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Abstrakt 

 Svoji praxi jsem vykonával ve firmě NetDirect s.r.o. na oddělení vývoje nové verze 

produktu FastCentrik. Oblast mé práce se střídala. Podílel jsem se na přepisu xslt šablon pro nové 

schémata a desing stránek, na vytváření nových modulů pro propojení komponent třetích stran 

s produktem fastcentrik a na přípravě produktu pro vícejazyčnou verzi. Značnou část praxe jsem se 

zabýval opravami chyb a malými změnami ve funkčnosti některých komponent. S tím se souviselo i 

testování ve formě úprav stávajících, nebo psaní nových unit testů. Během mé praxe firma 

NetDirect přešla na SCRUM[1] model vývoje. Byl jsem tedy svědkem toho, jak takový přechod na 

agilní model probíhá a zapojil jsem se do vzniklého vývojového týmu. 

Abstract 

 My practice was performed in company NetDirect s.r.o. at the development department 

where I worked on new version of product called FastCentrik. The area of my work was alternating. 

I worked on xslt transcription for new schema and desing of web pages. I also worked on new 

modules and features for interaction with third party services. For some time i worked on 

preparations for multilanguage version. For considerable part of my practice i worked on bug 

repairs and small changes to functionality of selected components. With that was related testing in 

the form of adjustments to existing or writing new unit tests. During my practice Netdirect passed to 

SCRUM[1] model of development. So I was witness, how change to agile model took place and I 

joined the resulting development team. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

1. API - Application Programming Interface 

2. C# - Programovací jazyk 

3. CSS - Cascading Style Sheets 

4. GIT - distribuovaný systém správy verzí 

5. GUID - Globally unique identifier 

6. HTML - HyperText Markup Language 

7. HTML5 - HyperText Markup Language verze 5 

8. IE10 - Internet Explorer 10 

9. IT - Informační technologie 

10. MS10 - Vývojové jméno projektu FastCentrik 2.0 

11. MVC - Model view controler 

12. ORM - Object-relational mapping 

13. PJ2 - Programovací jazyky 2 

14. SCRUM – Agilní metodika 

15. SQL - Structured Query Language 

16. TFS - Team Foundation Server 

17. VIA - Vývoj internetových aplikací 

18. VIS - Vývoj informačních systémů 

19. VŠB-TU – Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

20. WCF - Windows Communication Foundation 

21. XML - Extensible Markup Language 

22. XSL - Extensible Stylesheet Language 

23. XSLT - Extensible Stylesheet Language Transformations  
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1. Úvod 

 Během praxe ve firmě NetDirect s.r.o. jsem měl možnost pracovat převážně 

s technologiemi společnosti Microsoft. Šlo například o framework .net[3] a programovací jazyk c#. 

Mimo tyto jsem se dostal do styku i s technologiemi používanými obecně ve vývoji internetových 

stránek jako je Javascript , HTML, XSLT, Xpath. Používání těchto technologií často představovalo 

využití frameworků, jako je JQuery[4] a API poskytované od třetích stran. Zapojil jsem se do 

vývojového týmu, získal zkušenost s metodikou vývoje SCRUM[1]. Prošel jsem od testování až po 

opravy chyb, přes vývoj nových funkcí. 
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2. NetDirect obecně 

 NetDirect s.r.o. vznikl v roce 2002. Společnost se zabývá převážně vývojem e-business 

aplikací, jako jsou různorodé e-shopy a webové stránky. Dnes je společnost NetDirect součástí 

AllegroGroup. Allegro Group je mezinárodni e-commerce společnost, která patří do skupiny 

globální technologické korporace Naspers. Aktivity Naspers, v současnosti jedné z největších 

technologických firem na světě, sahají až do Facebooku nebo čínského gigantu Tencent. V roce 

2013 proběhla fúze společnosti NetDirect s.r.o. a skupiny Allegro. Do Allegro Group Česká 

republika a Slovensko mimo NetDirectu patří i Aukro.cz, Aukro.sk, Heureka.cz, Heureka.sk, 

Spechato.cz, TetaBerta.sk, bezrealitky.cz, iDeveloper.cz, Wikireality.cz, otomoto.cz, Spa.cz, 

Turistik.cz, Bezvadovca.cz, Hotel.cz, Hotely24.sk a mnohé další. 

