

                                            
25 http://www.oracle.com/index.html 

http://www.oracle.com/index.html
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o to, na jakém hardware a software zrovna běží. Java pracuje pod systémy Windows, 

Linux, MacOS, Unix, Solaris a dalšími. Java programy je možné také spouštět na 

většině mobilních telefonů. [3] 

Java EE 

 Platforma Java EE (Enterprise Edition) je nadstavbou klasické verze Java SE 

(Standard Edition). Je určena k vývoji rozsáhlých, škálovatelných, zabezpečených 

a spolehlivých síťových aplikací, které označujeme slovem „enterprise“, a často jsou 

nasazovány ve velkých organizacích. Výhody Java EE může stejně tak využít i malá 

organizace. [14] 

Aplikace Java EE se skládá z několika vrstev: 

 Vrstva EIS – obvykle pracuje na více serverech ve spojení s databázovými 

servery, ERP systémy a heterogenními datovými zdroji. 

 Business vrstva – tvoří jádro aplikace, vykonává úlohy, pro které je aplikace 

určena (obsahuje aplikační logiku). 

 Webová vrstva – obsahuje komponenty pro interakci mezi klientem 

a serverem, využitím technologií Java Servlety, Java Server Pages (JSP), Java 

Server Faces (JSF) apod. 

 Klientská vrstva – definice klientů aplikace, např. webový prohlížeč. 

 

2.10 Google Apps Script 

 Google Apps Script26 (GAS) je JavaScript běžící v Google Cloudu27 na pozadí 

služeb Google jako jsou Docs, Gmail a Sites. GAS umožňuje nejjednodušším 

způsobem automatizovat úlohy služeb Google a vytvářet webové aplikace.[8] 

 JavaScript je jednoduchý interpretovaný, objektový programovací jazyk, 

využívá se při tvorbě webových stránek. Umisťuje se přímo do HTML (nebo do 

externího souboru s příponou .js) dokumentu a je vykonáván na straně klienta (obvykle 

                                            
26 https://developers.google.com/apps-script/ 
27 https://cloud.google.com/ 

https://developers.google.com/apps-script/
https://cloud.google.com/
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webový prohlížeč) na rozdíl od jazyků PHP28 nebo ASP29, které běží na straně serveru. 

Syntaxe je podobná jazykům C a Java. Problémem může být možnost zakázání 

spouštění JavaScriptů na straně klienta a následná nefunkčnost JS aplikace. Za 

určitých podmínek lze JavaScript spouštět i na straně serveru. [11] 

 GAS lze vytvořit v nabídce Google Dokumentů30, kde máme na výběr, pro jakou 

službu Google (e-mail, tabulky, atd..) chceme skripty vytvořit, jak můžeme vidět na 

obrázku 2.6. Další možností je vytvoření skriptu přímo z menu jednotlivých služeb 

(např. Tabulky). 

Výhodou GAS je např. zjednodušená autorizace, kterou není nutné řešit v rámci 

kódu aplikace, ale pouze při prvním spuštění skriptu je nutné potvrdit autorizaci 

přístupu ke službám, ke kterým v kódu přistupujeme. Lze tak jednoduše číst 

a zapisovat data v aplikaci Google Tabulky (Spreadsheets) nebo odesílat e-maily skrze 

Gmail. Skripty lze také zprovoznit jako webové aplikace. Dá se tedy říci, že Google 

Apps Script je JavaScriptem, který běží na straně serveru. 

Každý skript v rámci GAS je možné naprogramovat pomocí tzv. spouštěčů 

(trigger) a naplánovat tak spouštění skriptů v závislosti na určité události nebo dle 

časového plánu. [8] 

 

  

                                            
28 http://php.net/ 
29 http://www.asp.net/ 
30 http://docs.google.com/  

http://php.net/
http://www.asp.net/
http://docs.google.com/


25 
 

Obr. 2.6: Google Apps Script – tvorba nových skriptů. 

 

  

2.11 UML - Unified Modeling Language 

Unified Modeling Language31 (UML) je grafický jazyk pro softwarové inženýrství, 

který slouží k modelování objektů, tříd, případů užití, atd. Pomocí UML můžeme velmi 

jednoduše a také srozumitelně popsat základní vlastnosti systému. Historie UML 

začíná v roce 1994, kdy sloučením metodik Booch32 a OMT33 následně konsorcium 

OMG34 dalo vzniknout novému standardu mezi prostředky objektové analýzy 

a designu – UML. UML není ucelenou metodikou, ale pouze množina nástrojů, které 

se v procesu tvorby IS používají. Aktuální verze UML je 2.4.1 a obsaženy jsou tyto 

nástroje [13]: 

 Diagram případů užití (use case diagram). 

 Sekvenční diagram (sequence diagram). 

 Diagram spolupráce (collaboration diagram). 

 Diagram tříd (class diagram). 

                                            
31 http://www.uml.org/ 
32 http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=447 
33 http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=449 
34 http://www.omg.org/ 

http://www.uml.org/
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=447
http://cs-exhibitions.uni-klu.ac.at/index.php?id=449
http://www.omg.org/
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 Stavový diagram (state transition diagram). 

 Diagramy aktivit (activity diagram). 

 Diagram komponent (component diagram). 

 Diagram nasazení (deployment diagram). 
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3 Popis a analýza současného stavu 

K nalezení vhodné formy realizace objednávkového informačního systému je 

důležité provést analýzu současné situace ve firmě a na jejím základě pak stanovit 

přesné požadavky na budoucí aplikaci, jak z hlediska přínosů pro firmu, tak z hlediska 

funkcionality. Vytvoření těchto požadavků stanoví jasný cíl a usnadní návrh aplikace. 

3.1 Zpracování objednávky 

Firma se zabývá především prodejem elektroniky a dalšího drobného zboží. 

V současné době využívá několika prodejních kanálů, kterými jsou především 

obchodní portál Aukro.cz, vlastní e-shop a další místa k prodeji na českém internetu 

(inzertní servery). 

Měsíčně je přijato od zákazníků průměrně 800 objednávek, které je nutné co 

nejrychleji a nejefektivněji zpracovat. Zákazník vyžaduje být informován elektronickými 

zprávami o průběhu objednávky v jednotlivých krocích. Celý proces vypadá 

následovně: Zákazník si vybere zboží, vyplní doručovací údaje a potvrdí objednávku, 

např. v e-shopu. Pokud zákazník zvolí on-line platbu např. platební kartou, platbu 

obvykle ihned provede. Objednávka je následně přijata obsluhou, a protože je 

zaplacena, může být ihned zpracována. Platí-li zákazník klasickým bankovním 

převodem, nebo jiným způsobem (např. složenkou u České pošty), musí obsluha po 

přijetí objednávky zaslat zákazníkovi informace k provedení platby. Poté je nutné 

vyčkat na přijetí platby na bankovní účet, než bude objednávka dále zpracována. 

Každý den tedy obsluha zpracovává přijaté platby v internetovém rozhraní banky 

a přiřazuje tyto k jednotlivým objednávkám. Je prosazováno a zákazníkům 

doporučováno zaplatit skrze on-line platební systémy, protože platba je přijata 

prakticky ihned (její blokace) oproti klasickému převodu, který trvá obvykle dva 

pracovní dny. Dále klasický převod sebou nese řadu komplikací, protože část 

zákazníků není schopna správně zadat identifikátory platby (variabilní symbol) a poté 

obsluha nemůže platbu snadno identifikovat. Jedná se zhruba o 15% plateb. 

