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Abstrakt 

 

 Moja bakalárska práca hovorí o priebehu odbornej praxe vo firme Netdevelo s.r.o. 

ktorá sa zaoberá vývojom webových aplikácií v jazyku PHP, hlavne e-shopov. Prvé dni som 

sa zoznamoval so šablónou ktorú používali ako základ pre nové projekty. Následne som 

pracoval ako tester konkrétnych e-shopov, či už z hľadiska dizajnu alebo funkčnosti. Hlavná 

časť mojej praxe spočívala v návrhu, zdokumentovaní a následne naprogramovaní internej 

aplikácie na reportovanie chýb, ktorá mala nahradiť nedostačujúci systém dovtedy používaný 

firmou. Na celom tomto projekte som spolupracoval s Vladimírom Bittalom – taktiež 

študentom na praxi. Aplikácia bola naprogramovaná v PHP, pričom bol použitý Yii 

Framework. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť jednoduchý a užívateľsky prívetivý systém 

reportovania chýb. 

 

 

Kľúčové slová 

 framework, jQuery, user stories, wireframe 

 

 

 

Abstrakt 

 

 My bachelor thesis talks about the course of professional practice in the firm 

Netdevelo s.r.o. which engages in developing web applications in PHP, especially e-shops. At 

first I got to know the template they used as the basis for new projects. Then I worked as a 

tester of specific e-shops, whether in design or functionality. The main part of my practice 

was to create documentation and then program internal application for reporting errors to 

replace inadequate system used by the company. In this project I collaborated with Vladimir 

Bittala - also student on practice. The application was programmed in PHP and we used Yii 

Framework. The aim of this project was to create a simple and user friendly system for 

reporting errors. 
 

Kľúčové slová 

 framework, jQuery, user stories, wireframe 

 

 

 

 

 

 



 

Zoznam skratiek 

 

 AJAX –  Asynchronous JavaScript and XML 

 CSS – Cascading Style Sheets 

DOM – Document Object Model 

 HTML – Hypertext Markup Language 

MVC – model view controller 

PHP – Hypertext Preprocessor 

XML – eXtensible Markup Language 

 

 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_I/O
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
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 1  Úvod 

 Odborná prax ktorú som vykonával, prebiehala vo firme Netdevelo s.r.o., kde som 

spočiatku dostával úlohy ako tester a neskôr ako programátor. 

 V tejto práci najskôr v krátkosti hovorím o firme Netdevelo s.r.o. a o jej zameraní. 

Potom popisujem prvé týždne keď som pracoval ako tester a potom prejdem k hlavnej náplni 

mojej praxe a tou bolo naprogramovanie internej aplikácie na hlásenie chýb ktorú sme 

vyvíjali v PHP frameworku Yii. Na tomto projekte som pracoval s Vladimírom Bittalom – 

taktiež študent na praxi ktorý vo firme pracoval v rovnakom zameraní ako ja, teda zo začiatku 

tester a potom programátor. Ďalej opisujem postup vytvárania jednotlivých častí 

dokumentácie a v skratke aj daný framework a dôvody prečo sme sa preň rozhodli. Ďalej 

nasleduje postup vývoja systému od úplného začiatku až po jeho nasadenie a stručný opis 

použitých technológií. 

 Na konci sú zhodnotené skúsenosti, ktoré som počas praxe získal a môj pohľad na 

celkový priebeh praxe. Z môjho pohľadu hodnotím aj výslednú aplikáciu a znalosti ktoré mi 

pri odbornej praxi chýbali. 

 

 

 2  O firme 

 Spoločnosť Netdevelo s.r.o. sa zaoberá vývojom profesionálnych internetových 

aplikácií. Doménou spoločnosti je internetový obchod a predaj vo všetkých jeho podobách. 