 Společnost NetDirect s.r.o. spolupracuje se společností Microsoft. Od roku 2007-2011 byl 

NetDirect držitelem prestižního titulu Microsoft Gold Certified Partner. Po změnách v partnerském 

programu společnosti Microsoft byla tato certifikace zrušena. NetDirect se ale stal součástí 

Microsoft Partner Network a je držitelem kompetencí Gold Web Development, Silver Software 

Development a Silver Web Development. S tím souvisí to, že se společnosti NetDirect výhradně 

používá vývojové prostředí společnosti Microsoft Visual Studio a s ním spojené technologie jako 

framework Microsoft .net[3] a programovací jazyk c#.  NetDirect využívá produkty společnosti 

Microsoft i k řešení databází (Microsoft SQL Server) a verzovacího systému (Team Foundation 

Server). Další využívané technologie jsou Microsoft Windows Server a Microsoft BizTalk Server. 

 Společnost NetDirect s.r.o., spolu s více než 50 firmami a vzdělávacími institucemi, patří 

k zakládajícím členům sdružení IT Cluster. IT Cluster umožňuje spolupráci vzdělávacích institucí 

jako je VŠB-TU Ostrava a soukromých firem. Cílem je aplikace vědeckých výsledků a pokroků do 

komerčně orientovaných produktů a jejich vyžití v praxi. 

 Mezi nejvýznamější produkty společnosti NetDirect patří systém FastCentrik pro rychlou 

tvorbu e-shopu pro menší obchodníky. Dále produkt ShopCentrik vhodný na tvorbu velkých a 

náročných eshopů. Navíc společnost NetDirect nabízí produkt MediaCentrik pro tvorbu webových 

stránek, AppCentrik nabízejcí možnost doplnění funkcí k produktům FastCentrik a ThemeCentrik, 

který poskytuje návrhy desingu pro poskytované e-shopy. 
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3. Moje pracovní zařazení 

 Po nástupu do praxe jsem byl zařazen k týmu MS10, který pracuje na vývoji nové, dnes již 

nasazené, verze produktu FastCentrik 2.0. Jak napovídá verze 2.0 nejedná se pouze o vylepšení 

předešlé verze, ale o zcela nový produkt. Výsledný produkt slouží pro rychlou tvorbu e-shopů a je 

nabízen ve třech verzích, každá z nich je placena paušálně a je možné si ji upravit dle potřeb pomocí 

různých feature (přídavných funkcí). Tým vývoje se během doby mé praxe mírně změnil, ale počet 

členů zůstal stejný. Krom vývoje jsem pomáhal při opravách chyb a požadavků od zákazníků. 
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4. Architektura projektu 

 FastCentrik se uživateli jeví jako dvě samostatné stránky. Administrace (dále jen back-end) 

a stránky e-shopu(dále jen front-end). Na pozadí systém využívá 3-vrstvou architekturu skládajcí se 

z prezenční, aplikační a datové vrstvy.  

 Krom tohoto rozlišení se systém snaží pracovat s jednotlivými součástmi samostatně a 

používat je jako moduly. To má za výhodu, že lze jednotlivé produkty modifikovat pro každého 

zákazníka podle jeho potřeb a zákazník tak platí jenom za to, co opravdu využije. Není například 

problém dynamicky přidat na e-shop službu chatu, různých plateb, facebook pluginů a mnoho 

dalších. Systém se tedy snaží realizovat architekturu založenou na službách (Service Oriented 

Architecture[2]). 

4.1. Prezenční vrstva 

 Prezenční vrstva představuje webové aplikace pro komunikaci uživatele se systémem. 

Obsahuje dvě uživatelské rozhraní a to front-end a back-end. 

 Na straně serveru je pro FastCentrik 2.0 využita technologie ASP.net MVC[3]. View vrstva 

ale nevyužívá předvolenou technologii Razor. Místo ní je použita vlastní vrstva založená na XML 

pro přenos dat a XSL šablonách pro převod dat do HTML formy. 

 Klientská část využívá javascript frameworky a knihovny jako JQuery[4]. FancyBox, 

Retina, ModalDialog, Knockout a mnoho dalších. 

4.2. Aplikační vrstva 

 Aplikační vrstva slouží k propojení datové a prezenční vrstvy. Spojení s datovou vrstvou je 

realizováno pomocí ORM a pro spojení s prezentační vrstvou je využita technologie WCF[5].  

 Mimo to se v aplikační vrstvě nachází i různé moduly, které poskytují funkce pro aplikaci 

FastCentrik 2.0. Mezi takové patří například funkce hlídacího psa (tkz. Watchdog),  možnost 

vytváření a správy vlastních jednotek, skladové hospodářství, různé druhy slev a kupónů, propojení 

s několika ekonomickými systémy, stránkami pro hlídání cen a slev a mnoho dalších. 

