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Abstrakt 

Bakalářská práce je popisem odborné praxe, absolvované v rámci třetího ročníku ve 

společnosti Michal Košinár, AstrumQ – Business inteligence a Interactive. 

V úvodní části práce je popsán krátký profil společnosti, pracovní zařazení ve firmě, 

používané nástroje a stanovené cíle. Následuje popis jednotlivých úkolů, problematik a s tím 

spojených odborných znalostí a nástrojů, které byli nezbytné k vykonání těchto projektů.  

Jednotlivé projekty jsou podrobně rozepsány, na což navazuje způsob řešení těchto 

úkolů. Je zde popsána i časová náročnost vybraných úkolů. Poslední část práce tvoří rozvaha o 

dosavadních užitečných a nově získaných znalostech, zhodnocení a celkový přínos odborné 

praxe. 

 

Klíčová slova: CSS, HTML, PHP, GUI, webové stránky, praxe, zákazník, inovace, analýza 

klíčových slov, internetový marketing, SEO optimalizace, IPhone, webové aplikace, reklama 

 

 

Abstract 

Bachelor Thesis is a description of work experience, completed in the third year in the 

company Michal Košinár, AstrumQ - Business Intelligence and Interactive. 

In the introductory part of this work is described brief company profile, job position in 

the company, the instruments used and the targets. A description of each task, and the related 

issues of expertise and tools that were necessary to carry out these projects. 

Individual projects are described in detail, which builds on the way to address these 

challenges. It also described the time required for selected tasks. The last part is a useful 

statement on existing and newly acquired knowledge and appreciation of the overall benefits of 

professional experience. 

 

Keywords: CSS, HTML, PHP, GUI, Web sites, practices, customer, innovation, keyword 

analysis, web marketing, SEO, iPhone, web application, advertising 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Apache Server  - webový server s otevřeným kódem 

C#    - objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft 

CSS    - Cascading Style Sheets 

Copywriting   - tvorba poutavých textů, které prodávají produkty a služby 

DropBox   - webové úložiště 

Data Mining   - získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací 

E-shop   - Internetový obchod 

Genealogie   - pomocná věda historická, která zkoumá rodokmeny 

GUI    - Graphical user interface 

HTML   - HyperText Markup Language 

iOS    - mobilní operační systém vytvořený společností Apple Inc 

IT    - Informační technologie 

JavaScript   - objektově orientovaný skriptovací jazyk 

MySQL   - My Structured Query Language 

PPC    - pay per click - platba za proklik 

PDF    - Portable Document Format 

PHP    - Hypertext Preprocessor  (Personal Home Page) 

PL/SQL   - Procedural Language/SQL 

SCRUM   - agilní metodika spolupráce 

SEO    - Search Engine Optimization – optimalizace internetových stránek  

SQL    - Structured Query Language 

T-SQL   - Transact SQL 

UML    - Unified Modeling Language 

URL    - Uniform Resource Locator 

WWW   - World Wide Web 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Search_Engine_Optimization
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce popisuje náplň a výsledky praxe, která byla vykonávána v rámci 

studia třetího ročníku informačních technologií. Je rozdělena do několika logických částí, ve 

kterých je celkový průběh postupně rozebrán a jednotlivé úkoly analyzovány. 

Cílem bakalářské praxe je rozšíření stávajících a získání nových vědomostí, schopností 

a dovednostní nejen v rámci informačních technologií, ale i celkového pracovního, či běžného 

života. 

Praxe byla absolvovánav inovativní společnosti AstrumQ, která má sídlo 

v Podnikatelském inkubátoru areálu VŠB-TUO. Tato firma byla doporučena přímo univerzitou 

a její zaměření dokonale vyhovuje požadavkům. Po absolvovaném pohovoru, jsem byl ve firmě 

AstrumQ úspěšně přijat a příjemně přivítán. Následovalo seznámení s pracovníky, firemními 

zvyklostmi, prostředím a dalšími formalitami. 

Z počátku praxe jsem pracoval v týmu studentů a učil se novým metodám a 

zdokonaloval se ve spolupráci. Jako tým jsme se seznamovali s prostředím, ve kterém se firma 

pohybuje, se zákazníkem, na kterého se zaměřit a hlavně na cíle, kterých by smě měli a chtěli 

v rámci praxe dosáhnout. Proto jsme toužili vytvořit inovativní projekt, který na českém trhu 

doposud chyběl. Z čehož vnikl jeden velký projekt v oblasti genealogie, o jehož problematice se 

zmiňuji v řešených projektech.  

Další úkoly, týkající se webových řešení a her pro IPhone, jsem řešil individuálně pod 

dozorem našeho vedoucího a mentora, jímž byl Aleš Vyka, výkonný producent AstrumQ. 

Všechny tyto úkoly jsou v dalších kapitolách podrobně rozepsány ve formě 

problematiky a jejího následného řešení. S tím souvisejí další části bakalářské práce, a sice 

získané a uplatněné zkušenosti a dovednosti. 

Závěr práce je zaměřen na celkový přínos odborné praxe, na poznatky a dojmy nabyté 

z této nové zkušenosti. Úplné finále tvoří literární zdroje, které jsou nedílnou součástí tohoto 

projektu. 
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2. Popis odborného zaměření firmy, pozice vykonávaná během praxe. 

