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Abstrakt 

Cílem této bakalá ské práce je shrnutí mého p sobení ve spole nosti Railsformers s. r. o. 

Shrnuje a popisuje zadané úkoly a jejich ešení. Na konci bakalá ské práce uvádím dosažené 

výsledky, získané zkušenosti a chyb jící dovednosti z mého p sobení ve firm  

Railsformers s. r. o. b hem bakalá ské praxe. Hlavní náplní mé odborné praxe byla práce na 

vnit ním systému firmy a vytvo ení nového firemním blogu. 
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Abstract 

Goal of this bachelor's thesis is summary of my work in company Railsformers s. r. o. It sums 

up and describes my assigned tasks and their solutions. At the end of my bachelor's thesis I 

mentioned achieved results, experience and missing skills of my work in company Railsformers 

s. r. o. during the bachelor's practice. The main part of my professional practice was work on an 

internal system of the company and creating a new company blog. 
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Seznam použitých zkratek a symbol  

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML 

API - Application Programming Interface 

CMS - Content Management Systém 

CRM - Customer Relationship Management 

CSS - Cascading Style Sheets 

CSV - Comma Separated Values 

HAML - HTML Abstraction Markup Language 

HTML - HyperText Markup Language 

MySQL - My Structured Query Language 

PHP - Hypertext Preprocessor 

POST - Point of sale terminal 

SEO - Search Engine Optimization 

SQL - Structured Query Language  

XML - Extensible Markup Language 
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1. Úvod 

P i volb  bakalá ské práce jsem se dlouho rozmýšlel mezi volbou klasické práce, nebo 

bakalá ské praxe. Nakonec jsem se na poslední chvíli rozhodl pro bakalá skou praxi. Pro tento 

typ bakalá ské práce jsem se rozhodl proto, jelikož si myslím, že je pro m  p ínosn jší než 

klasická práce popisující jedno konkrétní téma a také získaní užite ných zkušeností pro lepší 

pozici na trhu práce. Tato bakalá ská práce popisuje pr b h praxe ve firm  Railsformers s. r. o., 

která se zabývá tvorbou aplikací v jazyce Ruby on Rails. Tuto firmu jsem si vybral díky 

p edchozím zkušenostem, které už za aly na st ední škole, pokra ovaly letní stáží zakon enou 

nabídkou bakalá ské práce, kterou jsem následn  p ijal. 

V této bakalá ské práci vás seznámím s odborným zam ením firmy a mým pracovním 

zam ením ve firm . Dále budu pokra ovat zadanými úkoly s asovou náro ností a jejich 

následným ešením. Následn  popíši získané teoretické a praktické dovedností b hem práce, 

budu pokra ovat chyb jící dovednosti, které mi chyb li, a zakon ím celkovým hodnocení 

bakalá ské praxe.  
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2. Popis odborného zam ení spole nosti Railsformers s. r. o. 

Spole nost Railsformers s. r. o. byla založená Ji ím Kubicou, který je bývalým studentem 

Technické univerzity Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky. Tuto firmu najdeme 

v Ostrav  - Pustkovci na ulici Technologická 372/2 708 00. Tato spole nost se zabývá již 

n kolik let vývojem internetových a intranetových systém . Specializací této spole ností jsou 

projekty v tšího rozsahu, mezi které pat í „enterprise“ ešení, sociální sít , portály a další 

komplexní systémy. Jako programovací jazyk využívají framework Ruby on Rails [1], který je 

založený na jazyce Ruby [2]. Tento framework a jazyk si zvolili proto, že se rychle rozvíjí, 

nabízí vysokou abstrakci a mnoho napsaných modul  umož ujících zrychlení vývoje. Jejich 

projekty využívají moderní technologie jako AJAX [3], JavaScript [4]. Dále jsou pln  

optimalizované pro vyhledáva e pomocí SEO [5] a zjednodušují si psaní HTML [6] kódu 

pomocí jazyku HAML [7]. Jejich zakázky tvo í z v tší ásti zahrani ní klientela. 