4.3. Datová vrstva 

 Jako úložiště pro data je v projektu FastCentrik 2.0 využit Microsoft SQL Server. Veškerá 

práce s daty je uskutečňována striktně pomocí uložených procedur.  
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5. Strategie vývoje 

 V roce 2013 celá společnost NetDirect začala prosazovat ve svých týmech agilní přístup 

k vývoji softwaru. Konkrétně jde o metodiku SCRUM[1]. Taková změna v přístupu se samozřejmě 

neprojeví na výsledcích ihned, ale v dlouhodobém měřítku slibuje nejen příjemnější prostředí pro 

vývoj, ale i lepší zastupitelnost jednotlivých specialistů v týmu a spolupráci v týmu. Jsem rád, že 

jsem si mohl vyzkoušet a na vlastní oči vidět, jak metodika SCRUM[1] funguje. Využití 

SCRUM[1] je zajímavé a věřím, že v budoucnu posune kvalitu vývoje vpřed. 

 K přechodu na model SCRUM[1] se firma rozhodla díky tomu, že slibuje rychlejší, 

profesionálnější vývoj a správu projektů. Mimo to bylo pro rozhodnutí důležitá i lepší zastupitelnost 

v jednotlivých rolích. Celý přechod byl podporován majitelem NetDirectu, skupinou Alegro. 

5.1. Daily meeting 

 Takzvané daily meetingy jsou jednou z nejdůležitějších částí metodiky SCRUM[1]. Daily 

meeting se konal v našem týmu každé ráno a trval 10-20 minut. Během této doby každý člen týmu 

obeznámil ostatní s tím na čem pracoval minulý den a co má v plánu na den nadcházejcí. Popřípadě 

pokud se setkal s nějakým problémem, obeznámil s ním celý tým a ten se pak pokoušel problém 

vyřešit nebo navrhnout možná řešení. Daily meetingy získaly rychle popularitu u celého týmu a 

prokázaly se být velice užitečné. 

5.2. Sprint 

 Sprint představuje v metodice SCRUM[1] období jednoho až dvou týdnů za které se 

provede několik user stories (tj. Požadavek od majitele produktu, který by se už neměl měnit). Na 

konci každého sprintu se většinou připravuje balíček. Balíček je doplnění nebo opravení produktu o 

to, co bylo zpracováno ve sprintu. Pokud se stane, že se některé user story za jeden sprint nestihne 

naimplementovat a otestovat, posouvá se do dalšího sprintu. V některých případech se může user 

story dále rozdělit na jednodužší části. Ideálně se sprint připraví tak, aby se všechny user story 

vyhotovily v termínu. 
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6. Verzovací systém 

 Každý vývojový tým potřebuje využívat některý verzovací systém. Ten umožňuje, aby větší 

množství lidí pohodlně pracovalo na jednom projektu. Další výhodou verzovacího systému je to, že 

umožňuje vždy získat funkční verzi z historie v případě, že se objeví chyba. Bohužel v současné 

době na projektu není využita možnost větvení (branch), která by ještě více vylepšila získávání 

starších funkčních verzí v případě chyby a zároveň zamezila možnosti propuštění větší chyby k 

zákazníkům. Větvení projektu je ale náročnější na správu a čas. Hlavním problémem je to, že se 

používá SQL server, který by možnost větví nezvládl. 

 NetDirect využívá verzovací systém od svého partnera, společnosti Microsoft a to Team 

foundation server (dále jen TFS). Mezi největší výhody serveru TFS patří jeho propojení s visual 

studiem. Veškerá práce s TFS je tedy velice příjemná a jednoduchá.  

 Naučit se s TFS pro mě bylo určitě užitečné. Kdybych měl porovnat TFS s některým jiným 

verzovacím systémem, například se systémem GIT, práce s TFS by byla určitě rychlejší a více 

intuitivní. Funkce mají ale oba systémy více méně totožné a proto je volba spíše o osobních 

preferencích každé firmy. 
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7. Moje práce v NetDirectu 

 Během mé praxe v NetDirectu jsem byl součástí týmu, který vyvíjí novou verzi systému 

FastCentrik. Jde o verzi 2.0. V době kdy jsem nastoupil, už byl produkt téměř hotový k prodeji. 

Proto se má práce týkala spíše oprav a přidávání nových modulů do systému, než vývoje základních 

součástí a funkčností. Ty už byly hotové. Některé z věcí na jejichž vývoji jsem se podílel popíšu 

v následujících kapitololách. 