 

2.1 Charakteristika firmy 

Astum Q je název firmy, pod níž se skrývá zakladatel a podnikatel Bc. Aleš Vyka. 

 

IČ: 76194841,  

adresa: Zákopní 125/6, Ostrava – Heřmanice 

Kontaktní adresa:  

PI VŠB-TUO, Studentská 6202/17, Ostrava – Poruba, 708 00,  

email: info@astrumq.com 

Předmět firmy dle údajů z registru živnostenského podnikání: 

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály, reklamní činnost, marketing, mediální 

zastoupení. [1] 

 

Činnost Astrum Q lze rozdělit na dvě hlavní části: 

Web & Marketing – v němž firma nabízí komplexní služby v oblasti webových 

stránek a marketingu. Výsledkem usilovné práce je zvýšena návštěvnost stránek, zlepšení 

konkurenceschopnosti a s tím související navýšení obratu pro velké i malé firmy.  

Interactive – kde poskytují rozsáhlé služby v oblasti vývoje pro mobilní platformu iOS. 

Příkladem jsou hry s pěknou grafikou, zábavnou tématikou a kvalitní hratelností. 

V současné době firma sídlí v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO, což společnosti 

umožňuje spolupráci s akademickou půdou. 

 

Mezi působnosti firmy patří tyto činnosti: 

- realizace a optimalizace webových stránek 

- internetový marketing 

- internetové obchody  -  e-shopy 

- spravování a poradenství v oblasti PPC kampaní 

- hry a aplikace pro IPhone 

- soutěže prostřednictvím internetu 

 

mailto:info@astrumq.com
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2.2 Pracovní zařazení 

Ve firmě jsem zastával hned několik menších rolí, které souvisely s konkrétními 

projekty. Hlavní náplní byla analýza, optimalizace, testování, Data Minig, internetový 

marketing, copywriting, programování a grafické návrhy v oblasti webových stránek, her na 

IPhone a služeb s nimi spojených. 

2.3 Pracovní nástroje 

V rámci praxe jsem se setkal s několika unikátními nástroji, bez kterých by byla má 

práce značně ztížena. Jedním z nejdůležitějších se stalo prostředí WampServer. To spojuje 

nezbytné prvky jako je Operační systém Windows, Apache HTTP Server, MySQL a 

programovací jazyk PHP. 

Mezi další důležité pomocníky bych zařadil PSpad editor, SQL Server, DropBox, Gimp 

editor, Google Analytics, SeeNowDo, Microsoft Word, Excel, PowerPoint a samozřejmě 

vývojové prostředí NetBeans pro implementace v jazyce Java. 

 

 

Obrázek č. 1 – webová aplikace SeeNowDo 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. Seznam úkolů a jejich časová náročnost 

 

3.1 WEB-IN  

První úkol, který byl před nás, jako tým, postaven, bylo uvědomit si naše cíle, které 

bychom chtěli prostřednictvím odborné praxe dosáhnout. Tím se již od prvního dne stali 

inovace, nový směr ve světě, kterému vládne internet. To znamená přijít s něčím nový, 

originálním, v nejhorším případě lepším, než nabízí konkurence. Zde také vnikl název a motto 

našeho ambiciózního týmu WEB-IN, „make it different“. K takovému cíli, je potřeba se 

připravit, proto jsme se museli naučit novým metodám spolupráce a osvojit si základní taktiky 

pro webový marketing. 

 

- týmová spolupráce, SCRUM, SeeNowDo 

- poznej svého zákazníka 

- pozitivní/negativní reklama 

- webové stránky týmu WEB-IN (vyka.eu) 

- SEO-optimalizace webových stránek 

 

- časová náročnost: 40 hodin 

 

3.2 Webové stránky AstrumQ 

 Po té, co byl první úkol hotov, si pro nás společnost připravila další menší projekt. 

AstrumQ potřebovalo zefektivnit své stránky, a proto využili našich nově získaných zkušeností 

s modernizací a optimalizací internetových stránek. 

 

- testování a analýza stránek 

- modernizace a obnova textů – copywriting 

 - SEO-optimalizace webových stránek 

- analýza klíčových slov 

 

- časová náročnost: 32 hodin 
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3.3 Games - on – IPhone 

Úkoly, na které jsme zatím narazili, zahrnovali práci pro část AstrumQ, která se věnuje 

hlavně webovému marketingu a služeb, které s touto prací souvisí. Tato práce ovšem souvisela 

s podporou druhé části této společnosti. Která se zabývá službami v oblasti vývoje pro mobilní 

platformu iOS. 

 

 -testování a analýza stránek Games-On-IPhone 

- návrh a implementace nástroje pro tagování jednotlivých her 

- ruční Data Minig klíčových slov pro tagování 

- testování mobilních aplikací 

 

- časová náročnost: 24 hodin 

 

3.4 Matriky online - GENEALOGIE 

Tento projekt byl první velkou vizí našich stanovených cílů, tedy něčím co na českém 

trhu není doposud k dispozici. Úkolem bylo vytvořit internetovou aplikaci, která by fungovala 

jako online matrika sudetských oblastí české republiky.  

