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Abstrakt

Obsah  této  práce  je  popis  mé  individuální  bakalářské  praxe  ve  společnosti 
PEGATRON Czech s.r.o. Práce se v první řadě věnuje zadaným cílům praxe, které byly 
návrh,  implementace a testování  webového informačního systému pro síť kiosků, které 
firma  připravuje  pro  své  zaměstnance.  V práci  jsou  popsány  ve  stručnosti  postupy 
k dosažení úspěšného cíle.

V závěru  práce  celý  projekt  hodnotím  a  popisuji  získané  zkušenosti  během  této 
praxe.

Klíčová slova: 

IS, PHP, Joomla, JomAd, jQuery, HTML, XML, PDF, Pegatron, Python

Abstract

The purport  of  this  work is  to  descibe  my individual  baccalauraete  (bachelors  degree) 
internship at the PEGATRON Czech s.r.o. company.
Primarily, this work is devoted to the required objectives of this internship, which were 
design, implementation of web information systems and their testing for a shop (kiosk) 
network  the  company  is  launching  for  their  employees.  A  brief  desciption  of  the 
achievements of the procedure follows the first part.
At the end of this work I evaluate the whole scheme and describe my personal experience 
gained throughout this whole internship.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

IS – Informační systém
HR – Human Resourses

PR – Public relationship

HTML – HyperText Markup Language – značkovací jazyk

PHP – Hypertext Preprocesor – skriptovací programovací jazyk

XML – eXtenstible Markup Language

PE - Product engineering

CSS - Cascading Style Sheets – kaskádové styly

MIS - Manage of internal servers

WYSIWYG - What you see is what you get – česky – Co vidíš, to dostaneš. 
Zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při 
kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s 
výslednou verzí dokumentu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
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1. Úvod
Tato  bakalářská  práce  popisuje  mou  individuální  praxi  ve  společnosti 

PEGATRON CZECH s.r.o., kde jsem se od září 2010 do dubna 2011 podílel na vývoji  
webového informačního systému pro síť kiosků.

Odpověď na otázku, proč sem si vybral odbornou praxi, by byla jednoduchá. 
Pocházím z rodiny, kde se informatikou nezaobírá ani jeden z příbuzných a chtěl jsem 
tedy  získat  praktické  zkušenosti  z  práce  ve  společnosti,  jako  je  právě  PEGATRON 
CZECH s.r.o.  Mimo jiné jsem chtěl  vyzkoušet,  jak moc jsem schopný  uplatnit  své 
teoretické  poznatky  ze  studia  a  zároveň  porovnat  reálné  pracovní  podmínky 
s podmínkami  akademickými.  Jak se pak dále  v bakalářské práci  dovíte,  bylo nutno 
často improvizovat a hledat kompromisy.

V bakalářské práci  popisuji  ve stručnosti  zaměření  společnosti  PEGATRON 
CZECH s.r.o., pracovní prostředí a podmínky, ve kterých celý projekt vynikl. 

Cílem projektu bylo nahradit nástěnky pro zaměstnance novými informačními 
kiosky. Tyto nástěnky sloužily ve firmě jako zdroj informací pro zaměstnance a bylo 
zde možno dohledat informace o aktuálním dění z firmy, pracovní manuály,  nabídka 
a poptávka  zaměstnanců,  nabídka  bytů,  jízdní  řády,  sportovní  výsledky,  kulturní 
zajímavosti, jídelníček či kontakty na nadřízené pracovníky. Společnost se na základě 
zkvalitnění  pracovního  prostředí  rozhodla,  nahradit  tyto  nástěnky  plnohodnotnými 
Informačními kiosky, které se rozhodla rozmístit do  míst ve firmě. Tímto krokem se 
ušetří  čas  pracovníkům,  kteří  budou  moci  spravovat  a  moderovat  obsah  kiosků 
z jednoho místa a nemusí již nadále zbytečně manuálně spravovat obsah nástěnek.
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2. Popis odborného zaměření firmy, u které student 
vykonal odbornou praxi a popis pracovního 
zařazení studenta 

Společnost  PEGATRON  Czech  s.r.o.  je  součástí  nadnárodní  korporace 
PEGATRON/UNIHAN corp. se sídlem v Taipei na Taiwanu. Tato korporace patří mezi 
světové  společnosti  v  odvětví  informačních  technologií  a  je  celosvětově  známá 
technologickými  inovacemi  a  kvalitou  svých  výrobků,  svým  šetrným  přístupem 
k životnímu prostředí a budováním vztahů se svými zákazníky.