7.1. Moduly (práce asi 40 hodin) 

 Během praxe jsem pracoval na vytváření několika modulů. Nejčastěji šlo o moduly pro 

propojení systému FastCentrik 2.0 s aplikacemi nebo pluginy třetích stran.  

 Implementace modulu do systému není složitá, hlavně proto, že celý systém je navržený 

tak, aby bylo možné různé moduly (respektive takzvané feature) přidávat nebo upravovat podle 

toho, jak se bude přizpůsobovat poptávka od zákazníků. Samotnou implementaci bych rozdělil na 

tři části. 

 První částí je vytvoření třídy pro modul s jedinečným GUID (globally unique identifier). 

GUID je unikátní identifikátor napříč celou aplikací. K tomuto modulu se registrují všechny třídy 

implementující logiku modulu v jazyce c#. Každý modul musí mít správnou anotaci a komentář. 

 Další částí implementace je přidání modulu do administrace. Pro mě tahle část znamenala 

následující. Vytvoření rozhraní se všemi proměnnými, které budou vyvedeny v administraci. Ke 

každé proměnné se vstahovala anotace, která nastavuje viditelnost v rámci administrace, různé 

limity pro hodnotu a také předvolenou hodnotu pro proměnnou. Samozřejmostí je anotace, aby bylo 

každému jasné, k čemu daná proměnná slouží. Pro každý takový interface musí existovat i 

konfigurační soubor. V konfiguračním souboru je pro každou proměnnou uložen její název (pod 

tímto názvem bude proměnná pojmenována v administraci) a volitelně i popis (ten bude zobrazen 

v administraci jako nápověda pro uživatele). Nakonec je potřeba každý takový interface 

zaregistrovat k modulu, ke kterému patří. 

 Poslední částí je přidání modulu na front-end. Prvním krokem je přidání GUID modulu a 

jména modulu do konfiguračního XML souboru. Tento soubor je společný pro celý front-end a jsou 

v něm zapsány všechny moduly, které se mají zobrazovat. Následně se vytvoří XSLT šablona. 

Každá šablona může obsahovat svůj javascriptový soubor a konfigurační soubor. Hotová šablona se 

přidá do tří layout souborů (jednosloupcové, dvousloupcové nebo třísloupcové rozvržení). Aplikace 

má v současné době dvě schémata. Jedno je starší, to se postupně nahrazuje novým. Druhé schéma 

je nové od společnosti Superkódeři, kteřá dodává různé css soubory a tím mění vzhled stránek. 

Tohle rozdělení ale znamená, že všechny XSLT šablony je potřeba psát dvakrát. Renderovaná 

šablona se vybírá podle zvoleného schématu. Pro všechny javascript soubory je možné použít 

množství frameworků a widgetů, ty jsou společné pro obě schémata. 

 Pozn. Každý nový modul se musí ještě zaregistrovat a přidat do databáze. To ale nespadalo 

do mé kompetence. 

 První modul na kterém jsem pracoval, byl modul pro přidání chatu od zopim.com na 

stránky front-endu. Pro tento modul nebylo potřeba vytvářet nijak složité server-side kódy. Vše co 
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bylo potřeba udělat, bylo načítat nastavení z administrace a předat ho na front-end. Na straně klienta 

jsem vytvořil XSLT šablonu obsahujcí element pro javascript. V javascriptovém souboru jsem pak 

použil API poskytované od společnosti zopim. Díky tomuto API jsem nastavil vlastnosti a spustil 

widget. Jediné, co bylo nutné pro funkčnost chatu byl unikátní kód účtu zopim z administrace. Pak 

už stačilo jenom nastavit jazyk podle jazyku aplikace, popřípadě další volitelné nastavení. Pro 

testování jsem využíval demo účet od zopim. Pracoval jsem i na implementaci dalších modulů, jako 

například modul propojení s myx.cz, který vytváří heatmapy stránek a modul pro uservoice.com 

nabízející widget pro feedback a helpdesk. Protože se jednalo o podobný styl modulů jako byl 

zopim, jejich implementace byla podobná a nebudu ji dále rozepisovat. 

7.2. Šablony (práce asi 150 hodin) 

 Práce na šablonách představovala na mé praxi největší časový úsek. Jak jsem již zmínil 

v předešlé kapitole, aplikace má dvě schémata pro vzhled front-endu. Má práce na  šablonách se 

vstahovala k přepracovávání staršího schématu, tak aby vyhovoval novým css stylům od společnosti 

Superkódeři. 