Impulsem k započetí tohoto projektu byly dlouhodobé zkušenosti otce našeho 

vedoucího, kterým byl, po celou dobu odborné praxe Aleš Vyka. Otec, Jaroslav Vyka, se již 

dlouhou řadu let věnuje bádání v této oblasti a stal se tak vyhledávaným odborníkem. Jeho rady, 

materiály a informace se staly zásadním vodítkem naší práce. [2] 

Jelikož se projekt měl stát komerčním a částečně placeným portálem bylo jej třeba 

promyslet do nejmenších detailů. Je přece velký rozdíl mezi školním projektem, kde se hodnotí 

hlavně použité technologie, a aplikací, která má sloužit široké veřejností, kterou komunita 

badatelů rozhodně je. 

 

- hledání cílové skupiny 

- analýza konkurence 

- stanovení základních funkcí portálu 

- grafický návrh  

- technické zpracování aplikace 

- návrh databáze 



6 
 

- propojení aplikace s databází 

- tvorba nápovědy pro systém 

- marketingové strategie, příprava prezentace  

- možnosti komunikace se zákazníkem 

- copywriting celého portálu 

- SEO-optimalizace webových stránek, analýza klíčových slov 

- PPC kampaně, Seznam Sklik a Google Adwords 

- zpracování obsahu FÓRA internetových stránek 

- Data Mining - vyhledávání a zpracování kontaktů v oboru genealogie 

 

- časová náročnost: 180 hodin 

Sudety (též Sudetsko, německy Sudetenland, polsky Kraj Sudetów nebo Kraj Sudecki) 

je v češtině označení pro ty pohraniční oblasti dnešní České republiky, ve kterých převažovalo 

německé osídlení. Sudety zpočátku zřejmě zahrnovaly pouze pohoří na jihozápadě Slezska, ale 

záhy tento pojem označoval celou soustavu pohoří od dolního toku řeky Ohře až po řeku Odru, 

tedy severní část Krušných hor, Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky. 

V polštině termín Sudety (čes. Krkonošsko-jesenická sub provincie) označuje horské pásmo od 

Labského údolí až po Moravskou bránu.[3] 

 

3.5 Jan Poloch – Stavebniny 

Od společnosti Jan Poloch, která se zabývá stavebními činnostmi, byl zadán úkol 

upravit webové stránky. Jejich nabídka služeb, je opravdu značná, proto bylo důležité použít 

vhodná klíčová slova. Součástí této práce byla i registrace, do vhodně zvolených internetových 

katalogů firem. 

 

- analýza klíčových slov 

- SEO-optimalizace webových stránek 

- zpracování dat internetových katalogů 

- zpracování údajů o firmě Jan Poloch 

- registrace do 50ti nejlepších katalogů 

 

- časová náročnost: 48 hodin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohrani%C4%8D%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Orlick%C3%A9_hory
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jesen%C3%ADky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1sko-jesenick%C3%A1_subprovincie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_br%C3%A1na
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3.6 Nová Karolina 

V rámci výstavby Nové Karoliny vznikl ve firmě nápad na vytvoření internetových 

stránek, kde bude probíhat dotazníkové šetření a hodnocení všech obchodů. Dostali jsme proto 

zadání, nasbírat o jednotlivých obchodech důležité informace, které by stručně popisovali jejich 

činnost. Z důvodu kvalitního zpracování jsme mezi tyto informace přiřadili i logo jednotlivých 

firem a obchodů, které se následně upravovali na požadovaný formát. 

 

- ruční Data Mining 

- seznámení s grafickým editorem GIMP 

- grafická modifikace firemních log 

- analýza klíčových slov 

- SEO-optimalizace webových stránek 

 

- časová náročnost: 40 hodin 
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4. Zvolený postup řešení zadaných úkolů 

 

4.1 Řešení: WEB-IN 

K vytvoření našeho mladého týmu WEB-IN a další úspěšné spolupráci bylo 

přistupováno podle již zkušených pracovníků firmy AstrumQ a byla postupně přebírána jejich 

taktika a postřehy práce v týmu. Hlavním nástrojem této kooperace se stala metodika zvaná 

„SCRUM“. 

„SCRUM“ je nejznámější a nejrozšířenější metodika agilního managementu. Je vhodná 

především pro poznávání výkonu týmu a zpřesnění časových odhadů. Scrum je nadstavbou 

agilního přístupu a jako takový vede k vyšší produktivitě.[4] 

S metodou SCRUM úzce souvisí internetový nástroj „SEE NOW DO“, díky kterému 

byla naše práce neustále pod dohledem, a na případné problémy bylo možné okamžitě reagovat. 

Jedná se o jednoduchou internetovou aplikaci, ve které se jednotlivé úkoly třídí podle zaměření 

či případné důležitosti. Je zde možné vidět vytvořené vaše i týmové projekty, jejich stav, stupeň 

rozpracovanosti, či délka věnovaného času. Odkaz na aplikaci SEE NOW DO [5] 

V rámci této metodiky jsme byli schopni zvýšit naši produktivitu, rostla kvalita naší 

práce a získali jsme naprosto zásadní fakt, kterým je časový rozdíl mezi odhadem a skutečnou 

dobou realizace našich úkolů. 