Pilotný produkt je internetový obchod ShopSys, ktorého cieľom je prispôsobiť sa 

individuálnym požiadavkám klientov a vytvoriť  e-shop alebo objednávkový systém "na 

mieru". ShopSys je komplexná webová platforma pre predaj po internete. ShopSys je 

pripravovaný na mieru podľa zadania klienta tak, aby finálny internetový obchod spĺňal 

požiadavky predávaného sortimentu, cieľovej skupiny, obchodného modelu, a podobne. 

Pôvodná česká aplikácia ShopSys funguje od roku 2003. S tým najrôznorodejším 

sortimentom jej prostredníctvom obchoduje cez 400 obchodníkov. 

 

              

                            Obrázok 1: Logo firmy 
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 3  Testovanie 

 Prvé týždne vo firme som pracoval ako tester e-shopov z hľadiska dizajnu aj 

funkčnosti. Najskôr som sa musel zoznámiť s aplikáciou Shop-sys, ktorá je základom 

každého shopu a ten som potom testoval. Väčšinou mi môj vedúci povedal, aby som spravil 

kompletný test konkrétneho shopu, nájdené chyby zaznamenal a po dokončení testovania 

poslal programátorovi. Väčšia časť chýb na ktoré som narazil bola dizajnových. Tieto chyby 

som programátorovi posielal formou screenshotov, ku ktorým som v prípade nutnosti 

dopisoval komentáre. Na to mi poslúžilo rozšírenie Firefoxu – FireShot, ktoré dokáže 

zachytiť celý obsah stránky a jednoducho ho upravovať.  

 

 

    Obrázok 2:Screen pre programátora 

 

V prípade chýb vo funkcionalite som napísal, ktorá časť aplikácie nefunguje ako má (alebo 

nefunguje vôbec) a podmienky, za ktorých nefunguje. Odhaliť takéto chyby bolo často 

zložitejšie ako som si myslel, pretože funkčnosť systému sa vytvára podľa priania zákazníka, 

a to čo sa testerovi môže zdať ako nezmysel, je správna funkčnosť.  

Testovanie musí vždy prebiehať vo viacerých prehliadačoch. Kontrola funkčnosti aj dizajnu 

musela prebiehať minimálne vo Firefoxe, Opere, Google Chrome a Internet Explorer, pretože 

prehliadače sú postavené na rôznych jadrách a niektoré prvky nevykresľujú rovnako. 
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4  Analýza 

4.1  Pôvodný systém  

 Systém, ktorý vo firme pôvodne fungoval, bol výsledkom približne jednodňovej práce 

jedného z programátorov firmy. Obsahoval viac menej len základnú funkcionalitu, ktorá je 

nevyhnutná pre systém hlásenia chýb. Z užívateľského hľadiska bol však nedostačujúci, 

a v niektorých smeroch neprehľadný. Osobne mi v pôvodnom systéme chýbalo väčšie 

použitie JavaScriptu a hlavne jQuerry a AJAX-u.  

 

 4.2  Požiadavky na nový systém  

 Počas vytvárania špecifikácie pre nový systém sme viedli veľa rozhovorov so 

zamestnancami firmy. Hlavné slovo mali testery, pretože budú v systéme tráviť najviac času. 

Vedúci našej praxe nás na začiatku oboznámil so základnými požiadavkami na systém. Táto 

funkčnosť teda tvorila absolútny základ, od ktorého sme sa mohli ďalej odraziť. 

1. Vytváranie /Mazanie/ Úprava užívateľov  

Rozdelenie do 4 pozícií : administrátor, tester, programátor, kóder 

Pozície sa môžu kombinovať.  

2. Vytváranie /Mazanie/ Úprava projektov/protokolov/chýb  

3. Určovanie stavov a priorít záznamov 

4. Vyhľadávanie a zoraďovanie chýb a projektov 

5. Mazanie princípom DELETED atribútu 

Po akcii na vymazanie záznamu sa databázový atribút DELETED u daného 

záznamu prepíše na 1. Z databázy sa potom vyberajú len záznamy, ktorých 

DELETED = 0.  