Po přijetí platby, přejde obsluha ke zpracování objednávky. Zákazníkovi je 

zasláno potvrzení o přijetí platby a dodavateli jsou předány doručovací údaje k dané 

objednávce. Zákazníkovi je dále zasláno potvrzení o odeslání objednávky. Tímto je 

objednávka vyřízena. 
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Dojde-li v záruční době k poruše zboží, je nutné vyřídit reklamaci. Při závadě je 

zákazníkovi sdělen postup pro reklamaci a zákazník následně zboží doručí 

k reklamaci. O přijetí produktu k reklamaci, jejím postupu a vyřízení je nutné také 

zákazníka informovat a vše evidovat, což provádí také obsluha. 

Administrační rozhraní aplikace internetového obchodu poskytuje možnosti 

evidence objednávek a částečnou automatizaci komunikace se zákazníkem, ale už 

zde nelze evidovat reklamace jednotlivých objednávek, možnosti jsou značně 

omezené a práce s objednávkami není optimální. 

Obr. 3.1: Náhled správy objednávek v back-office aplikace internetového obchodu. 

 

 

 Administrační rozhraní prodejní aplikace Aukro.cz nabízí ještě méně možností 

pro práci s objednávkou. Automatizace komunikace zde prakticky chybí, záznam 

reklamací také, vše je nutné provádět ručně. 

Obr. 3.2: Administrace objednávek aplikace Aukro.cz. 
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 Mnoho kroků v celém procesu, které je možné automatizovat, je nyní prováděno 

ručně a zabírá tak zbytečně více času, než je třeba. Z obou aplikací – Aukro.cz i z  

e-shopu je přijetí každé objednávka potvrzeno e-mailem, který obsahuje druh 

a množství zboží, adresu a další informace.  

Obr. 3.3: Struktura e-mailu přijaté objednávky. 

 

Ukázalo se, že je mnohem efektivnější zpracovávat přijaté objednávky pouze 

na základě těchto e-mailů a vůbec nepracovat v administračním rozhraní jednotlivých 

prodejních platforem.  

Každá přijatá objednávka nebo reklamace je tedy v současné době obsluhou 

ručně zaevidována do tabulky při využití aplikace Microsoft Excel v rámci balíku 

Microsoft Office a změny stavů objednávky jsou obsluhou také zasílány e-mailem 

ručně jednotlivým zákazníkům. 

Obr. 3.4: Současná evidence objednávek v MS Excel. 
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3.2 Cíle a požadavky na budoucí systém 

Implementovaný objednávkový informační systém by měl především svými 

funkcemi plně nahradit administrační rozhraní využitých prodejních platforem 

a odstranit výše uvedené nedostatky. Přispět k úspoře času a lidských zdrojů zejména 

automatizací komunikace směrem k zákazníkovi. Zde jsou tedy základní požadavky, 

mnohé vycházejí z dlouhodobých zkušeností s prodejem na internetu: 

 Systém musí být dostupný odkudkoliv on-line, skrze webový prohlížeč - 

nad objednávkami pracuje několik osob z různých míst a také na cestách. 

 Snadné, plynulé a intuitivní ovládání. 

 Automatizace zpracování elektronických zpráv s přijatými objednávkami. 

 Automatizace zpracování přijatých plateb a propojení s internetovým 

rozhraním banky. 

 Automatizace e-mailové komunikace směrem k zákazníkovi (notifikace 

stavu objednávky, upomínky, přijatá platba, zboží odesláno, atd.…). 

 Webové samoobslužné rozhraní dostupné pro zákazníky- propojené 

s databází, pro zjištění stavu reklamací a sledování stavu objednávky. 

 Pravidelná záloha veškerých dat v evidenci. 

 Účetní a prodejní statistiky pro vedení prodeje. 
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4. Návrh a implementace objednávkového systému. 

 Pro firmu existuje celá řada možností, jak lze vyřešit zpracování objednávek. 

Jako hlavní možnosti bychom mohli uvést: 

 Vytvoření kompletní aplikace na zakázku. Výhodou této možnosti je maximální 

přizpůsobení a řešení plně na míru daným požadavkům. Nevýhodou však jsou 

zejména vysoké náklady na realizaci, provoz a údržbu. Dále pak přenos 

citlivých informací k dalšímu subjektu a rizika s tímto spojené. Na základě 

oslovení několika firem a specialistů zabývajících se tvorbou IS lze určit cenu 

realizace na přibližných 60 000 Kč za odladěnou aplikaci splňující dané 

požadavky a dobu pro realizaci cca 40 dní. Dále jsou zde paušální náklady za 

Java Hosting, případné modifikace a údržbu systému. 

 

 Vytvoření kompletní aplikace svépomocí. Tato možnost je velice náročná na 

čas a také vyžaduje množství znalostí v oblasti programování. 

 

 Využití možností internetu a nástrojů, které jsou k dispozici zdarma. Konkrétně 

prostředků Google Apps. Výhodou jsou zejména nízké náklady na realizaci 

a provoz, který je zdarma (pro potřeby dané aplikace). Dále pak silná komunitní 

podpora, obsáhlá dokumentace, množství tutoriálů, neustálý vývoj jednotlivých 

služeb a nástrojů, pravidelná záloha a bezpečnost dat. Mnoho funkcionalit navíc 

není třeba programovat, ale lze je jednoduše nastavit v jednotlivých aplikacích 

pomocí již vytvořených nástrojů. 

Pro účely této práce bylo již od samého počátku zamýšleno využití poslední 

zmíněné možnosti, tedy využití prostředků Google Apps. Zbylé možnosti byly 

vyloučeny z důvodu finanční a časové náročnosti. 

 

4.1 Use case diagram a popis (diagram případu užití) 

 Případ užití, je způsob, jakým lze graficky zachytit požadavky na systém, jaké 

má mít systém funkce a pomáhá určit hranice systému. Zachycuje aktéry (entity mimo 

systém), kteří se systémem jakýmkoli způsobem komunikují, může se také jednat 
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o systémy vně uvažovaného systému. V našem případě bude aktérů, kteří budou se 

systémem nějakým způsobem v interakci, celkem pět: Majitel firmy, Zaměstnanec 1 

(Administrátor), Zaměstnanec 2 (Objednávky), Zaměstnanec 3 (Služby po nákupu) 

a Zákazník. Diagram případů užití pro vytvářený systém je zobrazen na obrázku 4.1. 

Obr. 4.1: Diagram případu užití systému. 

 

 

 Majitel firmy – Dohlíží a náhodně kontroluje jednotlivé transakce, jako je 

vyřízení reklamace a vyřízení objednávky. Potřebuje mít také účetní přehled 

nad objemem transakcí a jejich ziskovostí. 

 Zaměstnanec 1 / Administrátor – Dohlíží na vkládání objednávek do systému, 

přijímání plateb a řeší případné problémy s neúplnými (doručovacími) údaji 

a problémy s platbami za objednávkami. Dokud zaměstnanec 1 nepotvrdí 

objednávku, nemůže ji zaměstnanec 2 vyřídit a předat dodavateli. 

 Zaměstnanec 2 / Objednávky – Objednávky, které jsou zaměstnancem 1 

potvrzeny, zpracuje a předá vhodnému dodavateli doručovací údaje a zaplatí 

za toto zboží. 