Nedílnou součásti úspěchu v tak rychle se rozvíjejícím světě jakým je internet, je 

uvědomit si, kdo je náš zákazník. K čemuž bylo přistupováno se stejnou důležitostí jako u 

předchozích úkolů. Zákazník byl tímto zařazen do jednotlivých cílových skupin a 

charakteristických podskupin. Zdá se to jako banální záležitost, ale ve skutečnosti tato analýza 

přinesla velké zjednodušení při dalších projektech.  

Se zákazníkem je spjat i pohled na reklamu a ta nedílně souvisí se službami. Každý jí 

vnímá trochu jinak, a proto není důležitý pouze obsah, ale hlavně její forma, umístění, trefnost 

či podtext. Proto bylo stanoveno několik bodů kvalitní a naopak špatné reklamy a těch bylo 

nutno se držet po celou dobu odborné praxe. 

K ucelení našich myšlenek a zviditelnění, bylo třeba vytvořit webové stránky. Web, 

který popisuje naše cíle, postupy, nápady a důležité informace týkající se našeho týmu a 

rozpracovaných projektů. K tomu bylo využito nástrojů jako je PSpad editor pro vytvoření a 

ladění stránek, Mozila - FireBUG  a Microsoft Word pro copywriting textů stránek.  

Stránky bylo třeba optimalizovat, proto jsme absolvovali školení o tzv. SEO – 

optimalizacích, což se dá volně přeložit jako „přizpůsobení stránek pro vyhledávače“. Hlavní 

podstatou celé optimalizace je zvýšení cílené návštěvnosti konkrétní internetové stránky. 

Samotný proces je dlouhodobý a spočívá hlavně v analýze klíčových, tedy unikátních slov, 

dodržování syntaxe kódu stránek, používaní tagů, titulků, nadpisů, popisů a podobně. Obsah 

webu by měl být jedinečný a pravidelně aktualizovaný.  

Z časových důvodů a k zachování dobrého jména, jsme využili již funkčních domény 

společnosti (vyka.eu). 
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4.2 Řešení: Webové stránky AstrumQ 

Stránky již potřebovali obnovu a modernizaci, proto na řadu nastoupily názory mladého 

týmu. Nejprve jsme analyzovaly jednotlivé texty a vzhled webu, množství a umístění reklam, 

dále jsme vyzkoušeli funkčnost formulářů a probrali viditelné chyby stránek. Po následné 

konzultaci s vedením firmy, kdy každý přispěl vlastními názory, a po dopilování našich 

vlastních návrhů, mohla pokračovat praktická část tohoto úkolu. 

Pomocí již zmíněných nástrojů proběhla editace a ladění stránek. V tomto případě, bylo 

nezbytné, doučit se práci s CSS a JavaScriptem, na kterém jsou stránky v podstatě postaveny. 

Následovala obměna textů, kde se projevili naše tvůrčí schopnost copywritingu, SEO-

optimalizace a analýza nově použitých klíčových slov. K celkové analýze webových stránek 

jsem využil vynikající nástroj Google Analytics. Ve kterém lze zobrazit statistiky o počtu 

návštěv, z jaké jsou země, či jak dlouho se na stránce zdrželi. Poskytne i klíčové slova, pomocí 

kterých se lidé dostali na Vaše stránky. 

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem 

je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape. Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný 

programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím 

obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny 

animace a efekty obrázků. Jeho syntaxe patří do rodiny jazyků C/C++/Java. Slovo Java je však 

součástí jeho názvu pouze z marketingových důvodů a s programovacím jazykem Java jej vedle 

názvu spojuje jen podobná syntaxe. [6] 

Google Analytics je řešení webové analýzy pro podniky, které poskytuje dokonalý 

přehled o provozu na webových stránkách a o efektivitě marketingu. Díky výkonným, 

přizpůsobivým a snadno použitelným funkcím můžete zobrazovat a analyzovat údaje o provozu 

zcela novým způsobem. Google Analytics vám umožní vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat 

marketingové aktivity a vytvářet webové stránky s vyššími konverzními poměry.[7] 

V současné době (2013) prošly stránky zcela zásadními změnami. Společnost si 

uvědomila, že v jednoduchosti je síla a stránky kompletně přetvořila. Naše práce již bohužel 

není vidět. 

 

Obrázek č. 2 – Google Analytics, přehled návštěvnosti webových stránek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brendan_Eich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications_Corporation
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpret_%28software%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java_%28programovac%C3%AD_jazyk%29
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4.3 Řešení: Games - on – IPhone 

Hlavní problematikou tohoto úkolu, bylo tagování jednotlivých her na internetovém 

portále Games On Iphone. Stránky obsahují velké množství her, které bylo potřeba rozčlenit do 

různých žánrů, věkových skupin, časových náročností a podobně. Proto byla implementována 

jednoduchá aplikace, která za pomocí regulárních výrazů hry automaticky zařadila „o-tagovala“. 

Program pracoval na principu porovnání regulárního výrazu s klíčovými slovy, obsaženými 

v popisu hry. V případě shody, byla hra zařazena do příslušné kategorie. K tomu bylo použito 

programovacího jazyka java a vývojové prostředí Netbeans.  