História pri chybách a projektoch 

6. Komentáre a Prílohy pri chybách 

U Príloh možnosť mazania 

7. Hromadné úpravy 

Hromadné zmeny stavov, priorít alebo užívateľov 

v projektoch/protokoloch/chybách 

8. Notifikačné maily  

Oznámenia o vytvorení nového záznamu alebo o priradení do existujúceho. 

Takisto sa každý deň bude zasielať mail v ktorom budú zahrnuté zmeny ktoré sa 

týkajú daného užívateľa (napr. počet nových chýb ku ktorým je priradený) 
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Medzi požiadavky takisto patrilo, že pre vývoj má byť použitý PHP framework podľa nášho 

vlastného výberu. Vyskúšali sme viacero frameworkov, ako boli napríklad Nette, Kohana 

alebo Zend. Najviac prepracovaný a najľahšie používateľný sa nám nakoniec zdal Yii 

Framework. 

Testeri nám počas rozhovorov taktiež navrhli, aby sme vytváranie nových záznamov robili 

pomocou FancyBoxu alebo podobného “vyskakovacieho” okna, pretože nové záznamy sa 

vytvárajú často a je to užívateľsky prívetivejšie ako preklikávať na novú stránku. Z toho 

istého dôvodu nám odporúčali robiť čo najviac vecí pomocou AJAX-u.  

Vypracovali sme aj návrh wireframov, ktoré mali hlavne naznačiť rozmiestnenie prvkov na 

stránke. V tomto smere sme mali pomoc od dizajnéra firmy ktorý nám ukázal, čomu sa 

vyhýbať a poradil nám ako by výsledný dizajn mohol vyzerať.  

 

 4.3  User Stores 

Potom ako bola hotová základná funkčnosť, sme začali vypracovávať user stories. 

User stories je jedna alebo viac viet v bežnom jazyku, ktoré zachytávajú, čo užívateľ robí 

alebo čo musí robiť ako súčasť práce. Využívajú sa hlavne pri agilných metódach vývoja 

softwaru ako je napríklad SCRUM.  

Vo všeobecnosti user story môže vyzerať napríklad takto : 

Ako [ rola používateľa ] chcem [ cieľ ] aby som mohol [ dôvod ] 

Dôvod vyjasňuje užitočnosť, môže ovplyvňovať funkcionalitu alebo nápady na ďalšie 

funkcie. Konkrétny príklad použitý počas našej praxe vyzeral napríklad takto : 

  Ako tester chcem po prihlásení na úvodnej stránke pridávať nové chyby  

Ako tester chcem v zozname chýb zoraďovať podľa mena užívateľa, aby 

som mohol videť len mnou nahlásené chyby. 

User stories sme museli niekoľko krát prerábať, aby z väčšej časti vyhovovali všetkým 

zamestnancom, s ktorými sme viedli rozhovory. Pomohlo nám to však pri programovaní, kde 

sme mali potom pomerne jasnú predstavu, ktorým veciam sa vyhnúť a ako vytvárať dizajn 

stránok. 
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4.4  Databázový model 

Ako databázu sme používali MySQL. Výsledná aplikácia sa skladala z 8 databázových 

tabuliek. Počas tvorby dokumentácie sme vypracovali databázový model a prezentovali ho 

nášmu vedúcemu. Keď sme ale začali programovať, zistili sme že niektoré vzťahy medzi 

tabuľkami nám chýbajú alebo sú zbytočné. Dokonca sme vynechali niektoré tabuľky, pretože 

nás počas programovania napadlo efektívnejšie riešenie problému. Výsledný databázový 

model sa teda v pomerne veľkej miere líšil od pôvodného návrhu. 
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 5  Yii Framework 

 5.1  O frameworku  

Yii (skratka Yes It Is! ) je pomerne mladý, ale výkonný open-source PHP framework, 

určený hlavne pre vývoj rozsiahlych webových aplikácií[2]. Veľmi rýchlo pomocou neho ale 

môžete vyvinúť aj bežné aplikácie.  Yii je striktne objektovo orientovaný systém, kde každá 

komponenta frameworku je nezávislá, konfigurovateľná a  rozšíriteľná. 