 Zaměstnanec 3 / Služby po nákupu – Plní do systému data pro on-line 

sledování zásilek, která dodavatel poskytne po odeslání objednávky a dále 
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obsluhuje reklamace zboží přijaté od zákazníků. Přijatou reklamaci zaeviduje 

do systému, informuje zákazníky o průběhu reklamace. 

 Zákazník – Vyhledává v systému informaci o své objednávce – datum odeslání 

a číslo zásilky pro on-line sledování. Dále, dojde k reklamaci, požaduje vyřízení 

reklamace a informace o stavu jeho reklamace. 

Konkrétní případy užití zachycují jednotlivé činnosti, pomocí kterých aktéři 

pracují se systémem. Každá činnost je přiřazená k aktérovi, který obsluhuje danou 

činnost v systému.  

Účetní přehled – jedná se o detailní statistiky prodeje, určené majiteli firmy 

v přehledné vizuální podobě. Zejména pak obrat, náklady, zisk a počet reklamací. 

Kontrola jednotlivých transakcí – je prováděna namátková kontrola 

odbavených objednávek, zda nedošlo k chybě a zda byla objednávka vyřízena bez 

problémů, v obvyklé době. 

Předání objednávky dodavateli – ze systému jsou čtena data objednávek 

připravených k vyřízení, poté je vybrán vhodný dodavatel, zboží je zaplaceno 

a objednáno zákazníkovi. Poté je objednávka považována za dokončenou. 

Správa uživatelů – administrátorský přístup do systému umožňuje správu 

uživatelských účtů a jejich nastavení jako je rozdělení přístupových práv v rámci 

systému a role pro jednotlivé uživatele. 

Vyřízení reklamací výrobků – zaevidování přijaté reklamace od zákazníka do 

systému, následně pak vložení informace o vyřízení reklamace. Systém informuje 

zákazníka o průběhu reklamace elektronickými zprávami. 

Vyplňování podacích čísel zásilek do systému – do systému jsou vložena 

data o odeslaných zásilkách, která poskytne dodavatel po odeslání zásilky. 

Kontrola a vyřízení objednávky / vložení do systému – vkládání objednávek 

do systému, jejich kontrola a označení objednávky jako připravené k vyřízení. 

Zjištění informace o objednávce – vyhledání informace v systému 

o uskutečněné objednávce, tj. datum vyřízení a podací údaje zásilky. 
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Reklamace vadného výrobku – zjištění informací v systému pro vyřízení 

reklamace a sledování průběhu reklamace. 

 

4.2 Nasazení Google Apps a nasměrování na vlastní doménu 

 Cílem tohoto kroku je zprovoznění balíku aplikací Google Apps na vlastní 

doméně, což přináší výhodu zejména při využití e-mailové schránky. Lze pak využívat 

rozhraní aplikace Gmail s vlastní e-mailovou adresou např. info@jméno_domény.cz 

namísto standardního tvaru jméno@gmail.com. Nejprve je nutná registrace, která byla 

provedena na stránce Google Apps35. Po registraci je umožněno přihlášení do 

administrační konzole. 

 Při prvním přihlášení k administračnímu rozhraní je nabídnut průvodce pro 

ověření vlastní domény (zda se jedná o skutečného vlastníka domény) a přiřazení 

k účtu Google Apps. Předpokladem je vlastnictví konkrétní domény, která byla 

zakoupena. Možností ověření domény je několik – nejjednodušším způsobem je 

ověření pomocí vygenerovaného HTML souboru, který obsahuje verifikační řetězec. 

HTML soubor stačí nahrát pomocí FTP36 klienta do kořenového adresáře domény 

a poté odkazem v administračním rozhraní Google Apps ověřit existenci a umístění 

tohoto souboru. 

 Dále je nutné konfigurovat  DNS37 záznamy domény, dle požadavků společnosti 

Google. Změnou MX38 (Mail eXchange) záznamů v administraci domény 

(u doménového správce) dojde k přesměrování e-mailových služeb na poštovní 

servery Google. Na obrázku 4.2 je zobrazena již provedená konfigurace MX záznamů 

domény dle instrukcí v systému Google Apps. 

 

  

                                            
35 http://www.google.com/intl/cs/enterprise/apps/business/ 
36 FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. 
37 http://kb.forpsi.com/article.php?id=168 
38 Záznamy Mail eXchange (MX) jsou položky v systému doménových jmen (DNS), jež identifikují 
servery, které zpracovávají emailovou poštu pro vaši doménu. 

mailto:info@jméno_domény.cz
mailto:jméno@gmail.com
http://www.google.com/intl/cs/enterprise/apps/business/
http://kb.forpsi.com/article.php?id=168
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Obr. 4.2: MX záznamy domény nastavené pro přesměrování poštovních služeb na servery Google. 

 

 Po úspěšném nastavení MX záznamů, začne e-mailová pošta automaticky 

chodit do schránky Gmail a lze vytvářet další e-mailové účty se jmény ve tvaru 

jméno@jméno_domény.cz, kterých je možné zdarma vytvořit až deset. 

 

4.3 Vytvoření samoobslužného webového portálu pro zákazníky 

 Důvodem vytvoření samoobslužného webového rozhraní pro zákazníky je 

sjednocení všech důležitých informací, které zákazníci potřebují a vyžadují do jednoho 

celku a na jednom místě. Odkaz na tento portál bude umístěn viditelně do každé 

nabídky s nabízenými produkty, aby zde každý zákazník mohl nalézt požadovanou 

informaci, bez nutnosti pokládat dotazy prodejci. Důsledkem tohoto se také sníží počet 

těchto, často zbytečných, dotazů, které pak připravují zaměstnance o čas. 

 Struktura portálu pro zákazníky je znázorněna na obrázku 4.4. Na hlavní 

stránce naleznou zákazníci odkazy na čtyři požadované služby.  

Tou první je služba pro vyhledání informací o objednávce. Zákazník zde může 

dle svého e-mailu vyhledat v systému detaily své objednávky, které se mu zobrazí 

v přehledné tabulce, kde nalezne podací číslo zásilky, datum odeslání 

a předpokládané datum doručení balíku. Implementace aplikace pro vyhledávání stavu 

objednávky bude popsána dále v této práci. 

Další poskytnutou službou je přístup k českým návodům, které jsou pro platící 

zákazníky dostupné online, přehledně uspořádány ve vlastní instalaci open source 

mailto:jméno@jméno_domény.cz
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řešení MediaWiki39 (obrázek 4.3), kam je zákazník přesměrován po zadání správného 

ověřovacího kódu, který mu byl poskytnut po zaplacení objednávky. 

Obr. 4.3: Struktura webového portálu pro zákazníky. 

 

 

Třetím odkazem je soutěž, kde jsou informace, jak se každý platící zákazník 

může zúčastnit soutěže. 

 Na poslední stránce se zákazníci dozvědí odpovědi, na nejčastěji kladené 

dotazy. Na základě zkušeností, byly vybrány otázky, které zákazníci kladou nejčastěji 

a které se neustále opakují. Otázky byly umístěny na tuto stránku a k nim vždy také 

odpověď v přehledné formě. Lze předpokládat, že se takto sníží počet, těchto neustále 

opakujících se dotazů, což povede k úspoře času potřebné pro vyřizování těchto 

otázek. 

 

 

 

  

                                            
39 http://www.mediawiki.org 

http://www.mediawiki.org/
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Obr. 4.4: Struktura webového portálu pro zákazníky. 