Ke správné funkčnosti programu bylo nejprve zapotřebí nasbírat ony zmíněné regulární 

výrazy, tedy klíčové slova, které se vyskytovaly v popisu her, což byla tzv. mravenčí, ovšem 

nezbytná práce. Po úspěšném sběru dostatečných dat bylo započato testování dosavadní práce a 

výsledky analýzy byly předány vedoucím projektu Game-on-IPhone. 

Součástí tohoto úkolu bylo i testování některých aplikací a her, které se v tomto 

oddělení vyvíjí. Testovala se jejich funkce a stabilita po drobných modifikacích, testy probíhali 

na IPhone 3 a 4. Příklad her:  Best Matches, Jokes Mania či Best Quotations. 

Regulární výrazy v jazyce Java: Abyste mohli používat zabudovanou knihovnu 

regulárních výrazů v jazyce Java, je zapotřebí do aplikace importovat balík java.util.regex.  

Ten obsahuje datové typy: Pattern je vnitřní reprezentace programu definovaného regulárním 

výrazem. Rozhraní MatchResult definuje sadu zpráv, na něž musí umět reagovat výsledek 

hledání. Matcher je analyzátor výsledků aplikace programu (vzoru) na zadaný text. 
PatternSyntaxException výjimka popisující vzniklý problém. Jinými slovy uživatel definuje 

zdrojový kód programu (regulární výraz), ten se přeloží a získá se jeho vnitřní reprezentace, tzv. 

vzor (pattern). Program aplikujeme na zadaný text a získáme vyhledávač (matcher). Této 

instance se pak ptáme na vlastnosti získané aplikací programu (vzoru) na zadaný text.[8] 
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4.4 Řešení: Matriky online - GENEALOGIE 

Důležitým krokem pro úspěšný začátek bylo nalezení cílové skupiny, na kterou se 

s naším produktem zaměřit. S tím souvisí, jak by aplikace měla vypadat a jak by se měli 

jednotlivé části formovat a případné texty formulovat. Z pohledu zákazníka nám proto vyplynuli 

základní otázky: „Co zákazníkovi nabízíme?“ „Proč by měli náš systém využívat?“ a „V čem 

jsem lepší než konkurence?“. Abychom s produktem uspěli, museli jsme si na tyto otázky 

odpovědět a takovým způsobem naší aplikaci začít tvořit.  

K dobrému začátku nám také pomohla analýza konkurence. Ačkoliv je komunita 

badatelů docela silná, narazili jsme pouze na jeden podobný systém, který je našemu návrhu 

z jádra podobný. Toto řešení jsme proto důkladně analyzovali, stanovili si jeho hlavní problémy 

a navrhli jejich řešení. Získali jsme tak pohled na základní koncept, důležité funkce aplikace, 

které by neměly chybět a hlavně varovný příklad chyb, kterých bychom se měli vyvarovat. 

Základní odpovědi a funkce byly stanoveny, proto následovala jejich realizace, tedy 

první koncept grafického zpracování. V tomto případě, není nic lepšího než vzít čistý papír a 

začít od nuly. Každý si proto vytvořil svůj vlastní návrh, který potom týmu prezentoval a 

vysvětlil, proč by právě takhle měla naše aplikace vypadat. Dali jsme hlavy dohromady a 

vybrali jedno řešení. Proběhly ještě menší úpravy a výsledný návrh se zkonzultoval s firemním 

vedením. Pro vyzkoušení tohoto návrhu jsme využili vizuální editor pro návrh GUI, ve kterém 

jsme si vyzkoušeli základní funkce. Tento nástroj se jmenuje GUI DESIGN STUDIO a pro náš 

účel testování byl vhodným řešením. 

GUI Design Studio patří do kategorie specializovaných grafických nástrojů na tvorbu a 

skládání grafických rozhraní pro libovolné aplikace Windows. Program nabízí objektový 

způsob práce, knihovnu mnoha desítek základních prvků GUI a WYSIWYG pracovní prostředí. 

Největší devizou programu je komplexní WYSIWYG mód, ve kterém přímo manipulujete s 

jednotlivými částmi grafických rozhraní – například s tlačítky, posuvnými lištami, záhlavím 

oken, textovými menu apod. a nemusíte se při samotném návrhu GUI zabývat programováním 

grafických rozhraní v různých vývojářských balících.[9] 

 Kvalitní systém potřebuje stejně kvalitní databázi, se kterou úzce spolupracuje. Bylo 

proto nutné rozmyslet si jednotlivé prvky databáze. Zde pomohli zkušenosti nabrané v rámci 

předmětů „Teorie zpracování dat“ a „Databázové a informační technologie“. Postupovali jsme 

přesně jako v  závěrečném projektu těchto předmětů. Určili jsme vstupy a výstupy databáze, 

jednotlivé funkce, tabulku událostí, vytvořili kontextový diagram a nefunkční požadavky. 

Následoval lineární zápis entit, konceptuální schéma, ER diagram, datový slovník a nezbytné 

modelování pomocí funkčních závislostí. Tento postup nám zajistil úplnou stabilní databázi, 

kterou jsme potřebovali. Využívali jsme nástroje jako Microsoft SQL Server (Managment 

Studio) či Toad Data Modeler, které jsme měli k dispozici díky Technické univerzitě. 

Microsoft SQL Server 2000 je vysoce výkonný relační databázový systém založený na 

architektuře client/server. Má integrovanou podporu jazyka XML, je škálovatelný a bezpečný. 