  Pôvodný projekt sa začal v januári 2008 ako aktivita jediného vývojára, Qiang Xue, 

ktorý sa viac ako tri roky podieľal na vývoji a udržiavaní známeho frameworku Prado. 

Rozhodnutie začať pracovať na vývoji nového frameworku bolo motivované predovšetkým 

potrebou jednoduchého, efektívneho a rozšíriteľného systému. V októbri roku 2008, po 

desiatich mesiacoch intenzívneho vývoja bola uvoľnená prvá alfa verzia Yii. Tá si rýchlo 

získala širokú pozornosť najmä preto, že predbehla výkonom všetky zavedené PHP 

frameworky, avšak stále ponúkala bohatú sadu funkcií. Oficiálna verzia 1.0 nasledovala v 

decembri 2008. 

K prevádzkovaniu je potrebný bežný webový server schopný spracovávať PHP 

skripty, ako je Apache alebo LiteSpeed. Súčasťou inštalačného balíčka frameworku je okrem 

iného aj skript, ktorý kontroluje, či prevádzkové prostredie spĺňa všetky požiadavky. Medzi 

základné požiadavky patrí PHP verzia 5.1.0 (alebo vyššia) a niektoré jeho rozšírenie. Z 

hľadiska vývojárov je vhodné rozumieť objektovo orientovanému programovaniu (OOP)[2]. 

 

 

5.2  Prečo Yii ? 

Yii má v sebe zabudovaných veľmi veľa funkcií, ktoré uľahčujú programovanie 

a hlavne skracujú jeho čas. Takisto obsahuje množstvo naprogramovaných tried, ktoré 

nahrádzajú celé kusy kódu ako sú tabuľky alebo formuláre. Pre nás ako pre mierne 

pokročilých PHP programátorov to bola veľká výhoda. Pre mňa osobne boli najväčším 

plusom funkcie pre prácu s databázou. Yii ponúka funkcie, ktoré značne zjednodušujú prístup 

k dátam z databázy a k ich manipulácií. Tie sme v našej aplikácií využívali veľmi často. Čo sa 

týka rýchlosti frameworku tak sme sa spoliehali skôr na názory programátorov, ktorý s ním 

majú skúsenosti, pretože my sami sme ju nemali ako odskúšať. Väčšina názorov na jeho 

rýchlosť bola však kladná. Jediná vec, pre ktorú sme váhali pri výbere bola slabá 

dokumentácia, v ktorej mi chýbali hlavne príklady použitia pre dané triedy alebo funkcie. 
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6 Programovanie 

6.1  Inštalácia Yii 

 Inštalácia je vcelku jednoduchá. Framework je voľne dostupný na jeho oficiálnej 

stránke (http://www.yiiframework.com/download/). Po stiahnutí ho stačí rozbaliť do 

webového adresára vášho servera. Ako prvé by si užívatelia mali overiť, či ich server spĺňa 

požiadavky, ktoré framework vyžaduje. Ak máte framework v hlavnom adresári webservera, 

stačí otvoriť adresu http://localhost/yii/requirements/. Stránka vám ukáže či spĺňate 

požiadavky alebo vás upozorní na chýbajúce prvky[3]. Potom sú na výber dve možnosti. Buď 

môžete začať písať vašu aplikáciu od úplnej nuly, alebo môžete nechať framework aby za vás 

spravil základ. To je podľa mňa rozumnejšie, pretože kód ktorý vám Yii vygeneruje je len 

základná aplikácia s niekoľkými funkciami, ako je napríklad prihlasovanie, ale vytvorené 

súbory pre model, view, controler a css štýly sú prehľadne rozdelené a stačí ich len 

upravovať. Inými slovami, práca ktorú by začínajúci PHP programátor robil pár hodín je 

hotová za pár sekúnd. Vygenerovanie tohto základu sa robí pomocou príkazového riadku. 