 Společnost Superkódeři poskytla jako prezentaci css stylů jednoduché webové stránky 

napsané staticky. Bylo nutné všechny xslt šablony ze staršího schématu  přepracovat tak, aby se vše 

zobrazovalo, jak tomu bylo na statických stránkách a přitom fungovalo dynamicky. To znamenalo 

vše předělat pro dynamické data. K tomu byly využity XSLT šablony. ID atributy jednotlivých 

elementů se nevyužívaly ke stylování, ale jenom pro výběr elementů javascriptu. Ke správnému 

stylování byl použit jak atribut class, tak i jednotlivé elementy. V případě XSLT šablon změna 

představovala jenom změnu zobrazení, umístění některých prvků a použití modernějších elementů a 

praktik. 

 Díky tomu, že se změnila struktura dokumentu bylo v některých případech nutné změnit i 

jednotlivé javascriptové kódy. Protože nové schéma využívalo více HTML5 elementů, objevovaly 

se i problémy se zobrazením v různých prohlížečích. Zasahování nebo změna css dokumentů nebyla 

možná a změna css u elementu nebo v javascriptu není nejlepší řešení, protože pak nejsou všechny 

styly na jednom místě. Za následek to má horší orientaci v tom, jaký styl konkrétní element 

obsahuje. Proto by se ke stylování jednotlivých elementů mělo přistupovat obezřetně. O veškeré 

opravy a změny, které nebylo možné vyřešit jinak se tedy starala společnost Superkódeři.  

7.3. Validace (práce asi 40 hodin) 

 Celý systém je navrhnutý jako vícejazyčná aplikace. V současné době je v provozu česká, 

slovenská a bulharská verze. Připravuje se i spuštění polské verze. To znamená, že celý systém 

musí být flexibilní co se týče různých měn, překladů, jednotek a samozřejmě validací. Všechny 

texty v aplikaci jsou pouze reference do konfiguračních a lokalizačních souborů, do kterých se 

ukládá jazyk podle použité verze. Překlad celého systému lze provést pomocí překládací aplikace.  

 Pro všechny vstupy do aplikace se používá dvojí validace. Validace na straně klienta 

pomocí javascriptu, která existuje hlavně aby vylepšila jednoduchost a použitelnost aplikace pro 

uživatele a validace na straně serveru, aby nedošlo k uložení nesprávných dat (javascriptová 

validace není spolehlivá a je možné ji podvrhnout). 
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 Pracoval jsem na validacích pro nové lokalizace projektu. Šlo o slovenské a bulharské 

validace. K javascriptové validaci se používá javascriptový framework JQuery[4] s pluginem pro 

validace. Pro některé vstupy stačilo validovat jenom jejich délku, popřípadě zadávané znaky. 

Složitější validace se rešily pomocí regulárních výrazů. Takové validace se týkaly především vstupů 

pro email a telefonní čísla. U telefonních čísel se vyskytl problém v tom, že i když pro Českou 

Republiku existují jenom tři formáty telefonních čísel, pro Slovensko i Bulharsko existuje mnoho 

různých formátů. Jak pro slovenskou, tak pro bulharskou verzi se validace povedla vyřešit jedním 

regulárním výrazem. Pro bulharské validace jsem využíval dokumentaci, ve které byly popsány 

požadavky na povolené formáty. Všechny regulární výrazy pro celou aplikaci jsou uloženy 

v jednom XML souboru, ze kterého se vybírají podle zvolené země. Různé validace se samozřejmě 

provádí i v administraci, na takových jsem ovšem nepracoval. 

7.4. Testování (práce asi 90 hodin) 

 Bez testování se v žádné aplikaci obejít nelze. Obecně platí, že každá aplikace má chyby a 

pokud je nemá, jenom se o nich neví. Aby se počet chyb omezil, nestačí jenom všechno před 

každým odesláním na server otestovat. Je nutné mít i takzvané unit testy. V časové tísni se ale může 

stát, že někdo zapomene nebo nestihne napsat všechny unit testy. Nejenom proto, byl můj úkol 

zkontrolovat stav současných unit testů, opravit chybné a dopsat chybějící testy. 

 K unit testům se ve společnosti NetDirect s.r.o. využívají nástroje Microsoft Visual studia. 

Jméno každé testovací metody by mělo nastínit, co daná metoda testuje a jaké metody se týká. 

Podrobnější popis by měl poskytnout komentář. Každý unit test využívá některou statickou metodu 

třídy Assert popřípadě AssertHelper. Pomocí nich se testuje výsledek testovaných metod. 