PEGATRON Czech s.r.o. je od 1.8.2008 nástupnickou organizací ASUS Czech 
s.r.o.,  která  byla  založena  v roce  2002  a  od  začátku  roku  2005  jsou  její  výrobní 
a servisní  kapacity  soustředěny  v Ostravě.  Byla  první  společností  působící  v  nové 
průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové. Předmětem činnosti PEGATRON Czech s.r.o. je 
především  kompletace  a  oprava  Set-top  boxů  a  LCD  televizorů  na  základě 
individuálních  požadavků  zákazníků.  V  zákaznickém  centru  v  Ostravě  jsou  rovněž 
prováděny servisní služby klientům, kteří používají produkty společnosti v Evropě, Asii 
a Severní Africe.

PEGATRON  Czech  s.r.o.  je  nositelem  certifikátu  ISO  9001  (kvalita),  ISO 
14001  (environment),  OHSAS  18001  (bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci) 
a QCO80000 (nebezpečné látky ve výrobcích). (PEGATRON Czech s.r.o., 2011) [1]

3. Pracovní zařazení studenta
Byl  jsem  přijat  do  společnosti  PEGATRON  CZECH  s.r.o.  po  absolvování 

vstupního odborného testu a ústního pohovoru v polovině září 2010. Test byl postaven 
na znalosti  PHP, OOP v PHP, teoretickou znalost programování a MySQL databáze. 
Nastoupil jsem na pozici Technican v oddělení Product Engineering (PE) pod vedoucího 
Ing. Tomáše  Pěluchu,  který  zároveň  celou  dobu  dohlížel  na  průběh  projektu. 
V pracovním týmu jsem působil jako programátor a analytik.

4. Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné 
praxe

Cílem odborné praxe bylo inovování  současných informačních  nástěnek pro 
zaměstnance  na  plnohodnotné  informační  kiosky.  Kiosky  jsou  součástí  firemního 
projektu  Zkvalitnění  procesů  řízení  lidských  zdrojů  v  multikulturní  společnosti 
PEGATRON Czech s.r.o. Tyto kiosky budou pro firmu přínosem především z hlediska 
informovanosti  pracovníků  společnosti.  Následně  pak  ulehčení  práce  pracovníkům 
oddělení Human Resources (HR), kteří budou moct informovat zaměstnance z jednoho 
moderátorského místa.
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Prvním úkolem bylo navrhnutí řešení, které bude jednoduché, efektivní, snadno 
ovladatelné  a  do  budoucna  jej  bude  možno  lehce  rozšířit.  V dalším  kroku  jsme 
schválené řešení měli za úkol zrealizovat, implementovat a testovat, to vše ve spolupráci 
s HR oddělením, které bude s kiosky pracovat. Posledním úkolem, který nám zadavatel 
přidělil,  bylo vypracování odborné dokumentace a zaškolení pracovníků, kteří  budou 
s celým systémem pracovat.

5. Zvolený postup řešení zadaných úkolů

5.1 Pracovní prostředí
Pracoval  jsem  v oddělení  PE,  kde  jsem  měl  k dispozici  pracovní  stanici, 

pomocí  které  jsem  mohl  vzdáleně  přistupovat  na  nám  připravený  HR-SERVER. 
Na tento  server  jsme  se  připojovali  vzdáleně  přes  program  DameWare 
s administrátorským účtem. Pracovní stanice byly propojeny se serverem přes firemní 
intranetovou  síť.  Přístup  k internetu  byl  omezený,  z důvodů  interních  pravidel, 
což někdy dělalo problém, při dohledávání potřebných informací a referencí.

Bylo nutné doinstalovat potřebné aplikace a služby jak na straně pracovních 
stanic,  tak  na  straně  serveru.  Konkrétně  na  straně  serveru  se  jednalo  o  softwarový 
webový server  Apache a  databázový  systém MySQL.  Pro  jednoduchost  jsem zvolil 
instalaci programu WAMP, což je balíček webových nástrojů, programů a služeb , mezi 
kterými je i Apache a  databáze MySQL. Díky programu WAMP se všechny potřebné 
služby pro chod webového serveru nainstalovaly najednou. Z důvodu bezpečnosti bylo 
potřeba  vytvořit  nové účty  v  MySQL databázi  a  nastavit  jim  dostatečná  oprávnění. 
Na svou  pracovní  stanici  jsem nainstaloval  program PHPEdit.  Jedná  se  o  vývojové 
prostředí  pro  PHP,  HTML,  JavaScript  a  CSS.  K vytvoření  grafického  návrhu  jsem 
používal Adobe Photoshop CS2.