 

 

Online ú etnictví pro firmu JVK Consulting s.r.o. Tato služba nabízí v základní verzi tvorbu 

faktur a vedení základního ú etnictví zdarma a v poslední ad  možnost vytvo it fakturu bez 

registrace. Tato aplikace je pln  p izp sobena pro tablety a mobilní telefony. V placené verzi 

pak nabízí možnost p ístupu v tšímu po tu uživatel , v tší objem p enesených dat a zvyšuje 

po et doklad  m sí n .  

 

Komunitní web o va ení nabízející možnost vkládaní recept , kde uživatelé získávají zla áky, 

které lze vym nit za dárky od sponzor . Dále probíhají i sout že obm ující aktivní uživatele. 

Obsah tohoto portálu je tvo en pouze uživateli. Web je p eložen do velkého množství jazyk . 

 

Aplikace sloužící pro domácí ú etnictví, která je poskytována zdarma. Hlavní myšlenkou 

aplikace je kontrola útrat pomocí jednoduché p ehledné a chytré aplikace. Hlavní výhodou je 

p ehled útraty v jakékoliv m n  a grafické prost edí s p knými grafy. 
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Aplikace uleh ující p eklady s podporou n kolika formát . Hlavní myšlenka je zjednodušení 

p ekladu projekt  s vysokou p ehledností. 

 

Ve firm  jsem byl za azen v týmu jako programátor pracující na dvou projektech. Prvním 

systémem byl vnit ní systém pro správu domén, který zabral v tšinu mého asu. Ve druhém 

projektu jsem m l za úkol vytvo it nový web firmy. 
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3. P edstavení projekt  

 

CRM je vnit ní systém sloužící pro správu domén a zákazník . Jeho hlavním úkolem bylo 

nahradit stávající systém napsaný v PHP [8] a p idat nové, scházející funkce. Tento systém je 

napsaný ve frameworku Ruby on Rail, který je postavený nad jazykem Ruby. 

Tento systém obsahuje základní informace o domén  a hlídá u ní exspiraci jak domény, tak i 

hostingu, na kterém b ží. Dále si hlídá p ekro ení maximální velikosti na hostingu pro každou 

doménu. Pokud zjistí, že se blíží n jaká exspirace, nebo byl p ekro en velikostní limit, upozorní 

obsluhu. 

Další funkcí systému je držení seznamu stávajících a potencionálních zákazník  spole nosti, 

kte í by mohli mít o služby n kdy v budoucnu zájem. 

Tento systém jsem za al vyvá et od za átku s kolegou Martinem Kolkem již na praxi b hem 

prázdnin. Na za átku bakalá ské praxe byl tento systém ve fázi reálného nasazení a používání 

ve spole nosti. B hem reálného používání se zjistily chyby, které bylo pot eba opravit. Dále 

b hem provozu vznikly nové požadavky na systém a bylo pot eba jejich doimplementování. 

Krom  oprav chyb a implementace nových požadavk  bylo pot eba dopsat testy pro ov ování 

funkce systému, které v n m chyb ly. Tento projekt mi zabral nejvíce asu. 

 

Jako druhý úkol jsem dostal vytvo it nový web spole nosti, který bude mít podporu 

vícejazy nosti a defaultním jazykem bude angli tina. Nejd íve jsem m l zachovat stávající 

design, což se nakonec zm nilo v p izp sobení zakoupené šablony s podporou technologie 

Bootstrap [9]. Zde jsem m l voln jší ruku pro implementaci s požadavky zachování ervené 

barvy, p edem definované struktury a neodstra ovat dynamické prvky z nové šablony, které 

byly implementovány pomocí JavaScriptu. 
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4. Seznam zadaných úkol  

V této kapitole budu popisovat zadané úkoly a pokusím se p esn ji popsat postup mého ešení. 

Úkoly, které jsem ešil, m žu rozd lit na úkoly pro CRM a Nový web. Toto jsem také pro lepší 

p ehlednost ud lal a rozd lil je do podkapitol dle projektu. 

 

U CRM m žu ešení úkol  rozd lit na opravy chyb, implementace dalších funkcí, p idávaní 

r zných t íd ní a psaní test . Budou zde vypsány pouze zajímav jší úkoly. 