V případě, že jsou k testování potřeba nějaká data, je nutné data do databáze vložit, otestovat co je 

potřeba a nakonec zase stejná data smazat. Tím se zajistí, že test bude fungovat vždy, i pokud se 

změní databáze. Není vyjímkou, že pro otestování jedné metody existuje hned několik unit testů. 

Naučit se používat unit testy pro mě bylo přínosné. Je to dobrý zvyk, který může omezit počet chyb. 

Ve školní výuce jsem se s testováním moc nesetkal a tak to pro mě byla novinka, kterou rád využiji 

na svých projektech. 

7.5. Opravy chyb (práce asi 200 hodin) 

 V poslední části mé praxe jsem pracoval na opravách chyb, které se objevily při testování 

aplikace, nebo na těch, které ohlásil některý ze zákazníků.  

 Základní postup pro opravu chyby byl stejný v několika případech. Nejdříve je potřeba 

vždy chybu nasimulovat na současné verzi, protože i když zřídka, někdy se stane, že chyba byla 

opravena opravou jiné chyby, nebo pomocí některého nového modulu. Pokud se chyba objevuje i 

na současné verzi aplikace, je nutné najít, kterých zdrojových kódů se týká. To může u tak rozsáhlé 

aplikace trvat dlouho. Jakmile je chyba lokalizována, postup se u každé chyby liší. Několik chyb, 

které jsem řešil popíšu níže. 

 Jednou z řešených chyb bylo nezobrazování šipek u polí pro změnu počtu. Tato chyba se 

projevovala v prohlížeči Internet Explorer 10. Input s typem number je HTML5 element, není tedy 

nijak zvláštní, že nefunguje ve všech prohlížečích, protože HTML5 není standartizováno. Na tento 

problém se v aplikaci používá javascriptová knihovna Modernizr. Ta dokáže rozpoznat zda 
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prohlížeč požadovaný element podporuje, nebo nikoli. U prohlížeče Internet Explorer 10 knihovna 

problém nepoznala. V případech kdy prohlížeč nepodporuje element input type number používá se 

JQuery[4] UI Spinner (předtím byl použit u prohlížečů firefox a starších verzí Internet Exploreru). 

Problém jsem vyřešil pouze dočasným způsobem (do doby než dokáže knihovna Modernizr správně 

určit funkčnost u IE10). Podmínku pro zobrazení spinneru jsem upravil tak, aby pro její platnost 

stačilo, že použitý prohlížeč je IE10 nebo element nepodporuje. 

 Další z chyb, kterou chci popsat je podobného charakteru. Taktéž se týkala HTML5 

elementu input type number. Konkrétní problém se objevil v prohlížeči Opera. U elementu 

nefungovalo zvyšování hodnoty a navíc jakmile se hodnota dostala pod 0, nešla již zvýšit. Bližším 

zkoumáním jsem zjistil, že prohlížeč Opera ignoroval atribut min, který má určovat minimální 

možnou hodnotu pole. Chybu jsem opravil tak, že do příslušného javascriptu, který pracoval 

s přepočtem jednotek jsem přidal podmínky pro kontrolu minima. Minimum se samozřejmě měnilo 

s použitou jednotkou a bylo nutné počítat i s případy, kdy daný produkt bylo možno zakoupit jen 

v určitém násobku množství. Důležité bylo, aby moje změna neovlivnila chování skriptu v některém 

jiném prohlížeči, nebo neovlivnila zaokrouhlování přepočtu (originální i zaokrouhlená hodnota se 

ukládá do atributů elementu s předponou data). 

 Další řešená chyba byla taktéž na front-endu. Konkrétně na detailu produktu. Šlo o to, že 

každý produkt může mít na svém detailu několik obrázků z nichž jeden je označen jako hlavní. Na 

hlavní obrázek je napojený javascriptový widget Retina. Tento widget zobrazuje kruhovou lupu po 

najetí myši na hlavní obrázek. Problém byl v tom, že i když se po kliknnutí na vedlejší obrázek 

zobrazí detail obrázku s možností přepínání na další obrázky, u hlavního obrázku tato možnost 

chyběla. K zobrazování detailu obrázku se používá javascriptová knihovna FancyBox. K přidání 

hlavního obrázku do kolekce stačilo jen vytvořit třídu, která by byla společná jak pro vedlejší 

obrázky, tak pro hlavní obrázek. Problém ale nastal s widgetem retina, který má na kliknutí 

nastavenou jinou funkčnost. Taktéž zobrazí detail obrázku, ale již bez možnosti přesunu na vedlejší 

obrázky. Problém jsem vyřešil vypnutím této funkčnosti. Odchycením události kliku na celý 

dokument, jsem byl schopen podle předaného argumentu kontrolovat, zda se kliknulo na element 

s lupou (nebylo možné to kontrolovat přímo, protože v době načtení dokumentu element s lupou 

ještě neexistoval). Po kliknutí jsem vyvolal událost zobrazení kliknutí na hlavní obrázek. Ten se již 

zobrazil správně i s možností přepínání na vedlejší obrázky. 