Byl navržen pro zvládnutí velkého objemu transakcí (např. online objednávky, inventáře, 

účetnictví nebo výroba) stejně jako pro skladování dat a běh aplikací, které usnadní rozhodování 

(např. aplikace pro analýzu). [10] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Client/server&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Toad Data Modeler umožňuje navrhovat rozsáhlé ER Diagramy pro různé databáze. 

Podporuje MS SQL Server 2005, Oracle 10g, MySQL 5, PostgreSQL 8, Firebird a další 

databáze. Je to velice intuitivní nástroj, který umožňuje redukovat chyby ve vývoji, zvýšit 

produktivitu a šetří čas.[11] 

Důležitou součástí práce s databázemi obnášelo její naplnění potřebnými daty. 

Nejdůležitější data, která měla struktura databáze obsahovat, byly fotky, tedy naskenované 

stránky jednotlivých matrik. Nejednalo se o nejjednodušší záležitost a byli jsme vděční za 

každou radu. Z těchto důvodů jsem k tomuto úkolu musel dostudovat základy jazyka PHPv5. 

Díky němuž jsem naprogramoval kód, který vypisoval stromovou strukturu jednotlivých složek 

a souborů naší matriky. Tento výpis jsme využili v poslední části tohoto úkolu, kterým bylo 

vytvoření SQL dotazů. Tvorba dostatečné kvalitních dotazů, které databázi pomocí insertů 

naplnily. A také dotazů které propojovali nově vytvořenou databázi s dosavadní verzí naší 

aplikace.  

Pro takto vytvořený systém bylo zásadní vytvořit stručnou nápovědu, která by 

popisovala hlavní funkce a možnosti uživatelů. Byly bychom neradi, kdybychom 

potencionálního zákazníka ztratili pouze proto, že se na našich stránkách neuměl zorientovat. 

Což se dá vzhledem k průměrnému věku těchto badatelů docela předpokládat. Zde jsme si opět 

připomněli, proč je důležité znát svého zákazníka. Samotná tvorba spočívala ve volbě logického 

uspořádání a vhodně použité terminologie, která se v oblasti genealogie používá. Kromě této 

nápovědy jsem vytvářel veškeré texty a popisy celého portálu. Kladl jsem velký důraz na 

zviditelnění našich myšlenek a cíleně jsem umístil i odpovědi na základní otázky, na které jsme 

si odpověděli v počátku naší práce. Je nutné, aby bylo vidět, co nabízíme a v čem jsme lepší než 

konkurence. Kromě těchto údajů, jsem na stránkách uvedl naše kontakty, odkazy na užitečné 

informace z oblasti genealogie a reference na naše partnery. Mezi které určitě patří i VŠB-TUO, 

díky které se tato praxe uskutečnila. Byly to pro mne první větší zkušenosti s copywritingem, ve 

kterém jsem se stále zlepšoval. I proto, jsem nápovědu a obsah stránek v průběhu praxe 

několikrát editoval. 

S copywritingem souvisela i SEO-optimalizace stránek, která je nový fenomén na 

internetovém trhu. Je předpokladem úspěšných a dynamicky se rozvíjejících firem, zaručuje 

větší návštěvnost stránek. Podle mě je to nejlepší cesta k zviditelnění s výsledkem a zaručuje 

kvalitní marketing. V této části projektu mi pomáhal velice šikovný nástroj společnosti Google 

a sice Google Analytics. Zkušenosti jsem s ním získal již z předchozích úkolů a k této práci jej 

můžu jedině doporučit. Důležité informace, mezi které patří, jak se o nás zákazník dozvěděl, jak 

se na stránkách pohybuje či kam z těchto stránek odešel, umožní zcela nový pohled na formu a 

specifický obsah o který je možno stránky rozšířit. Grafy znázorňující potřebné informace 

v časových intervalech, lze jednoduše exportovat a přeposílat kolegům či partnerům, což 

umožňuje okamžitou odezvu. Největší přínos pro náš úkol byl spjat s analýzou klíčových slov, 

které lze členit podle různých kritérií. 

Mezi marketingové strategie jsme kromě SEO-optimalizace použili další fenomén 

dnešní doby, kterým je FACEBOOK a TWITTER. Oba portály bych charakterizoval, jako 

jednoduchý, neplacený způsob, jak se zviditelnit. Podle mého názoru velice silný marketingový 

nástroj. Založil jsem proto jednotlivé účty, vyplnil nejdůležitější informace a rozhodil sítě, 

v podobě sdílení mezi přáteli a partnery. Abychom měli marketingový sektor zcela kompletní, 

rozhodli jsme se navíc vytvořit PPC kampaně. Tento druh reklamy jsem zakládal na systémech 

Seznam Sklik a Google AdWords. Zásadní bylo použití klíčových slov. 
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Platba za kliknutí (PPC z anglického pay per click) patří mezi nástroje internetové 

reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve 

chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a 

měřitelnost.[12] 

K ucelení projektu zbývala podpora z naší strany, tu jsme se rozhodli řešit formou 

informačního FÓRA. Vytvoření fóra bylo zásadní udělat průzkum podobně založených komunit 

a z těchto informací vytvořit kostru, o které se jednotlivé témata budou opírat. Tento úkol byl 

splněn, avšak k realizaci fóra z důvodu časové tísně bohužel nedošlo. 