 

4.4 Vytvoření aplikace na App Engine 

 Pro vytvoření aplikací na App Engine využijeme nástroje Eclipse IDE, který 

doporučován společností Google, která oficiálně vyvíjí zásuvný modul do tohoto 

programu. Před započetím práce je nutné provést prvotní nastavení a přípravu. 

 Jsou potřebné tyto softwarové komponenty: 

 Vývojové prostředí Eclipse IDE for Java EE Developers40 pro Windows. 

 Sada nástrojů pro vývoj aplikací pro platformu Java – Java SE Development Kit 

(JDK)41. 

 Sada nástrojů pro vývoj aplikací na App Engine – Google App Engine Java 

SDK42. 

 Zásuvný modul pro vývojové prostředí Eclipse IDE - Google Plugin for Eclipse43. 

                                            
40 http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/junosr2 
41 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 
42 https://developers.google.com/appengine/downloads 
43 https://developers.google.com/appengine/docs/java/tools/eclipse 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/junosr2
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
https://developers.google.com/appengine/downloads
https://developers.google.com/appengine/docs/java/tools/eclipse
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První tři položky jsou staženy ve formě klasických instalátorů pro operační 

systém Windows. Zásuvný modul pro vývojové prostředí Eclipse IDE se doinstaluje 

přímo z menu programu pomocí průvodce pro instalaci nového software, kde stačí 

zadat webovou adresu tzv. repository se soubory pro Google plugin44. A následně jsou 

načteny dostupné soubory z této adresy, jak můžeme vidět na obrázku 4.5. 

Obr. 4.5: Instalace zásuvného modulu Google Pro Eclipse IDE. 

 

Poté co je stažení a instalace souborů dokončena, zobrazí se na hlavním 

panelu Eclipse IDE nová položka menu, kde nalezneme vše pro práci s App Engine. 

Menu Google App Engine pluginu je znázorněno na obrázku 4.6. 

Obr. 4.6: Nabídku zásuvného modulu Google v Eclipse IDE. 

 

 Používat budeme především dvě položky z tohoto menu a to „New Web 

Application Project…“ pro vytvoření nového App Engine projektu a dále „Deploy to App 

Engine…“ pro nahrání hotového projektu do cloudu na App Engine. 

                                            
44 https://dl.google.com/eclipse/plugin/4.2  

https://dl.google.com/eclipse/plugin/4.2
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 Poslední volbou z menu „Add Google APIs…“ lze snadno a automaticky 

importovat do projektu potřebné knihovny jednotlivých Google API45, bez nutnosti jejich 

manuální konfigurace. 

 Každá Java aplikace určená pro App Engine má jasně danou stromovou 

strukturu, která je automaticky vygenerována při vytvoření nového projektu. Soubory 

JAR46, konfigurační, statické, aplikační a zkompilované třídy jsou umístěny 

v adresářové struktuře, která odpovídá standardnímu rozložení WAR47 pro webové 

Java aplikace, která vypadá následovně: 

 

 

 

 Vytvořenou aplikaci lze spustit lokálně skrze v SDK integrovaný Jetty aplikační 

server, který plně simuluje prostředí App Engine, stačí vybrat na projektu položku „Run 

As > Web Application“. Po spuštění aplikačního serveru je aplikace dostupná 

standardně na lokální adrese http://localhost:8888/ , případně administrační rozhraní, 

http://localhost:8888/_ah/admin , kde je možné provádět konfiguraci serveru. 

 Ke zprovoznění aplikace v cloudu App Engine je třeba provést ještě několik 

kroků. Na hlavní webové adrese App Engine48 použijeme k přihlášení stávající Google 

Apps, nyní již je možné vytvořit aplikaci, pomocí formuláře, který znázorněn na obrázku 

4.7. 

 

 

 

                                            
45 https://developers.google.com/apis-explorer/#p/  
46 http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/build.html 
47 http://docs.oracle.com/cd/A91202_01/901_doc/java.901/a90213/war.htm 
48 https://appengine.google.com  

http://localhost:8888/
http://localhost:8888/_ah/admin
https://developers.google.com/apis-explorer/#p/
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/build.html
http://docs.oracle.com/cd/A91202_01/901_doc/java.901/a90213/war.htm
https://appengine.google.com/
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Obr. 4.7: Vytvoření aplikace na App Engine. 

 

 Každá aplikace musí mít v rámci všech aplikací umístěných na App Engine 

jedinečný název (identifikátor), dále můžeme uvést popis aplikace a nastavit 

přístupová práva k aplikaci a určit, zda má být věřejně dostupná nebo ne. Aplikaci 

spouštíme zadáním adresy ve tvaru nazev_aplikace.appspot.com do webového 

prohlížeče. 

 Pokud již máme aplikace vytvořeny, nalezneme na této stránce jejich seznam, 

případně můžeme zobrazit detail a informace o jednotlivých aplikacích, jak je 

znázorněno na obrázku 2.3 v kapitole 2.8. 

 Pro fungování programu na App Engine jsou důležité dva XML49 soubory, které 

byly vygenerovány v adresářové struktuře projektu, při vytvoření nového projektu 

a jsou to: „web.xml“ a „appengine-web.xml“.  

 

                                            
49 http://www.tvorba-webu.cz/xml/  

http://www.tvorba-webu.cz/xml/
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 Úkolem souboru web.xml (web application deployment descriptor) je zejména 

určit, jaký servlet má být zavolán při obdržení požadavku. Struktura souboru vypadá 

následovně: 

 

Druhý konfigurační soubor appengine-web.xml App Engine vyžaduje k určení 

jak soubory správně nahrát na server a jak je spustit. V rámci jeho struktury, která je 

zobrazena níže, je nejdůležitější tag <application>, kde musíme vyplnit vždy 

jednoznačný identifikátor aplikace, kterou jsme vytvořili ve webovém rozhraní App 

Engine. Dále je umožněno pomocí tagu <version> spravovat jednotlivé verze daného 

projektu – App Engine podporuje verzování. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee  
              http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 
         version="2.5" 
         xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"> 
 
    <servlet> 
    <servlet-name>greetServlet</servlet-name> 
    <servlet-class>cz.vsb.ekf.vis025.server.GreetingServiceImpl</servlet-class> 
  </servlet> 
   
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>greetServlet</servlet-name> 
    <url-pattern>/newproject/greet</url-pattern> 
  </servlet-mapping> 
   
  <welcome-file-list> 
    <welcome-file>NewProject.html</welcome-file> 
  </welcome-file-list> 
 
</web-app> 
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 Pomocí tohoto souboru můžeme také konfigurovat poskytované služby, jako je 

například CRON nebo Mail50. Službu mail zprovozníme přidáním následující části: 

  

                                            
50 https://developers.google.com/appengine/docs/java/mail/overview  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<appengine-web-app xmlns="http://appengine.google.com/ns/1.0"> 
     
  <application>Název_Aplikace</application> 
   
  <version>1</version> 
   
  <threadsafe>true</threadsafe> 
   
  <system-properties> 
    <property name="java.util.logging.config.file" value="WEB-
INF/logging.properties"/> 
  </system-properties> 
 
</appengine-web-app> 

 

<inbound-services> 

  <service>mail</service> 

</inbound-services> 

https://developers.google.com/appengine/docs/java/mail/overview
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4.5 Vytvoření struktury tabulek Google Spreadsheets 

  V rámci aplikace Google Spreadsheets (Tabulky) byly vytvořeny následující 

tabulky (obrázek 4.8), vycházející z uživatelských požadavků na evidenční systém. Dle 

potřeb zaměstnanců budou dále nastavena přístupová práva k jednotlivým tabulkám 

a bude udělen přístup pouze k tabulce, se kterou pracuje daný zaměstnanec. 