 

Mým úkolem bylo p idat funkcionalitu upozorn ni emailem. A to na konkrétní chybu neplatné 

adresy souboru do již existující funkce „do_import_csv“. Tato funkce zajiš uje každodenní 

na ítání soubor  typu csv, uloženém na webu, obsahující aktuální velikost každé domény, které 

b ží na daném serveru. Adresa souboru je uložena v systému u každého serveru. 

Nejd íve bylo pot eba vytvo it novou šablonu emailu a následn  p idat funkci pro jeho poslání. 

Pro odesílání emailu se využívá aplikace integrována t ída Action Mailer Basics [10]. Pro 

ov ování funk nosti posílaní, jsem využil gem „mailcatcher“ [11], který zachytává odesílané 

zprávy a zobrazuje je v prohlíže i. Dále jsem ve funkci uvnit  bloku, který nastává p i chyb , 

p idal podmínku, kde testuji, zda webová adresa není prázdná a následn  posílám všem 

uživatel m s právy administrátor email p es funkci, kterou jsem si d íve p ipravil. 

Získání všech uživatel  s právy administrátor lze jednoduše získat takto: 

„users = User.with_role :admin“. 

 

Úkolem bylo p idat barevné upozorn ní na exspirace a p ekro ení obsazenosti u výpisu domén. 

Dále pak ješt  umístit nápov du do dolní ásti stránky. Díky tomu, že jednotlivé záznamy se 

vypisují do ádk  tabulky, kde jeden ádek je jeden záznam, sta ilo do požadovaných bun k 

p idat CSS t ídu, která nastavovala pat i né podbarvení záznamu. V první verzi se podbarvoval 

celý ádek, ale vnášelo to pouze chaos. Jelikož nešlo jednoduše rozeznat, zda se jedná o 

upozorn ní na n jakou exspiraci, nebo na p ekro ení velikosti. T ída se nastavuje pomocí 

jednoduché podmínky, kde se ov uje, zda se blíží n jaká exspirace, nebo je p ekro ena velikost 

dané domény. Pokud podmínka není nastavena, tak CSS t ída není do bu ky p idána. 
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Zde popíši n kolik úprav, které se týkají úpravy filtru ve výpisu domén. 

Prvním úkolem bylo p idání možnosti zobrazit všechny záznamy. P ed implementací se 

zobrazoval jen ur itý po et záznamu s možností zobrazit další stránku s následujícími záznamy. 

Toto nastavení se ovšem v n kterých p ípadech práce ukázalo jako nepraktické a byla pot eba 

p idat zobrazení všech záznam . Zde bohužel nastal menší problém s tím, že modul, který se 

zde využívá, nepodporoval zobrazení všech záznam . ešení ovšem bylo jednoduché. 

Spo ívalo pouze ve zjišt ní po tu všech domén, které byly následn  p eposlány do nastavení 

modulu, kde nastavily po et zobrazených domén na maximum. Nakonec jsem do vzhledu p idal 

odkaz, který posílá POST požadavek s parametrem, který já následn  testuji v kontroléru. 

Jestliže je tento parametr nalezen, nastavím modul pro zobrazení všech domén na stránce. 

Pokud tento parametr není nalezen, nastaví se jen ur itý po et záznam  na stránku s možností 

zobrazit další záznamy. 

Po n jaké dob , se zjistilo, že pokud jsou zobrazené všechny záznamy, tak na nich nefunguje 

filtr. S tímto problémem jsem si nev d l rady a musel jsem si nechat poradit od zkušených 

vývojá  firmy. ešením byla úprava p vodního ešení, kde se testovaly parametry, podle 

kterých se zjiš ovalo, zda mají být zobrazeny všechny záznamy nebo jenom ur itý po et na 

stránku. Úpravou bylo použití Session [12], které tento problém ešily. 

P ed další opravou, bylo pot eba p idat do filtru možnost t íd ní záznam  podle data v ur itém 

rozmezí. Abych mohl vy ešit tento problém, sta ilo nahlédnout do dokumentace pro modul 

filtru. A zde jsem také našel správné ešení, které spo ívalo v umíst ní vstupních polí s daným 

jménem. 