5.2 Návrh řešení Informačního systém pro Kiosky
Síť kiosků bylo potřeba navrhnout tak, aby správa obsahu byla co nejsnadnější 

pro  pracovníky  HR  oddělení  a  zároveň  srozumitelná  pro  budoucí  administrátory. 
U uživatelů, kteří budou moderovat textový obsah informačních kiosků se předpokládá 
základní znalost práce s PC.

Vedení nám dalo za úkol, navrhnout řešení, které by výše uvedený požadavek 
splňovalo.   Náš  první  návrh  byl  založen  na  centrálním  serveru,  s  běžícími  Apache 
a MySQL službami. Informační systém jsme navrhli jako jednoduchý webový systém 
s administračním rozhraním pro správu textového obsah a klientskou front-end stranou. 
Server by sloužil jako webový server a klientské kiosky by zobrazovaly textová data 
přes  webový  prohlížeč.  Celý  webový  informační  systém jsme  chtěli  napsat  pomocí 
jazyků HTML a PHP. Po předložení těchto návrhu nám byly podmínky upraveny. Celý 
informační  systém  měl  využívat  volně  dostupného  redakčního  systému  Joomla  tak, 
aby v budoucnu  mohl  web  být  jednoduše  rozšiřitelný.  Dále  bylo  zapotřebí,  aby  do 
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systému bylo implementováno řešení pro generování textového obsahu ze souborů, které 
ukládají uživatelé na server.

Finální  návrh tedy využívá v základu redakční  systém Joomly.  Administrační 
prostředí Joomly ovšem bylo velmi složité pro pracovníky HR oddělení, proto muselo 
být vytvořeno upravené moderátorské rozhraní, přes které budou moct pracovníci HR 
lehce spravovat obsah kiosků. Toto rozhraní jsme nazvali systém JomAd, který jsem 
dostal za úkol vypracovat právě já. Administrační rozhraní Joomla budou ovládat pouze 
uživatelé s oprávněním SuperAdmin, v našem případě zaměstnanci PE oddělení. Zásahy 
do  administračního  rozhraní  Joomly  nastanou  pouze  v  případě  opravy  systému  či 
vytváření  nových  HR  účtů.  Celý  informační  systém  kiosků  funguje  na  bázi 
moderovaného  dohledu,  tzn.,  že  uživatelé  kiosků  (zaměstnanci)  budou  moct  také 
vytvářet  obsah,  ale  ten  musí  být  před  zveřejněním  nejprve  schválen  a  upraven 
moderátorem (zaměstnanec HR).

5.3 Joomla
Jak  jsem  zmiňoval  výše,  celý  náš  informační  systém  stojí  na  redakčním 

systému  Joomla,  psaném  v Joomla  Frameworku  založeném  na  PHP  a  využívajícím 
MySQL databáze. V době psaní projektu jsme zvolili verzi  Joomla! 1.5.20 Stable, která 
byla nejstabilnější a s největší možnou podporou v Joomla komunitě. Při dokončování 
práce byla zveřejněna nová beta verze Joomly 1.6, se kterou je náš Informační systém 
kompatibilní a lze jej aktualizovat. Bohužel z časových důvodů už nebylo možné tuto 
aktualizaci  provést  a  přechod  na  novější  verzi  doporučuji  provést  až  při  oficiálním 
zveřejnění Stable verze Joomly 1.6.

Hlavní  využití  Joomla  Frameworku  v tomto  systému  bude  pro  spravování 
uživatelů a editaci modulů. Moduly jsou zásuvné prvky, kterými lze Joomla Framework 
rozšiřovat  a  vytvářet  tak  vlastní  webové  aplikace.  Díky  těmto  modulům  jsme  byli 
schopni postavit informační systém právě takový, jaký zadavatel chtěl. 

Uživatelé
Celý  informační  systém  kiosků  eviduje  dva  druhy  uživatelů,  kteří  mohou 

do systému  Joomly  nebo  JomAdu  zasahovat.  Tyto  uživatele  lze  spravovat  jen 
ze systému  Joomly.  Pro  názornost  na  Obrázku  č.1  je  vidět  administrační  prostřední 
Joomly, ve kterém SuperAdministrátor vytváří a upravuje uživatele.