Obr. 4.8: Tabulky pro evidenci 

 

 

4.5.1 Struktura a popis jednotlivých tabulek 

Tabulka „Evidence_Objednavek“ 

 Základní a nejrozsáhlejší tabulkou je Evidence_Objednavek. Tato tabulka je 

určena pro evidenci všech informací souvisejícími s objednávkami, ostatní tabulky 

s touto tabulkou komunikují pomocí Google Apps skriptů, kterým se budeme věnovat 

dále v této práci. S touto tabulkou pracuje Zaměstnanec 1 / Administrátor. 

Obr. 4.9: Struktura tabulky Evidence_Objednavek 
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Popis sloupců: 

Datum – datum uskutečnění objednávky. 

Nick – uživatelské jméno (ID) zákazníka. 

Kč –  částka k zaplacení v Kč. 

Ks –  počet kusů v objednávce. 

Produkt – předmět(y) objednávky. 

P/U –  příznak pro rozlišení typu platby (P- online platba; U- platba převodem). 

DZ –  datum zaplacení objednávky. 

Adresa – poštovní adresa pro doručení objednávky. 

Pozn. – poznámky k objednávce určené pro Zaměstnance 2. 

E-mail – e-mailová adresa. 

Pozn. 2 –  poznámky od Zaměstnance 2 k objednávce. Jsou importovány z tabulky 

Objednavky. 

Z_Kč – zaplacená částka (vyplňuje se, pokud je přijata chybná platba). 

PRO – interní příznaky, týkající se objednaného, ale neodebraného zboží. 

OBJ –  datum dokončení objednávky. Je importováno z tabulky  

Objednavky. 

N_ $ -  částka zaplacená dodavateli za objednávku. Je importována z tabulky  

Objednavky. 

DOZ – počet uplynulých dní od zaplacení, vypočítáno pomocí funkce today(). 

DOO – počet uplynulých dní od dokončení objednávky, vypočítáno pomocí 

funkce today(). 
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Tabulka „Objednavky“ 

 S touto tabulkou pracuje zaměstnanec 2 a 3. Do tabulky jsou importovány 

pomocí Google Apps skriptů z tabulky „Evidence_Objednavek“ pouze data, která 

potřebují zaměstnanci pro uskutečnění objednávky u dodavatele. Údaje o objednávce 

(datum, částka, podací číslo zásilky) u dodavatele, která zde zaměstnanci vyplní, jsou 

poté importovány do základní tabulky „Evidence_Objednavek“. Uspořádání 

jednotlivých sloupců je dáno potřebami zaměstnance a jeho pracovním postupem. 

Obr. 4.10: Struktura tabulky Objednavky 

 

 

 

Popis sloupců: 

Adresa - poštovní adresa pro doručení objednávky. Je importována z tabulky  

Evidence_Objednavek. 

Ks –  počet kusů v objednávce. Je importován z tabulky  

Evidence_Objednavek. 

Produkt - předmět(y) objednávky. Jsou importovány z tabulky  

Evidence_Objednavek. 

Pozn. k nákupu - poznámky k objednávce (např. barva). Jsou importovány z tabulky 

Evidence_Objednavek. 

Datum obj. – datum dokončení objednávky a objednání u dodavatele. 

Cena –  nákupní cena u dodavatele. 

Koup. Ks – počet objednaných kusů u dodavatele z objednávky. 

STAV – grafické upozornění pro přehlednost o stavu dané objednávky za využití 

funkce podmíněného formátování a vzorce:  

[=IF(K2="";"ZATÍM NIC“;IF (H2<B2; "DOOBJEDNAT"; "HOTOVO"))] 

Pozn. 2 - poznámky od Zaměstnance k objednávce. 
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DZ -  datum zaplacení objednávky. Je importováno z tabulky  

Evidence_Objednavek. 

TN –   podací číslo zásilky, pro online sledování. 

 

Tabulka „Reklamace“ 

Tabulku pro evidenci reklamací obsluhuje zaměstnanec 3. Po přijetí balíku 

s reklamovaným zbožím a jeho fyzické kontrole, zaeviduje do této tabulky informace 

o zákazníkovi a reklamovaném produktu. 

Obr. 4.11 Struktura tabulky Reklamace 

 

 

 

Popis sloupců: 

Datum – datum přijetí zboží k reklamaci. 

DNÍ -  počet dní od přijetí zboží k reklamaci. 

DATUM_V - datum vyřízení reklamace. 

TYP -  interní příznak, rozlišení typu reklamace. 

NICK - uživatelské jméno (ID) zákazníka. 

MAIL - e-mailová adresa. 

ZBOŽÍ - druh zboží. 

KS -  počet reklamovaných kusů. 

PŘ -  informace o kompletnosti reklamovaného zboží. 

ZÁVADA - popis závady. 

TEST/ŘEŠENÍ/ČÚ - informace o způsobu vyřízení reklamace. 

AUT -  příznak pro ovládání automaticky zasílaných zpráv. 

VP, REF, KČ - interní evidence vypořádání reklamací u dodavatele. 
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Tabulka „Statistika“ 

 Tabulka Statistika je určena pouze pro majitele firmy. Žádná data zde nejsou 

vyplňována manuálně. Do tabulky jsou importována vybraná data z tabulky 

Evidence_Objednavek, ze kterých jsou vypočítány důležité statistiky a ukazatele 

prodeje. Je to zejména měsíční přehled obratů, nákladů, zisku a reklamací. Vše také 

vyobrazeno pomocí dynamických grafů, jak je znázorněno na obrázku 4.12. 

 

Obr. 4.12: Statistiky prodeje, přehledně pro vedení firmy 
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Tabulka „Track“ 

 Tabulka Track je určena pro aplikaci vyhledávání stavu objednávky, kterou 

využívají zákazníci. Žádná data zde nejsou vyplňována manuálně, ale jsou 

importována z tabulky Evidence_Objednavek a Objednavky. 

Obr. 4.13: Struktura tabulky Track 

 

 

4.6 Propojení tabulek a automatizace operací 

 Pomocí pokročilých funkcí Google Apps lze jednotlivé tabulky vzájemně propojit 

a umožnit mezi nimi automatickou výměnu dat. Výměna dat mezi tabulkami bude 

zajištěna Google Apps skriptem (viz. kapitola 2.10), který vytvoření této funkcionality 

maximálně zjednodušuje. Každá tabulka obsahuje nástroj pro editaci skriptů, které 

běží na pozadí dané tabulky. Skripty mohou pracovat nejen s tabulkami, ale také třeba 

se službou Gmail nebo kalendář. Podrobný seznam dostupných služeb a nabízených 

funkcí  Google Apps skriptu, je uveden na domovské stránce51. 

4.6.1 Tok dat mezi tabulkami 

 Na obrázku 4.14 je nakreslen diagram, který znázorňuje tok dat, mezi tabulkami. 

Každá tabulka má svůj identifikátor, který je jedinečný v rámci Google Docs a jehož 

pomocí se v Google Apps skriptech na tabulku odkazujeme. Tento identifikátor je 

uveden v URL adrese tabulky, umístěné v Google Docs. Pro ilustraci obr. 4.15. 