Úplně posledním úkolem, této náročné práce bylo získat důležité kontakty. S tím 

souvisel ruční Data Mining, při kterém jsem vyhledával odborníky, kteří by s námi mohli 

spolupracovat. Tyto kontakty byly následně využity při e-mailové kampani s nabídkou našich 

služeb. E-mail musel nadchnout, v krátkosti představit aplikaci, základní funkce, využití, 

komunitu a nové pracovní příležitosti. Součástí byla i tvorba prezentace pro případné partnery. 

 Tento projekt byl rozhodně nejzajímavější a v celkovém pohledu na získané zkušenosti 

nejpřínosnější. Firma byla s naší práci spokojená, ovšem finální ladění aplikace si převzala. 

Rozhodli se tento projekt posunout na vyšší úroveň, a proto na něm dále pracují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_reklama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_reklama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
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4.5 Řešení: Jan Poloch – Stavebniny 

 Nejprve jsem zpracoval seznam dvou set nejznámějších firemních katalogů. Jednotlivé 

katalogy jsem ohodnotil pomocí internetové aplikace RANKY.cz a seřadil podle Seznam Srank 

a Google PageRank. Toto ohodnocení napovídá o důležitost stránky a jejímu pořadí při 

vyhledávání. Podle těchto kritérií jsem vybral padesát nejlepších, do kterých měla proběhnout 

registrace. Podmínkou bylo, aby registrace nebyla placená a nevyžadovala zpětný odkaz na 

webových stránkách zákazníka. Z tohoto důvodu jsem místo plánovaných padesáti katalogů 

musel projít téměř dvojnásobek. K započetí registrace, bylo zapotřebí vytvořit potřebné údaje, 

kterými jsem jednotlivé katalogy plnil. Nezapomenul jsem vybrat vhodné klíčové slova a firmu 

jsem se snažil řadit do co nejspecifičtějších kategorií. Důležitou součásti bylo vytvoření nové e-

mailové adresy, která je potřeba k registraci. Vyhnul jsem se tak spamu, či nevyžádaným e-

mailů, kterými by se časem plnila zákazníkova schránka. 

Druhou částí úkolů byla SEO-optimalizace samotných stránek zákazníka, se kterou 

jsem se na praxi setkával často. Její průběh popisuji v předchozích úkolech. 

 

4.6 Řešení: Nová Karolina 

Základem tohoto úkolu se stal ruční Data Mining. Tedy sběr a zpracování dat, které 

zaručovalo kvalitní a hlavně pravdivé informace o zúčastněných obchodech. Zpracování 

webových stránek by mělo být poutavé a zajímavé, proto mezi tento sběr informací bylo 

započítáno i logo společností, bez kterých by web vypadal poněkud střídmě. Tyto loga se 

následně upravili na požadovanou velikost a formát. K tomu bylo využito moderního grafického 

editoru GIMP, který je internetu šířen jako Freeware.  

 Potřebné data byly získány, zbývalo je vhodně umístit do světa internetu. Bylo 

upotřebeno dosavadního řešení webových stránek, které poskytlo Astrum Q. Provedl jsem 

analýzu klíčových slov, naplnění stránek informacemi a dalšími SEO-optimalizacemi. 

The Gimp je opravdu jedinečný program pro profesionální úpravu fotografií. Lze říct, 

že neslouží jenom k profesionální úpravě fotek a obrázků, ale i k profesionální  tvorbě různých 

prvků. Například můžete vytvořit profesionální firemní logo. Program má opravdu širokou 

škálu možností na profesionální úpravu obrázků. Fotky můžete přebarvovat, deformovat, a jinak 

upravovat. Původně byl vytvořen pro úpravu fotek a obrázků pouze pro operační systém Linux. 

Později se ale dostal i do varianty pro operační systémy Windows. The Gimp je kompatibilní s 

neuvěřitelným množstvím formátů obrázků, což z něj dělá i program nejen pro úpravu fotek a 

obrázků ale i pro konverzi těchto souborů.[13] 
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5. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné v průběhu 

odborné praxe 

 

V rámci studia jsem nabyl základní zkušenosti s prací týkající se jazyka HTML a CSS, 

kterých jsem na praxi využíval denně. K celkovému zájmu o vývoj webových stránek mě 

dovedl předmět „Základy programování“, ve kterém jsem vytvářel své první webové stránky. 

Od té doby se práce mi s webem stala velmi blízká. 

S dalšími úkoly mi pomohla určitá znalost databází. S těmi jsem se setkal v předmětu 

„Teorie zpracování dat“. Předmět byl veden velice profesionálně a stal se tak jedním 

z nejoblíbenějších. Naučil jsem se jak s databázemi pracovat, jak provádět analýzu, základní 

příkazy či vytváření efektivních SQL dotazů. Na tento předmět navazovaly „Databázové a 

informační systémy“, ve kterých se vědomosti s databázemi rozšiřovali o procedury, funkce či 

práce s triggery. Ty se vytvářely pomocí jazyka T-SQL a PLSQL. 