 

Zde jsem m l za úkol dod lat testy pro ov ení funkcionality systému. Systém totiž neobsahoval 

tém  žádné testy. A samoz ejm  bylo pot eba je napsat. Toto se také stalo jedním z mých 

zadaných úkol . Ze za átku mi psaní test  d lalo ur ité problémy, ale po p e tení návod  a 

hledání, jsem postupn  získával cenné zkušenosti a zjiš oval jejich d ležitost a schopnost ušet it 

cenný as, pokud se je lov k nau í psát. Testy lze rozd lit na dv  kategorie, kterými jsou testy 

pro model a kontrolér. V modelu se testuje, zda správn  fungují validace a funkce které jsou v 

n m obsažené. V kontroléru naopak testujeme zobrazené data a jednotlivá p esm rováni. 
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Zde bych cht l ukázat p íklad testu pro tabulku „ip_address“ v modelu a kontroléru. Nejd íve 

ukáži p íklad pro model, kde nap íklad test pro ov ení správnosti všech dat by vypadal takto: 

it "is valid to all data" do 
 expect(ip).to be_valid 
end 

 
Za átek testu za íná, jak lze vid t, na prvním ádku v uvozovkách. Zde se nachází název testu, 

který se zobrazí p i spušt ní. Pak následuje spušt ní testu nad danou prom nnou a následný 

výsledek, který my o ekáváme. V tomto p ípad  v prom nné ip, která obsahuje vytvo ení 

nového záznamu v tabulce „ip_address“. 

Kontrolér pro ov ení správného p esm rování vypadá takto: 

it "redirects to staffers index" do 
 post :create, ip_address: attributes_for(:ip_address, ip: 
ip.ip, server_id: server.id ) 
 expect(response).to redirect_to ip_addresses_path 
end 

 
První ádek má stejné ur ení jako u modelu. V následujícím ádku posíláme požadavek typu 

POST s požadavkem na vytvo ení nového záznamu s parametry ur ené pomocí 

„attributes_for”. Dalším ádkem testujeme p esm rování na stránku ip adresy. Nakonec test 

ukon íme pomocí „end”. 

V tšina test  je si velice podobných a zde jsem pro názornost uvedl jenom dva nejjednodušší. 

 

Úkolem bylo opravit p esm rování p i n jaké akci. P esm rování v detailu serveru špatn  

fungovalo. Pokud jsem odtud smazal n jakou p i azenou doménu, tak místo toho abych byl 

p esm rován zp t na detail serveru, tak jsem byl chybn  p esm rován na výpis domén. Tato 

chyba byla také nalezena u výpisu osob firem, u detailu domény a dalších. 

Opravy spo ívaly v menší úprav  linku vyžadující tuto zm nu a p idání testovací podmínky 

v kontroléru, kde se ptám, odkud p icházím pomocí prom nné umíst né v parametrech. 

 

U filtru byla nalezena další chyba a to taková, že špatn  vyhledával v záznamech. Chyba byla 

zp sobená špatn  nastavenými parametry modulu pro vyhledávání, a také špatným dotazem na 
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databázi, který hledal p esnou shodu. ešením byla oprava nastavení modulu a p epsáni dotazu 

umož ující p esn jší vyhledávaní.  

 

U modelu Firem nastal problém špatné validace na atributu I  zp sobený nevhodným 

nastavením typu parametru Integer. ešení bylo vytvo ení nového migrate [13] souboru 

obsahující aktualizaci databáze vytvá ející zm nu typu parametru z Integer na Varchar. Po 

vytvo ení tohoto souboru bylo pot eba ješt  provést aktualizaci v databázi spušt ním p íkazu 

„rake db:migrate“, který provede spušt ní nov  vytvo ených migrate soubor  a aktualizaci 

databáze pomocí již zmín ných soubor .   

 

P vodn  používaný kalendá  u polí ek s daty neumožnoval dostate ný po et funkcí a bylo jej 

t eba nahradit. Nahrazení novým kalendá em spo ívalo v úprav  používaných datových polí ek. 

Zde bylo t eba zm nit typ pole z datového na textový a p idat CSS t ídu po kliknutí umož ující 

pomocí JavaScriptu zobrazit pod daným polí kem nový kalendá . 