  

                                            
51 https://developers.google.com/apps-script/ 

https://developers.google.com/apps-script/
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Obr. 4.14: Toky dat mezi tabulkami 

 

Obr. 4.15: Jedinečný identifikátor dokumentu 

 

 

4.6.2 Google Apps skripty pro obsluhu funkcí 

Import dat 

 Funkce ImportRange52 Google Spreadsheets umožňuje importovat do tabulky 

data z jiné tabulky. Zde je příklad vytvořeného skriptu, který importuje data z tabulky  

Objednavky do tabulky Evidence_Objednavek: 

 

                                            
52 http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=en&answer=155183 

http://support.google.com/drive/bin/answer.py?hl=en&answer=155183
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Skript umožňuje vybrat rozsah buněk ze zdrojové tabulky resp. listu tabulky, 

kterou určíme dle jednoznačného identifikátoru a obsah vložit do rozsahu cílové 

tabulky. V rámci skriptů odpadá nutnost ošetřovat autorizaci, tato je provedena 

potvrzením (obrázek 4.16) pouze při prvním spuštění skriptu, kde povolíme přístup 

k funkcím využívaným skriptem. Každou funkci lze spustit jednak ručně z menu editace 

skriptů, nebo nastavit automatické spouštění pomocí tzv. spouštěčů (Triggers53). 

  

                                            
53 https://developers.google.com/apps-script/reference/script/trigger 

function Import_Kveten2013() { 

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 

var sheet = ss.getSheetByName("Kveten2013"); 

var ssraw = 

SpreadsheetApp.openById("0AoogaZbxsTsmdFNPNHBLRUZPR0FWTjc3NS0tcHhfaVE"); 

var sheetraw = ssraw.getSheetByName("Kveten2013"); 

var rangeo = sheetraw.getRange("F2:F999"); 

var datao = rangeo.getValues(); 

sheet.getRange("O2:O999").setValues(datao); 

var rangep = sheetraw.getRange("G2:G999"); 

var datap = rangep.getValues(); 

sheet.getRange("P2:P999").setValues(datap); 

var rangek = sheetraw.getRange("J2:J999"); 

var datak = rangek.getValues(); 

sheet.getRange("K2:K999").setValues(datak) 

} 

https://developers.google.com/apps-script/reference/script/trigger
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Obr. 4.16: Autorizace přístupu Google Apps skriptu. 

 

  

Import dat probíhá dle požadavků výhradně v noci a je nastaven automaticky 

pomocí spouštěčů. Spouštěče jsou zde dvojího typu, buď závislé na určité akci 

v tabulce (otevření, aktualizace dat), nebo na časovém plánu. Pro naše potřeby jsou 

spouštěče nastaveny dle časového plánu, jak můžeme vidět na obrázku 4.17. 

 

Obr. 4.17: Nastavení spouštěčů v projektu 
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Automatické odesílání e-mailů 

 V rámci skriptů je umožněn přístup k e-mailové schránce Gmail54. Pomocí třídy 

MailApp a její metody sendEmail() je možné odesílat e-maily, skript pro odeslání  

e-mailů pak vypadá následně: 

 

 Skript postupně projde prvních tisíc řádků listu vybrané tabulky a jsou-li splněny 

stanovené podmínky, zašle na jednotlivé e-mailové adresy zprávy s definovaným 

předmětem a obsahem zprávy. Funkce pro odesílání e-mailů je také automatizována 

pomocí spouštěčů, a typ zaslaného e-mailu závisí na datech přijetí a dokončení 

objednávky. Pomocí proměnných lze do e-mailu doplňovat dynamicky text z buněk 

tabulky a poskytnout tak zákazníkům důležité informace. 

 

                                            
54 https://developers.google.com/apps-script/reference/mail/mail-app 

function sendEmails() { 

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 

var sheet = ss.getSheetByName("Kveten2013"); 

var startRow = 2; 

var numRows = 1000; 

var dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, 30); 

var data = dataRange.getValues(); 

for (i in data) { 

var row = data[i]; 

var emailAddress = row[9]; 

var message = "TEXT_ZPRÁVY"; 

var den = row[19]; 

if (den == 2 & emailAddress != "") { 

var subject = "PŘEDMĚT_ZPRÁVY"; 

MailApp.sendEmail(emailAddress, subject, message); 

} 

} 

} 

https://developers.google.com/apps-script/reference/mail/mail-app
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Editace menu 

 Skripty umožňují také jednoduše editovat standardní nabídku aplikace Google 

Spreadsheets, můžeme tak přidávat vlastní položky, třeba pro usnadnění spouštění 

vybraných funkcí. Skript pro přidání nové položky pomocí metody addMenu() má 

následující podobu: 

 

 Výše uvedený skript vytvoří nové menu, které je zobrazeno na obrázku 4.18. 

Obr. 4.18: Nové menu vytvoření skriptem 

 

4.7 Oprávnění uživatelů pro práci s tabulkami 

 Jednotliví uživatelé (zaměstnanci) pracují pouze s určitými daty a není žádoucí, 

aby měli přístup k datům, se kterými nepracují. Omezení přístupu je vyřešeno pomocí 

nastavení sdílení tabulek a nástroje pro pojmenované a chráněné rozsahy v rámci 

tabulky. Přístup je rozdělen takto: 

 Majitel firmy: neomezený přístup. 

 Zaměstnanec 1 / Administrátor: neomezený přístup, vyjma tabulky 

Statistika. 

 Zaměstnanec 2 / Objednávky: přístup pouze k tabulce Objednavky 

s omezeným rozsahem. 

function onOpen() { 

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 

var menuEntries = [ {name: "Import Květen", functionName: "Import_Kveten2013"}];  

ss.addMenu("Skripty", menuEntries); 

} 
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 Zaměstnanec 3 / Služby po nákupu: přístup pouze k tabulce 

Objednavky s omezeným rozsahem a k tabulce Reklamace v plném 

rozsahu. 

Každému zaměstnanci byl vytvořen uživatelský účet v rámci správy domény na 

Google Apps. Tabulka umožňuje snadné nastavení sdílení a přidělení práv uživatelům. 

Uživatel může být vlastníkem dokumentu (neomezený přístup), mít povolenou úpravu 

dokumentu nebo jej může pouze prohlížet. 

Obr. 4.19: Dialogové okno nastavení sdílení 

 

Dále je ještě možné omezit přístup v tabulce k daným rozsahům buněk pomocí 

nástroje Pojmenované a chráněné rozsahy. Uživatel tak má přístup pouze ke 

sloupcům, se kterými potřebuje pracovat, ostatní nemůže editovat. 
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Na obrázcích 4.20 a 4.21 je zobrazen pohled zaměstnance 2 (resp. 

zaměstnance 3) na tabulku Objednavky. Rozsahy buněk označené pruhy nejsou 

uživateli přístupné pro editaci, ale pouze pro čtení. 

Obr. 4.20: Pohled zaměstnance 2 na tabulku Objednavky 

 

 

Obr. 4.21: Pohled zaměstnance 3 na tabulku Objednavky 

 

 Pokus o editaci chráněných buněk skončí chybovým hlášením  

(obrázek 4.22). 

Obr. 4.22: Pokus o editaci pole v chráněném rozsahu. 

 

 

4.8 Zálohování 

 Google dokumenty nabízejí také nástroj pro správu verzí dokumentů. Z menu 

lze obnovit libovolnou předchozí verzi dokumentu (viz. Obr. 4.23), veškeré změny jsou 

chronologicky seřazeny. Předchozí stav lze vrátit do aktuálního dokumentu, nebo jej 

uložit jako nový soubor.  
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Obr. 4.23: Správa verzí dokumentu. 