Nerad bych opomenul předmět „Úvod do softwarového inženýrství“. Nabyté 

vědomosti jsem uplatnil při návrhu aplikace. Předmět je postaven na metodice 

objektově orientovaného přístupu využívající jazyk UML. 

S programovací části praxe mi pomohly předmět „Algoritmy“, kde se hlavně učí jak u 

programování přemýšlet. Dále následovaly „Programovací jazyky 1“, ve kterých jsem se naučil 

základy práce s jazykem Java a „Programovací jazyky 2“, ve kterých se učí jazyk C# a využívá 

se Microsoft. NET Framework. 

Během praxe jsem navíc absolvoval volitelný předmět „Kompetence pro trh práce“, 

který mi v rámci odborné praxe vypomáhal s komunikací s týmem, mým projevem, 

zpracováním prezentací a cíleným zaměřením na zákazníka. 
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6. Znalosti či dovednosti scházející v průběhu praxe 

 

Základní znalosti vývoje webových stránek jsem během nástupu na odbornou praxi 

rozhodně měl, ovšem pro práci na projektech bylo zapotřebí tyto zkušenosti rozšířit. Bylo 

zapotřebí vyzkoušet si pokročilejší práci s CSS a doučit se postupy použití JavaScripu. Určité 

mezery jsem našel i ve svém programování, a proto jsem se je snažil během praxe vyplnit. 

Naučil jsem se i základní syntaxi a práci s jazykem PHPv5, na který jsem během studia v rámci 

předmětu nenarazil. 

Vhledem k tomu, že se naše projekty týkaly konkrétních zákazníku, musel jsem se 

doučit základní taktiky internetového marketingu. K tomu bych zařadil analýzu konkurence, 

komunikaci se zákazníkem, práci s internetovou reklamou a důležité SEO-optimalizace 

webových stránek. 

  Při práci na projektech jsem se navíc setkal s užitečnými nástroji. Mezi ně patřili 

grafické editory, nástroje pro analýzu webových stránek, simulační prostředí pro návrh GUI, 

prostředí pro sdílení dat, či internetová aplikace pro přehled mé a týmové práce. Veškeré 

postupy bylo potřeba se doučit. 
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7. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 

zhodnocení 

 

Díky této praxi jsem si mohl vyzkoušet, jak funguje firma tohoto zaměření v praxi. 

Seznámil jsem se s moderními postupy řešení úkolů či účinnými metodami komunikace. Získal 

jsem určitý nadhled a přehled o časové náročnosti úkolů. Při práci na projektech vyplynuly 

určité problematiky, které se této sféry týkají. Což jsem se postupem času snažil napravit dříve, 

než takový problém vzniknul. Zdokonalil jsem se v týmové spolupráci a uvědomil si, jaká práce 

a pozice v týmu mi nejlépe vyhovuje. 

Určitě jsem rozšířil své dosavadní znalosti z oboru, které jsem mohl prakticky ihned 

implementovat a vyzkoušet jejich účinnost. Uvědomil jsem si využití a možnost napojení 

jednotlivých IT technologií v praxi. Získané zkušenosti budou prospěšné nejen během dalšího 

studia na VŠB, ale i v budoucím zaměstnání.  

Nedílnou přidanou hodnotou, která mi tato odborná praxe nabídla je práce se 

zákazníkem. Naučil jsem se jej vnímat na základě uspokojování jeho potřeb, což je cesta ke 

spokojenému zákazníkovi. Ke každému zákazníkovi je potřeba přistupovat jinak a potřeba 

podle toho upravit marketingovou strategii. 

Největším přínosem je pro mne uvědomění si, že právě v téhle oblasti IT bych se rád 

pohyboval. Získal jsem určitou motivaci a vyzkoušel si, že práce je to opravdu zajímavá a 

různorodá. 
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8. Závěr 

 

Obecně lze říci, že podniky a organizace se v posledních letech mění. To co se dnes 

cení, jsou samostatně odpovědní spolupracovníci, kteří podávají špičkové výkony. Podobný 

vývoj se týká i celého oboru informačních technologií. Stále se vyvíjejí nové programovací 

jazyky, aplikace pro vývoj programu jsou neustále modifikovány, každá firma používá jiné 

technologie. Je proto nutné, učit se stále novým věcem. 

Tím bych chtěl vysvětlit, proč jsem si zvolil odbornou praxi nikoliv bakalářskou práci. 

Získal jsem tak možnost vyzkoušet si současné pracovní prostředí konkrétní firmy z oboru 

namísto práce na jednom projektu, který již bych s velkou pravděpodobností stejně nevyužil. 

Člověk se během praxe naučí a aplikuje mnoho komunikačních dovedností, které by z domu 

nabýval opravdu obtížně. Proto se mi možnost absolvování odborné praxe jeví jako efektivnější 

a mnohem více přínosné ukončení bakalářského studia. 

Celkovou zkušenost z průběhu a výsledků odborné praxe můžu zhodnotit jako obrovský 

přínos pro mé další studium a uplatnění na pracovním trhu. V bakalářské práci jsem se snažil co 

nejvýstižněji popsat mé působení ve firmě, které jsem absolvoval po dobu padesáti dní formou 

oborné praxe. Do popisu jednotlivých úkolů jsem z důvodu opakování pracovních postupů 

neuvedl některé drobné práce, na kterých jsem se rovněž podílel. 
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