V príkazovom riadku sa musí nastaviť miesto, kde ste stiahnutý framework rozbalili a spustiť 

príkaz :      

              yiic [názov vašej novej aplikácie ] [adresa jej umiestnenia]  

 príklad :  yiic webapp C:\wamp\www\webapp 

 

6.2  Postup programovania 

Po výbere frameworku a dokončení dokumentácie sme začali s programovaním. Keďže to 

bol náš prvý väčší projekt v PHP a vo frameworku sme boli nováčikovia, začiatky boli 

pomalé. Základom bolo zoznámiť sa so syntaxou frameworku a naučiť sa pracovať v MVC 

architektúre. Programovanie najviac spomaľovala nedostačujúca dokumentácia, ktorú sme 

museli nahradzovať vyhľadávaním na internete a rôznych fórach. Pracovali sme každý na inej 

stránke, aby sme si nezasahovali do zmien ktoré ten druhý vykonal. 

 Ako prvé sme programovali prihlasovanie užívateľov a rozdelenie ich pozícií. Každá 

pozícia mala iné práva a podľa nich sa zobrazoval obsah stránok – rôzne položky v menu, 

záznamy z databázy, možnosti mazania a editácie a podobne. Dôležité bolo dobre otestovať, 

či práva fungujú správne aj pri pozícii, ktorá je vytvorená kombináciou viacerých pozícií. 

 Potom sme postupne vytvárali stránky pre zoznamy projektov, protokolov a chýb a pre 

ich detaily. Problémom bola hlavne úvodná stránka, na ktorej sa mal zobrazovať zoznam 

projektov a po kliknutí na konkrétny projekt sa mal zobraziť zoznam protokolov projektu. Je 

to teda vlastne tabuľka vo vnútri tabuľky. V klasickom HTML sa nedá vytvoriť tabuľka  vo 

vnútri tabuľky a bohužiaľ ani v Yii na to nie je žiadne uľahčenie. Nakoniec som to vyriešil 

vytvorením samostatnej tabuľky pre každý záznam projektu a pre jeho protokoly. 

http://www.yiiframework.com/download/
http://localhost/yii/requirements/
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Postupne sme pridávali ďalšiu funkčnosť ako bolo pridávanie komentárov a príloh 

a história pre jednotlivé záznamy. To pre nás bola skôr ľahšia časť, pretože podobné veci sme 

predtým v PHP už programovali aj keď len v jednoduchšej forme. 

Najťažšou časťou bolo pre mňa naprogramovať notifikačné maily. Posielajú sa každý deň 

len tým užívateľom, ktorí sú v systéme priradení do nejakého protokolu a to v čase, ktorý si 

užívatelia určia. Obsahom mailu je stav protokolov, v ktorých je užívateľ priradený a počet 

chýb, ktoré v protokole pribudli od posledného poslaného mailu. Problémom bolo určiť pole 

užívateľov, ktorým sa má mail poslať. V tomto smere mi veľmi chýbala funkcia krokovania, 

ako je napríklad vo Visual Studiu. Slabou náhradou bol výpis výsledkov na obrazovku. Veľmi 

zdĺhavé bolo testovanie funkčnosti, pretože som stále dookola musel vytvárať nové chyby 

a spúšťať odosielanie mailov a odskúšať tak všetky možnosti, za ktorých sa mail má poslať 

ale aj možnosti, keď sa poslať nemá.  