 

 Bezpečnost dat v rámci distribuovaného prostředí Google je relativně vysoká, 

větším rizikem se jeví chyby samotných uživatelů. Záloha veškerých souborů je 

vyřešena externí aplikací. Veškerá data jsou denně synchronizována s lokálním 

serverem v sídle firmy. 

 

4.9 Aplikace pro zákazníky – sledování stavu objednávky 

 Aplikace bude dostupná všem zákazníkům v rámci webového portálu pro 

zákazníky a zde odkazu pro sledování stavu objednávky. Abychom minimalizovali 

počet e-mailových dotazů na aktuální stav objednávky, budou si moci zákazníci sami 

vyhledat a zobrazit stav své objednávky v systému. Výstupem pro ně bude přehledná 

tabulka s informací o datu odeslání, předpokládaném datu doručení a podacím čísle 

balíku. 

 Na webové stránce pro sledování stavu objednávky (viz. Obr. 4.24) je kromě 

podrobných informací k průběhu objednávky, umístěno také pole pro vložení e-mailové 

adresy zákazníka.  
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Obr. 4.24: Zákaznická aplikace pro sledování stavu objednávky. 

 

Na základě e-mailové adresy vyhledá aplikace v HTML verzi tabulky Track 

příslušný záznam a zobrazí jej zákazníkovi (viz. Obr. 4.25) pomocí vnořeného rámu 

(iframe55). 

 

 

                                            
55 http://www.jakpsatweb.cz/iframe.html 

http://www.jakpsatweb.cz/iframe.html
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Obr. 4.25: Výstup pro zákazníka z aplikace. 

 

 

Struktura searchOrderEmbed.jsp. 

<div align="center" class="embedContainer"> 
 <drp:droplet handler="ordermng.droplets.SearchOrderDroplet"> 
  <drp:inputParam name="email" value="${param.email}"/> 
   <drp:output name="orderFound"> 
    <drp:outputParam name="orderList" var="orderList"/> 
     <c:forEach items="${orderList}" var="order"> 
 <div align="center"> 
  <div class="orderProps"> 
   <div class="prop">E-mail:</div>${order.email}<br> 
   <div class="prop">Datum odeslání předmětu ze zahraničí: 
</div>${order.created}<br> 
   <div class="prop">Předpokládané datum 
doručení:</div>${order.deliveryDate}<br> 
   <div class="prop">Počet dní od 
odeslání:</div>${order.daysOnDelivery}<br> 
   <div class="prop">Datum, po kterém je možné dodání reklamovat: 
</div>${order.problemDate}<br> 
   <div class="prop">Podací číslo:</div>${order.code}<br> 
  </div> 
 </div> 
     </c:forEach> 
   </drp:output> 
 
  <drp:output name="orderNotFound"> 
   <drp:outputParam name="email" var="email"/>Pro email <b>${email}</b> 
neexistuje žádná objednávka. 
  </drp:output> 
   
  <drp:output name="appError"> 
 <drp:outputParam name="message" var="message"/>V aplikaci došlo k chybě. 
   
  <div style="display: none"> 
    AppError: ${message} 
   </div> 
 </drp:output> 
</drp:droplet> 
</div> 
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Tato aplikace je napsána v jazyku Java a je umístěna na App Engine. Zákazník 

skrze vnořený rám pracuje s JSP56 stránkou searchOrderFormEmbed.jsp a výsledek 

obdrží skrze stránku searchOrderEmbed.jsp jejíž struktura je uvedena na přechozí 

stránce. Stránka je vytvořena za pomocí JSTL57 knihovny nabízející sadu předem 

připravených tagů, které řeší nejčastější akce při vývoji JSP. 

 Aplikace využívá knihovny Jsoup58 pro práci s HTML soubory, extrahuje data, 

která patří k zadané e-mailové adrese (datum odeslání, podací číslo), poté vypočítá 

předpokládané termíny doručení a nakonec tyto informace zákazníkovi přehledně 

zobrazí. 

Aplikační logika práce s datumy 

 

                                            
56 http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~bim/pub/jsp/referat/referat.html 
57 https://jstl.java.net/ 
58 http://jsoup.org/ 

public Order(OrderTrackerRow row) { 
  this.row = row; 
  this.email = row.getEmail(); 
  this.code = row.getCode(); 
   
  if (row.getCreated() != null) { 
   this.created = DateUtils.getDate(row.getCreated()); 
    
   Calendar delivery = (Calendar) row.getCreated().clone(); 
   delivery.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 25); 
   deliveryDate = DateUtils.getDate(delivery); 
    
   Calendar problem = (Calendar) row.getCreated().clone(); 
   problem.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 48); 
   problemDate = DateUtils.getDate(problem); 
    
   Calendar days = (Calendar) row.getCreated().clone(); 
   Long d = days.getTimeInMillis(); 
   Long present = DateUtils.getTimeStamp().getTime(); 
   Long result = present - d; 
   result =  result / (86400000l); 
   daysOnDelivery = result.intValue(); 
  } 
 } 

http://jsoup.org/
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Aplikační logika pro extrakci dat 

public class OrderTrackerClient extends AbstractClient{ 
 
 private static final String ENDPOINT = 
"https://docs.google.com/a/.cz/spreadsheet/pub?key=0AoogaXbxsTsmdFh0VU9PNEpFa1FySz
VnZEgwNUstN0E&single=true&gid=0&output=html"; 
 
 public OrderTrackerTable retrieveOrderTrackerTable() throws Exception { 
  OrderTrackerTable table = new OrderTrackerTable(); 
  List<OrderTrackerRow> rowList = new ArrayList<OrderTrackerRow>(); 
  table.setRowList(rowList); 
  String html = executeSimpleHttpGet(ENDPOINT); 
  Document document = Jsoup.parse(html); 
 
  table.setTableName(document.select("div[id=header] ").text().trim()); 
   
  Elements rows = document.select("div[id=content] tr[dir=ltr]"); 
  boolean headerSkipped = false; 
  for (Element row : rows.toArray(new Element[]{})) { 
   if (headerSkipped) { 
    rowList.add(parseRow(row)); 
   } else { 
     headerSkipped = true; 
   } 
  } 
  return table; 
 } 
  
 private OrderTrackerRow parseRow(Element row) throws Exception { 
  OrderTrackerRow parsedRow = new OrderTrackerRow(); 
  Elements cells = row.select("td"); 
  /* 
   * Email 
   */ 
  String email = cells.get(1).text().trim(); 
  parsedRow.setEmail(email); 
  /* 
   * Created 
   */ 
  String sourceDate = cells.get(2).text().trim(); 
  if (sourceDate != null && sourceDate.length() > 7) { 
   SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy"); 
   Date parsedDate = sdf.parse(sourceDate); 
   Calendar cal = GregorianCalendar.getInstance(); 
   cal.setTime(parsedDate); 
   parsedRow.setCreated(cal); 
  } 
  /* 
   * Code 
   */ 
   String code = cells.get(3).text().trim(); 
   parsedRow.setCode(code); 
   
  return parsedRow; 
 } 
 
} 
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5. Závěr 

 V rámci této diplomové práce jsem využil teoretických znalostí získaných 

z výuky a také své praktické zkušenosti s internetovým prodejem. 