 

Zde byl problém ve špatném azení záznam  jak u výpis , tak i u možností hodnot polí p i 

vytvá ení. ešení spo ívalo v p idání adící funkce v kontroléru. 

 

V první fázi se web implementoval pouze staticky, aby se pln  odladil. V další fázi se m lo 

p idat napojení na publika ní systém spole nosti napsaný v Ruby on Rails. U nového webu 

m žu typy ešení rozd lit na analýzu koupené šablony, výb r vhodných struktur pro nový web, 

implementace statické struktury s anglickým textem a vytvo ení eského p ekladu.  

 

Zm na stávajícího vzhledu na vzhled šablony byla provedena proto, že nabízí lepší strukturu a 

obsahuje implementace moderních technologii. V této podkapitole bych cht l popsat základní 

vlastnosti šablony a postup analýzy. 

Analýza probíhala takovým zp sobem, že jsem si nejd íve prošel všechny stránky šablony a pak 

jsem si prohlížel strukturu kódu. Výsledek mé analýzy je uveden níže, kde popisuji rozmanitost 

toho, co šablona nabízí. 
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D íve než, uvedu hlavní vlastnosti šablony, vysv tlím základní informaci o „frameworku“ na 

kterém je tato šablona postavena. Bootstrap je moderní lehce pochopitelný framework založený 

na CSS3 t ídách a JavaScriptu. Umožnuje použití responsivního vzhledu s možností použití 

Gridu. Grid umožnuje nastavit design do m ížky a to pomocí ádk  a sloupc . 

Zakoupená šablona je napsána v HTML5 s použitím frameworku Bootstrap nabízející n kolik 

barevných schémat mezi kterými lze jednoduše p epínat. V této šablon  jsou naimplementovány 

r zné stránkové struktury pro r zné použití a využití. Celkový po et stránek v šablon  je 

p ibližné 30. Šablona dále obsahuje další rozší ení nej ast ji napsané pomocí JavaScriptu. Mezi 

tato rozší ení pat í r zné typy p epínaní obrázk  v angli tin  nazývaných „slider“, r zné 

dynamické efekty, implementace Google map a v poslední ad  knihovnu font  - Font 

Awesome [14]. 

 

Jakmile jsem zjistil, co zakoupená šablona umí a umožnuje, za al jsem skládat základní 

strukturu webu.  Strukturu jsem skládal postupn . Procházel jsem zakoupenou šablonu, kde 

jsem hledal vhodné formáty, které by šly použít pro stávající obsah firemního webu, aby 

struktura vypadala co nejlépe. Jakmile jsem našel vyhovující stránku šablony, která by šla 

použít pro daný obsah, zapsal jsem si název této stránky na papír pro pozd jší implementaci. 

Pro ur ité typy struktur obsahu jsem musel kombinovat i více blok  z r zných stránek šablony, 

jelikož žádná v konkrétním stylu pro daný obsah nevyhovovala. Takto jsem si nachystal 

strukturu celého webu pro všechny typy zobrazeného obsahu jako je základní stránka, lenové 

týmu, kontakt a další. 

 

Poté co byla vy ešena podoba struktury celého webu, mohl jsem za ít s danou implementací 

pomocí skládání jednotlivých struktur stránek. Na za átku jsem nastavil barevný styl stránky na 

ervenou a ostatní barevné styly zrušil. Návod jak nastavit defaultní barevný styl, byl p ímo 

v šablon , kterého jsem si všiml p i analýze. ešení spo ívalo v odstran ní ostatních CSS styl  

a jako defaultní styl nastavit CSS implementující ervený vzhled. 

Dalším krokem byla mírná úprava šablony, ze které se odstranily nepot ebné prvky, které se ve 

firemním webu nehodily. Upravil se veškerý text v pati ce, vložily se správné odkazy na 

sociální sít , zm nilo se logo na firemní logo a ukázkové linky v menu se upravily dle menu ze 

sou asného webu.  
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Posledním krokem bylo vytvo ení veškerých stránek s danou strukturou obsahu, která se 

definovala v analýze. Tím byl hotový web v anglické verzi. 