 Snažili sme sa využívať aj dostupné rozšírenia frameworku. Ako som spomínal, Yii je 

pomerne nový framework, takže sme sa často stretli aj s nefunkčnými rozšíreniami. Použili 

sme nakoniec len niektoré, ako napríklad rozšírenie využívajúce kalendár, menu, odoslanie 

mailu alebo ukladanie príloh. Po dokončení časti funkčnosti sme výsledok prezentovali nášmu 

vedúcemu a v prípade dokončení väčšej časti aplikácie aj niektorým ďalším zamestnancom 

firmy. 

 

 6.3  Databáza 

 Pre prácu s databázou ma Yii ďalšiu veľkú výhodu, a tou je generátor kódu. Je to 

funkcia frameworku, ktorá slúži na vygenerovanie súborov pre model, view a controller 

konkrétnej databázovej tabuľky. V súboroch je vygenerovaný kód pre CRUD ( Create, Read, 

Update, Delete ) funkčnosť na danú tabuľku.  

 

      

                   Obrázok 3: Výsledok generátoru kódu 
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Pre zobrazovanie zoznamu dát z databázy používa Yii triedu CGridView. Každý 

riadok tabuľky predstavuje dáta jednej dátovej položky a stĺpce predstavujú atribút položky. 

CGridView podporuje triedenie, vyhľadávanie a stránkovanie z dátových položiek. Tieto 

funkcie môžu byť vykonávané aj v režime AJAX. Výhoda triedy CGridView je aj to, že 

pokiaľ má prehliadač vypnutý JavaScript, tak sa triedenie, vyhľadávanie aj stránkovanie 

automaticky prepne na klasické načítanie stránky[4]. CGridView by mal byť používaný 

spoločne s poskytovateľom dát, ako je CActiveDataProvider. Minimálny kód pre použitie 

CGridView vyzerá napríklad takto :  

  $dataProvider=new CActiveDataProvider('Projekty'); 

$this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array( 

    'dataProvider'=>$dataProvider, 

)); 

                

Tento kód najskôr vytvorí poskytovateľa dát so záznamami z tabuľky “Projekty“ 

a CGridView ich potom zobrazí. CGridView je možné aj ďalej nastavovať. Môžeme nastaviť, 

ktoré atribúty sa budú zobrazovať, priraďovať určitej časti tabuľky ďalšie CSS štýly, pridávať 

titulok a ďalšie. Trieda CGridView bola pre náš projekt veľmi užitočná, pretože takmer na 

každej stránke aplikácie sme potrebovali jednu alebo viac tabuliek s výpisom dát z databázy.  

Často sme ale potrebovali pracovať so záznamami z databázy, ale nepotrebovali sme 

ich zobrazovať. V klasickom PHP sa používa funkcia mysql_querry(), do ktorej sa ako 

parameter predáva SQL dotaz. Funkcia mysql_fetch_array(), do ktorej ako parameter 

predávame výsledok mysql_querry(), potom vráti obsah jedného riadku z výslednej sady 

záznamov ako asociatívne pole. Yii oproti tomu požíva funkciu findAll(), ktorá vráti ako 

výsledok pole objektov daného modelu tabuľky. Napríklad pre výpis atribútu “nazov” 

všetkých záznamov z tabuľky “Projekty” stačia 3 riadky :  

 

 $vysledky = Projekty::model()->FindAll(); 

 foreach($vysledky as $vysledok) 

  echo $vysledok->nazov; 

 

Výhodou oproti klasickému PHP zápisu je podľa mňa vynechanie písania SQL dotazu, 

pretože v jeho syntaxe sa veľmi často robia základné chyby, ktoré je veľmi ľahké prehliadnuť 

a ktoré potom vedú k nefunkčnosti veľkej časti kódu. Funkcia findAll() navyše ako parameter 

môže brať podmienky ako je v klasickom SQL dotaze časť WHERE.  