 Cílem této práce bylo vytvoření systému, založeného na cloudové technologii 

Google, pro správu objednávek přijatých skrze internetové prodejní platformy, který by 

zjednodušil jejich evidenci, ušetřil čas a automatizoval komunikaci směrem 

k zákazníkovi. Služby cloud computingu jsou dostupné na internetu relativně krátkou 

dobu, přesto již mají silnou pozici na trhu a díky vzrůstající oblibě se také stále rozšiřuje 

nabídka těchto služeb. Technologie Google je jedna z nejrozšířenějších a považuji ji 

také za nejvíce použitelnou díky uživatelské přívětivosti, neustálému vývoji a precizní 

dokumentaci.  

Jednou z hlavních výhod řešení od společnosti Google je cenová politika, 

protože lze zdarma využívat v podstatě všech služeb, s určitými limity, které jsou však 

pro běžné použití dostatečně robustní. Počáteční i provozní náklady na 

implementovaný systém jsou tak rovny nule, navýšení limitů je v případě potřeby 

možné za rozumné paušální poplatky. 

Na základě stanovených požadavků na systém byly tyto požadované funkce 

zdárně implementovány. Během testování se však ukázalo, že implementace 

automatického zpracování elektronických zpráv s přijatými objednávkami je značně 

problematická a implementace této funkce byla zamítnuta. Důvodem je skutečnost, že 

množství zákazníků zadává chybnou adresu nebo učiní chybu při platbě. Je tak 

výhodnější vizuální kontrola každé objednávky a zpracování pověřenou osobou. Pro 

zákazníky byl zprovozněn webový samoobslužný portál, na kterém si každý zákazník 

může zobrazit detaily jeho objednávky, nebo zjistit další informace. 

Po ukončení testovacího režimu je plánováno nasazení systému do ostrého 

provozu od měsíce května 2013. Jako nejoptimálnější se jeví práce se systémem 

prostřednictvím webového prohlížeče Google Chrome59, který plně podporuje všechny 

funkce Google Apps. Bezproblémový je také přístup z mobilních zařízení. 

                                            
59 http://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/ 
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Otázkou do budoucna může být, zda Google nezmění cenovou politiku 

a nezpoplatní tak služby, které jsou nyní zdarma. Pro firmu tak dalším krokem, 

v případě pozitivního vývoje prodeje, může být vývoj vlastní aplikace, nezávislé na 

infrastruktuře Google.  



63 
 

Seznam použité literatury 

Knihy 

1. BORONCZYK, Tim. PHP 6, MySQL, Apache: vytváříme webové aplikace. 
Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2767-4. 

 
2. SANDERSON, Dan. Programming Google App Engine: Build & Run Scalable 

Web Applications on Google's Infrastructure. 2nd ed. Farnham: O'Reilly, 
2012. ISBN 978-144-9398-262. 

 
3. SCHILDT, Herbert. Java 7: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 

978-80-251-3748-2. 
 
4.  SEVERANCE, Charles R. Using Google App Engine. Sebastopol,  

CA: O'Reilly, 2009. 241 p. ISBN 05-968-0069-X. 
 
 
Internetové zdroje 
 

5. CZERNICKI, Bart. IaaS, PaaS and SaaS Terms Clearly Explained and 

Defined. [online]. 27. 2. 2011 [cit. 2013-03-1]. Dostupný z WWW:  

<http://www.silverlighthack.com/post/2011/02/27/IaaS-PaaS-and-SaaS-

Terms-Explained-and-Defined.aspx>. 

6.  DOHNAL, Bohuslav. Google Apps. [online].  

22. 12. 2012 [cit. 2013-03-17]. Dostupný z WWW:  

<http://googleapps.cz/>. 

7.  GOOGLE, Inc. Datastore Overview. [online].  

19. 9. 2012 [cit. 2013-03-05]. Dostupný z WWW:  

<https://developers.google.com/appengine/docs/java/datastore/overview>. 

8.  GOOGLE, Inc. Google Apps Script. [online].  

25. 3. 2013 [cit. 2013-03-27]. Dostupný z WWW:  

<https://developers.google.com/apps-script/>. 

9.  GOOGLE, Inc. Java Service APIs. [online].  

9. 4. 2013 [cit. 2013-04-10]. Dostupný z WWW:  

<https://developers.google.com/appengine/docs/java/apis>. 



64 
 

10.  GOOGLE, Inc. The Administration Console. [online].  

24. 4. 2012 [cit. 2013-03-20]. Dostupný z WWW:  

<https://developers.google.com/appengine/docs/adminconsole/>. 

11.   JANOVSKÝ, Dušan. Úvod do JavaScriptu. [online].  

21. 4. 2009 [cit. 2013-03-20]. Dostupný z WWW:  

<http://www.jakpsatweb.cz/javascript/javascript-uvod.html>. 

12.  KULHAN, Jakub. Objektově relační databáze a ORACLE 8. [online]. 

30. 11. 2009 [cit. 2013-02-25]. Dostupný z WWW:  

<http://programujte.com/clanek/2009112200-go-novy-programovaci-jazyk-od-

google/>. 

13.  LUDVÍK, Otakar. Úvod do objektového modelování a jazyka UML. [online].  

1. 10. 2010 [cit. 2013-03-15]. Dostupný z WWW:  

<http://www.komix.cz/Tisk/Clanky/Historie/Uvod_UML.aspx>. 

14. ORACLE, Corporation. Java. [online].  

1. 4. 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupný z WWW:  

<http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>. 

15.  ŠTĚPÁN, Jiří. Motivace pro používání škálovatelných řešení. [online].  

9. 6. 2010 [cit. 2013-02-27]. Dostupný z WWW:  

<http://podhledem.blogspot.cz/2010/06/google-application-engine.html>. 

16.  WESLEY, Chun. What is Cloud Computing?. [online].  

1. 6. 2012 [cit. 2013-03-1]. Dostupný z WWW: 

<https://developers.google.com/appengine/training/intro/whatiscc>. 

17.  WESLEY, Chun. What is (isn't) Google App Engine?. [online].  

1. 6. 2012 [cit. 2013-03-1]. Dostupný z WWW:  

<https://developers.google.com/appengine/training/intro/whatisgae>. 

18.  ZENIS, Tibor. Co to je, ten Python?. [online].  

21. 3. 2009 [cit. 2013-02-22]. Dostupný z WWW:  

<http://melkor.dnp.fmph.uniba.sk/~zenis/prirucky/python/Python-s/Python-

1.html>. 

  



65 
 

Seznam zkratek a symbolů 

API – Application Programming Interface 

CSS – Cascading Style Sheets 

DNS – Domain Name System 

FTP – File Transfer Protocol 

GAS – Google Apps Script 

GWT – Google Web Toolkit 

HRD – High Replication Datastore 

HTML – HyperText Markup Language 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

IAAS – Infrastructure As A Service 

JAR – Java Archive 

JDK – Java Development Kit 

JPA – Java Persistence API 

JSP – Java Server Pages 

JSTL - JavaServer Pages Standard Tag Library 

JVM – Java Virtual Machine 

MX – Mail eXchange 
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archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

  

V Ostravě dne 24. května 2013 

 

 

…………………………………………………………. 

                                                      David Víšek  

  

Adresa trvalého pobytu studenta:  

Hranečník 852/43 

71000, Ostrava 



 

Seznam příloh 

Příloha č.1   CD se soubory aplikace a portálu 

Obsah CD 

Adresář Popis 

/sys Adresář obsahující implementovanou aplikaci 

 