 

Posledním krokem bylo p eložení anglického textu do eštiny. Jelikož tato verze je statická, 

musel jsem všechny stránky zkopírovat a uložit ve tvaru „nazevstranky-cs.html“, kde „cs“ zna í 

eskou verzi. Do zkopírovaných stránek, vložit eské p eklady, upravit linky v menu na stránky 

s eským p ekladem, a p idat link na anglickou stránku v p epína i jazyku, kde bylo pot eba 

ješt  nastavit jako aktivní volbu eský jazyk. 

 

V šablon  byly p ipraveny 3 mírn  odlišné struktury pro stránku s kontakty, které obsahovaly 

základní Google mapu zobrazující adresu nastavenou v šablon . Zde mi nastal problém 

v zobrazení této mapy s adresou firmy, jelikož p vodní mapa nezobrazovala paná ka 

ukazujícího cílovou budovu ani zam ovací bod. 

Po delším hledání jsem zjistil, že šablona využívá modul, který by m l práci s mapou 

zjednodušit.  Ovšem pomocí tohoto modulu se mi mapa nepoda ila zprovoznit. Tento problém 

byl vy ešen nalezením návodu na API stránce Googlu v kategorii mapy. 

Krom  základní mapy, bylo pot eba p idat ješt  mapu typu Google Street. Návod na vložení 

této mapy jsem op t našel na stránkách Googlu. P esné nastavení jsem zkoušel úpravou 

nastavení parametr  pomocí „pokus a omyl“. 
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5. Uplatn ní teoretických a praktických znalosti a dovednosti 

B hem pr b hu bakalá ské praxe jsem využil znalosti získané hlavn  z p edm t  zam ujících 

se na databáze, kterými jsou Databázové a informa ní systémy a Úvod do databázových 

systém . Z t chto p edm t  nebyly využity p ímo znalosti pro Oracle nebo Microsoft databáze, 

protože jsem pracoval s databází MySQL. Díky t mto p edm t m jsem získal obecné znalosti, 

které lze využít pro jakoukoliv databázi a také práce s databázemi využívající SQL je velmi 

podobná. Dalším p edm tem, ze kterého jsem použil získané znalosti, byl Vývoj informa ních 

systém . Po úsp šném absolvování tohoto p edm tu byly mé znalosti rozší ené o tvorbu 

informa ního systému, postupu návrhu a následného vývoje. Následn  jsem si je mohl 

vyzkoušet v praxi a ušet it drahocenný as. V programování, i když nep ímo, jsem využil 

znalosti z p edm tu Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace. Díky znalostem z tohoto 

p edm tu, se mi poda ilo rychle zorientovat v Ruby on Rails, i když programování zde není 

p íliš podobné jako v jazyce Python. 

Krom  znalostí získaných b hem studia, byly využity i další dovednosti, které jsem získal svou 

vlastní iniciativou a absolvovanou letní praxí. Mezi tyto znalosti pat í práce s Gitem [15], 

základní programování v Ruby on Rails, orientace v JavaScriptu, práce v týmu, využití jazyku 

HAML místo HTML, záznam práce a další. Tyto dovednosti jsem získal letní praxí. Protože se 

aktivn  zajímám o tvorbu webových aplikaci, využil jsem zde i znalosti HTML a CSS. 
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6. Scházející znalosti a dovednosti 

Jelikož neprogramuji v jazyce Ruby on Rails p íliš dlouho, stává se mi, že postupy, které jsem 

už využil, za n jaký as zapomenu a pak je musím op t hledat v dokumentaci nebo v analýze 

zdrojového kódu ešící danou problematiku na Gitu. Proto si rad ji veškeré návody p i studiu 

dané problematiky t ídím do záložek v prohlíže i pro pozd jší rychlé nalezení.  

Jedna z chyb jících znalostí pro m  ze za átku byla ta, že jsem se h  orientoval v kódu, který 

byl p edtím napsán kolegou, se kterým jsem byl ve dvoj lenném týmu na letní praxi. Orientace 

byla d ležitá, abych mohl opravit problémy, které vznikaly v této ásti, nebo p i nutnosti 

doimplementovat další požadované vlastnosti systému. 