 Okrem funkcie findAll() som najčastejšie používal funkciu findByPk(), ktorá ako 

parameter berie hodnotu primárneho kľúča a ako výsledok vracia jeden objekt. K atribútom sa 

potom pristupuje rovnako ako vo funkcii findAll(). 
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 6.4  jQuery 

jQuery je rýchla a presná JavaScript knižnica, ktorá zjednodušuje v HTML dokumente 

udalosti, manipuláciu s CSS, animáciu, efekty a AJAX pre rýchly vývoj webových aplikácií. 

jQuery je určený pre zmenu spôsobu akým píšete JavaScript[6]. 

Často sme jQuery používali na vytváranie udalostí na kliknutie. Takmer na každej stránke 

sme potrebovali, aby sa po kliknutí na odkaz alebo obrázok zobrazila alebo schovala časť 

stránky. S jQuery je to veľmi jednoduché naprogramovať. Má na to funkciu show(), ktorá 

zobrazí element alebo hide(), ktorá ho schová. V Yii teda JavaScript vyzerá napríklad takto :  

 

 Yii::app()->clientScript->registerScript('zobrazit_tlacitko', " 

  $('.zobrazenie1').show(); 

 "); 

 

Pre jednoduché zisťovanie názvov elementov alebo ich nasledovníkov a predchodcov sme 

používali program FireBug. Firebug je rozšírenie FireFoxu slúžiace pre vývoj webových 

aplikácií, ktoré uľahčuje ladenie, úpravu a sledovanie všetkých CSS, HTML, DOM, XHR 

a JavaScriptov internetovej stránky. Poskytuje aj ďalšie nástroje pre vývoj webov. 

JavaScriptový panel vo FireBugu môže hlásiť chyby alebo umožnuje spúšťať ľubovoľný 

JavaScript. Pomocou FireBugu sa môžu sledovať adresy URL, ktoré si prehliadač vyžiada, 

ako napríklad externý CSS, JavaScript, a obrazové súbory[7]. 

Počas prípravy dokumentácie nás testery požiadali, aby sme vytváranie nových záznamov 

robili pomocou fancyboxu. Nakoniec sme nepoužili fancybox ale jQuery Dialog. Je to 

plávajúce okno, ktoré obsahuje hlavičku a obsah. Dialógové okno sa dá presúvať a meniť jeho 

veľkosť. Ak jeho obsah dĺžkou presahuje maximálnu výšku stránky, automaticky sa objaví 

scroll bar. Oproti fancyBoxu má viac možností a pre naše potreby sa hodil viac. 

 

 6.5  AJAX 

Ajax je skratka pre asynchrónny JavaScript a XML. Je to skupina vzájomne 

súvisiacich techník vývoja webových aplikácií, používaných na strane klienta, pre vytvorenie 

asynchrónnych webových aplikácií[5]. Podstatou je, že aplikácie využívajúce technológiu 

AJAX môžu posielať a prijímať dáta zo serveru bez nutnosti znovunačítania stránky. Dáta 

môžu byť vyvolané pomocou XMLHttpRequest objektu. AJAX nie je jedna samostatná 

technológia, ale skôr viacero spolupracujúcich technológií. HTML a CSS môže byť použitý 

v kombinácii pre značkovanie a štýlovanie informácií. DOM je prístupný pomocou 

JavaScriptu pre dynamické zobrazenie a umožnenie užívateľovi pracovať s uvedenými 

informáciami. JavaScript a XMLHttpRequest objekt poskytuje metódu pre výmenu dát 

asynchrónne medzi prehliadačom a serverom, aby sa zabránilo opätovnému načítaniu 

stránky[5]. 
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Yii má pre prácu s Ajaxom opäť vlastné funkcie. Metóda ajaxLink() alebo ajaxButton() 

z triedy CHtml vytvorí ajaxový odkaz alebo tlačítko a nemusí sa tak písať JavaScript pre 

vytvorenie XMLHttpRequestu.  