 K detailu produktu se vstahovala ještě jedna chyba, kterou jsem měl na starost. Na každém 

detailu produktu je zobrazený jeho výrobce. Produkt může mít několik výrobců. Informace o 

výrobci slouží i jako odkaz směřující na všechny produkty daného výrobce. Problém byl v tom že 

po smazání výrobce ze seznamu výrobců v administraci se sice výrobce odebral i od produktu, ale 

na jeho detailu na front-endu zůstal až do otevření a uložení produktu v administraci. Po kliknutí na 

odkaz nastala chyba 404 (stránka nenalezena). To napovídalo, že jde o problém s cachováním 

(česky mezipaměťí). Protože výrobce není první atribut, který je potřeba kontrolovat oproti 

aktuálnímu stavu v administraci, existuje systém na kontrolu, zda odebrat nebo upravit atribut podle 

administrace. V kódu komponenty existuje kolekce, kontrolující zda atribut přiřazený k produktu 

existuje. Vše co tedy bylo potřeba, bylo přidání všech identifikátorů použitých výrobců do kolekce 

a tu pak přidat k ostatním kolekcím, které kontrolují například jednotky, obrázky, parametry, 

souvisejcí produkty a mnohé další. Seznam atributů je generická třída a proto bylo možné přidat 
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výrobce stejným způsobem jako ostatní atributy. Po přidání kontroly k cachování se již neexsitující 

výrobce nezobrazoval. 

 Některé chyby se těžko zjišťují. Jednu takovou jsem řešil na popud zákazníka. Jednalo se o 

to, že pokud se stránka s výběrem dopravy zobrazila na malém rozlišení nastal problém, že 

vyskakovací okno pro výběr pobočky systému heureka point nebylo vidět celé. Dokonce nebylo 

vidět ani tlačítko pro uložení. Protože jeho pozice byla nastavená na fixed, nešlo okno ani posunout 

a tak zobrazit zbytek obsahu. To jsem se rozhodl vyřešit tak, že jsem jednoduchou javascriptovou 

kontrolou zjistil zda je rozlišení okna prohlížeče menší než element obsahujcí vyskakovací okno a 

pokud tomu tak bylo, změnil jsem pozici okna na absolute ( tím pádem se okno posouvalo spolu se 

zbytkem stránky ) a jeho top atribut (tedy posunutí zezhora) jsem nastavil na aktuální posunutí 

v oknu. Díky tomu se uživateli nestane, že by o novém okně nevěděl. 

 Jako poslední jsem se rozhodl popsat chybu, kterou jsem řešil v objednávkovém procesu. 

V nastavení aplikace je možné zapnout zobrazování pole pro doručení pouze kompletní objednávky. 

Pole představuje bool hodnotu, tím pádem se zobrazuje jako checkbox. Problém se týkal 

vícekrokové objednávky. Po odeslání hodnot se v poli pro doručení pouze kompletní objednávky 

objevovala vždy hodnota „Ano“ čili true. Z modelu, který přicházel od stránky do kontroleru jsem 

zjistil že checkbox je reprezentován jako null able hodnota. Představa byla zřejmě taková, že pokud 

je pole zaškrtnuté, přijde hodnota true, pokud není přijde hodnota false. Pokud ale není nastavení 

zapnuté, přijde null. Během testování jsem ale zjistil, že to tak ale nefunguje. Z formuláře přicházela 

buď hodnota true, nebo null. S pomocí kolegů jsem zjisil, že se tomu děje proto, že html neodesílá 

nezašrtnutý checkbox do modelu vůbec. Proto nebylo možné rozlišit nezašrtnutý checkbox od 

nezobrazeného checkboxu. Tím pádem jsem v celém modelu změnil všechny null able property na 

klasické datové typy. To ale nepomohlo a proto jsem vše vyřešil tak, že pokud byla hodnota null, 

podíval jsem se do nastavení administrace a podle toho jestli byl checkbox zapnutý nebo ne jsem 