Poslední závažnou a chyb jící dovedností byla neznalost programovacího jazyka JavaScript. 

Tato nezlost mi zp sobovala nejeden problém p i ešení ur itých typ  úkol . P i ešení t chto 

úkol  jsem musel požádat o pomoc zkušen jší vývojá e spole nosti. 
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7. Dosažené výsledky 

Mezi hlavní výsledky pat í fungující systém CRM a p ipravený statický základ pro nový web. 

Další výsledky, které na první pohled už nejsou tak patrné, jsou nasbírané znalosti a zkušenosti, 

které jsem získával b hem pln ní zadaných úkol . Pokud vezmu v úvahu i dobu, kterou jsem 

strávil na praxi, tak jsem si zde doplnil i zkušenosti s prací v týmu. 

B hem praxe jsem se nau il orientovat v Javascriptu a jak ho alespo  minimáln  upravovat. 

Dále jsem si zdokonalil psaní test , nau il jsem se nap íklad jak je lépe používat a navíc jsem si 

za al uv domovat d ležitost t chto test , které mi velmi uleh ují práci. Za al jsem si dávat 

dohromady teoretické a praktické spojitosti, které jsem si d íve neuv domoval. Nau il jsem se 

více pracovat s Gitem a také se nau il líp orientovat a pracovat v Linuxu, jelikož s tímto 

jazykem se lépe pracuje na Linuxu nebo Macu. 

Díky práci na tomto novém webu spole nosti, jsem objevil nové technologie a ty m žu 

jednoduše využívati i nadále. Mezi tyto technologie pat í free fonty, Bootstrap a neposlední ad  

i r zné typy slider  a dalších. 

Uskute n ní bakalá ské praxe mi otev elo o i, zjistil jsem totiž, že jsem se d íve velice mýlil, 

protože v ci co vypadaly jednoduše, nakonec v bec jednoduché nebyly a opa n . P íkladem pro 

m  m že být již d íve zmín ná implementace Google map, které po prohlídnutí dokumentace 

a následném chvilkovém zkoušením jdou nakonec jednoduše naimplementovat na web. 

Musím íci, že díky této praktické bakalá ské praxi jsem se toho nau il mnohem více, než 

kdybych m l klasickou bakalá skou práci.  
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8. Záv r 

Když jsem o prázdninách nastupoval na stáž, nev d l jsem, co m  zde eká, a už v bec ne, že 

s tímto systémem navážu na bakalá skou praxi. Na konci stáže jsem se domníval, že systém 

CRM je už ve finální fázi a m že b žet v reálném provozu, ale to jsem se velmi zmýlil. Jak se 

pozd ji ukázalo, bylo pot eba dod lat ješt  spoustu úprav a mimo to, provést i mnoho oprav, 

aby systém byl použitelný a p inejmenším nabízel srovnatelný komfort a využití jako systém 

p edešlý. 

Abych na to všechno navázal tak m žu s jistotou íci, že absolvování bakalá ské praxe mi 

p idalo nové dovednosti, zlepšilo ty stávající a p idalo mnoho dalších zkušeností. Podle mého 

názoru je lepší absolvovat bakalá skou praxi než klasickou verzi bakalá ské práce, protože 

lov k získá více zkušeností, ov í si své dovednosti v praxi a zjistí, jakým stylem to ve firmách 

opravdu chodí. Praxe je sice asov  náro n jší oproti klasické bakalá ské práci, ale tento 

strávený as si lov k m že dát do životopisu jako další zkušenost z praxe a odlišit se od 

ostatních p i výb ru zam stnáni. 

Díky p íležitosti, kterou jsem získal ve firm  Railsformers s. r. o. jsem m l možnost zjistit 

strukturu a dovednosti programovacího frameworku Ruby on Rails. A díky t mto vlastnostem 

již zmín ného frameworku jsem objevil, že kódy program  jdou zde psát rychleji a jednodušeji. 

Proto bych se v budoucnosti cht l nadále v novat tomuto jazyku a vyvíjet v n m následné 

aplikace. 
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