Príklad použitia jednej z týchto metód vyzerá takto :  

echo CHtml::ajaxLink( 

 'Název',      -> text zobrazeného linku 

 array('projekty/razeni&kriterium=nazev'),  -> stránka ktorá sa má načítať 

 array( 'update'=>'#cast_stranky1'  )   -> id elementu stránky ktorý sa má  

 );             updatnuť 

 

Tieto metódy boli pre mňa veľmi užitočné, pretože pred tým ako som prišiel na odbornú 

prax som sa s Ajaxom stretol len veľmi povrchne a na úvodnej stránke našej aplikácie som 

programoval pomocou Ajaxu stránkovanie, vyhľadávanie aj zoraďovanie. V tomto mi opäť 

Yii ušetril veľa času a všetky tri funkcie som mal plne funkčné v priebehu dvoch dní. 
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7  Zhodnotenie výslednej aplikácie a odbornej praxe 

Aplikácia bola dokončená a pripravená na nasadenie a nahradenie predošlého systému. 

V aplikácií boli použité technológie, s ktorými sme sa dovtedy stretli len povrchovo a myslím 

si, že ich použitie sme zvládli pomerne dobre. Vo výsledku spĺňala, až na malé odchýlky 

zadanú funkčnosť, a myslím že je pre firmu prínosom. Praxou v tejto firme som získal 

množstvo cenných skúseností a naučil som sa veľa o testovaní webových aplikácií 

a o spôsoboch ich vývoja. Nedostatkom z mojej strany bolo hlavne nedodržiavanie časového 

harmonogramu. Často sme si pri práci so spolupracovníkom Vladimírom Bittalom vyhradili 

na dokončenie úlohy málo času a dostávali sme sa tak do sklzu ale som rád že vedúci našej 

praxe chápal že takýto systém je pre nás nový a tieto sklzy nám toleroval. 
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 8  Nadobudnuté a chýbajúce znalosti  

Na odbornú prax sme prišli len so základnými znalosťami PHP a prakticky s nulovými 

znalosťami frameworkov. S jQuery a AJAX-om sme sa stretli už počas štúdia na predmete 

Vývoj Internetových Aplikácií, ale so samotným PHP nie, takže v tomto smere nám znalosti 

chýbali. Novinkou pre nás bola aj práca v týme a prezentovanie výsledkov pred našim 

vedúcim praxe alebo pred inými zamestnancami firmy. Naučili sme sa však oveľa lepšie 

pracovať v PHP a hlavne vo frameworku Yii, ale tiež sme sa zdokonalili v používaní 

JavaScriptu. Nezanedbateľné sú aj skúsenosti nadobudnuté z prezentácií výsledkov 

a z rozhovorov so zamestnancami, ktoré nám ukázali ako komunikovať s kolegami a riešiť 

s nimi problémy.  

Na začiatku odbornej praxe nám veľa vedomostí chýbalo ale postupne sme naše 

nedostatky dobiehali. So znalosťami, ktoré sme počas našej odbornej praxe získali, by sme 

v súčasnej dobe projekt vypracovali pravdepodobne za oveľa kratší čas a vo vyššej kvalite.   
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9  Záver 

Odborná prax bola pre mňa veľkým prínosom. Naučil som sa veľa o programovaní 

v PHP, ale aj o objektovo orientovanom programovaní a celkovo si myslím, že moje 

programátorské myslenie je oveľa kvalitnejšie. Počas praxe som sa stretol s množstvom 

rôznych postupov a s technológiami, ktoré by som si mimo praxe nemal kde vyskúšať. Skúsil 

som si aké to je programovať nejakú väčšiu aplikáciu a aké to je pracovať v týme. Zdokonalil 

som sa v komunikácií a jednaní s ľuďmi a naučil som sa samostatne riešiť vzniknuté 

problémy. Som veľmi rád, že som si zvolil odbornú prax vo firme Netdevelo s.r.o. a mohol 

tak nazbierať tieto cenné skúsenosti. 
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