nastavil proměnnou buď na předvolenou hodnotu, nebo pokud bylo nastavení zaplé, na hodnotu 

false(vylučovací metodou to byla jediná zbylá varianta). Tím se sice vyřešila chyba co jsem řešil, 

ale během jejího testování jsem si všiml, že při návratu na předchozí krok se vybraná hodnota 

nezobrazuje. Místo ní se zobrazuje předvolená hodnota z adminisrace. Z příslušné šablony jsem 

zjistil, že k tomu docházelo proto, protože se kontrolovala špatná podmínka. Navíc díky mé změně 

v kontroleru se vše zjednodušilo, takže jsem přepsal potřebné podmínky tak, aby vše souhlasilo. Po 

této změně se již vše zobrazovalo tak jak tomu mělo být. 

 Krom chyb které jsem výše popsal jsem řešil i mnoho menších změn a úprav. Šlo o úpravy 

css atributů, html prvků nebo proměnných. Opravami různých chyb jsem se seznámil s funkčností 

některých knihoven a frameworků se kterými jsem se předtím nesetkal. Nejvíce chyb jsem řešil 

v oblasti front-endu pravděpodobně díky tomu, že k serverové části existuje mnoho testů, které 

mnohým chybám zabrání. Použití unit testů i pro javascriptové kódy se připravuje. Během mé praxe 

jsem měl za úkol navrhnout možná řešení pro testování javascriptů a automatické testování. Pro 

testování javascriptu jsem navrhnul framework Chutzpah. Ten pracuje s testy podobně jako QUnit 

framework od JQuery[4]. Navíc nabízí integraci s Visual Studiem a tak i možnost automatického 

spouštění spolu s klasickými unit testy. Největším problémem pro podobné testovací frameworky je 

testování asynchronních metod. Použití různých automatických frameworků může některé chyby 

najít. Všechny chyby ovšem v tak komplikovaném systému jako je FastCentrik 2.0 nelze nikdy 
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úplně eliminovat. V budoucnu se na testování plánuje použít systém inspirovaný polskou pobočkou 

Ceneo.pl. 
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8. Závěr 

 V průběhu své praxe jsem se podílel na testování i vývoji dnes nasazeného a prodávaného 

produktu FastCentrik 2.0. Po nasazení produktu jsem pracoval na opravách chyb, které se postupem 

času objevily. Mimo oprav chyb jsem spolupracoval s ostatními členy týmu na přidávaných 

funkčnostech a modulech. Dále jsem pracoval na přípravě produktu pro prodej v dalších zemích. 

Vyzkoušel jsem si i různé metody testování. Měl jsem možnost se zdokonalit v technologiích a 

postupech, se kterými jsem měl do té doby spíše teoretickou zkušenost. Nejvíce jsem uplatnil 

znalosti z předmětů VIA (Vývoj internetových aplikací), PJ2 (Programovací jazyky 2) a VIS (vývoj 

informačních systémů). Informace z těchto předmětů mi pomohly k rychlejší orientaci a pochopení 

použitých technologií v praxi. Ze studia mi nejvíce chyběla zkušenost skupinové práce na projektu. 

V průběhu studia jsem sice pracoval na mnoha projektech, ale protože jsem na projektu pracoval 

sám, měl jsem přehled o tom co kde je. To však neplatí v praxi. Protože jsem přišel již 

k rozpracovanému projektu, trvalo mi, než jsem se v něm alespoň trochu zorientoval. Vyřešit tento 

problém na cvičeních v průběhu studia by ale bylo obtížné, né-li nemožné. 

 Díky zavedení vývojového modelu SCRUM[1] jsem byl taktéž součástí týmu. Zůčastnil 

jsem se daily meetingů, grooming meetingů a sprint planning meetingů, které se konaly v době mé 

praxe. Několika porad jsem se bohužel nezůčastnil, kvůli mé pracovní době (většinou pouze dva 

dny v týdnu). Svou účastí jsem se mohl lépe zapojit do týmové práce. To pro mě byla dobrá 

zkušenost jelikož agilní model vývoje je v praxi uplatňován stále častěji. Díky práci na velkém a 

komplexním projektu jsem získal ucelenější znalost toho, co je při vývoji takového systému 

zapotřebí. Doufám, že mojí praxí jsem nezískal jenom já, ale i společnost NetDirect. Osobně 

považuji praxi za výbornou zkušenost a jsem rád, že jsem se rozhodl právě pro společnost 

NetDirect. 
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