 SuperAdministrátor – Administrátor, který má právo spravovat administrátorské 
rozhraní systému Joomla a zároveň může vytvářet, editovat a mazat Publishery 
(uživatelé JomAdu). Má přístup do obou systémů. V praxi to jsou zaměstnanci 
PE oddělení, kteří administrační prostřední Joomly znají.

 Publisher – Uživatel,  kterého může vytvořit  pouze SuperAdministrátor.  Tento 
typ uživatele má přístup pouze do systému JomAd, ve kterém může pracovat. 
Uživatel  se  tedy  nemůže  přihlásit  do  administrátorského  prostředí  Joomly 
a nemůže si sám změnit práva.
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 Ostatní typy uživatelů byly zablokovány a nebudou moci spravovat ani jeden ze 
systémů.

Obrázek 1 Vytvoření nového Publishera v Joomle (uživatele JomAdu)

Moduly
Dalším důležitým prvkem Joomly jsou moduly. Právě moduly, neboli zásuvné 

webové  aplikace  systému  Joomla,  jsou  stavebním  kamenem  našeho  projektu.  Díky 
těmto modulům jsme mohli postavit aplikaci tak aby vyhovovala požadavkům. Moduly 
se připojují  přes Joomla administrátorské  prostředí  a  je  možné je  kdykoliv vypnout. 
Můžeme těmto modulům také nastavit, na jakém místě v šabloně je chceme zobrazovat. 
Samotný kód těchto modulů jsme ovšem psali ve vývojovém prostředí PHPedit. Stručně 
nyní popíšu moduly, které jsme napsali a implementovali.

Modul_pdf
Jelikož  vedení  si  žádalo,  aby  systém  byl  co  nejjednodušší  na  ovládání 

a zaměstnanci  HR nebyli  vytíženi  přepisováním textu,  bylo dohodnuto,  ze članky se 
budou  generovat  ze souboru.  Z tohoto  důvodů  bylo  potřeba  implementovat  modul, 
který byl schopný převést PDF soubory na text. Jelikož jsme věděli, že obsah článků 
nemusí  být  kopírován,  navrhli  jsme,  převod  PDF souborů  na  obrázky,  které  si  pak 
uživatel  v kiosku  mohl  prolistovat  pomocí  javaScriptového  SlimBoxu  s pěkným 
efektem. Modul_PDF je nejvíce používaný a proto jeho popisu budu věnovat větší část.

Tento  modul  má na  starost,  při  načtení  zkontrolovat,  jestli  ve  složce  právě 
s dokumenty  PDF  nevznikl  nový  dokument  či  starý  dokument  nebyl  aktualizován, 
Pokud ano, pak modul PDF dokument převede na obrázky a ty následně uložil v kvalitě 
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PNG nebo JPG.  Zároveň je modul schopný kontrolovat,  zdali  pro každý dokument 
v kategorii existuje správný počet obrázků a v případě neshody znovu vygeneruje nové. 
Každou  událost  zaznamenává  do  databáze,  abychom  následně  mohli  vyhodnocovat 
novinky, vzniklé na webu.  Modul využívá balík nástrojů ImageMagick®. Může se zdát, 
že  toto řešení  je  nepraktické,  nicméně splňuje hlavní  požadavek,  aby byl  systém co 
nejjednodušší  pro  správu  zaměstnanci  HR.  Zaměstnancům  HR  pouze  stačí,  když 
libovolný PDF dokument uloží do složky, která je vyhraněna jednotlivé kategorii.

Modul_galerie
Firma  také  zveřejňuje  fotografie  z různých  firemních  akcí.  Jedním  z mých 

úkolů  bylo  napsat  právě  modul,  který  bude  prezentovat  fotogalerie.  Modul  umí 
zkontrolovat  složku  s obrázky  a  ty  pak  následně  publikovat  na  webu.  Ze  strany 
moderátorů pouze stačí, aby do předem určené složky vytvořili složku s názvem galerie 
a do ní nahrály fotografie. Tyto fotografie jsou pak zveřejněny a je možno je prohlížet. 
Využil  jsem  již  implementovaného  JavaScriptového  SlimBoxu,  který  umožňuje 
jednoduché procházení  galerií.  Při  výběru  galerie  jsou  pomocí  PHP vytvořeny malé 
náhledy fotek, to hlavně z důvodu, aby se velké obrázky násilně nezmenšovaly a bylo 
umožněno co nejrychlejší načtení této stránky. Názorná ukázka galerie na Obrázku č.2.

Obrázek 2 Modul Galerie, kde jednotlivé album je znázorněno složkou s obrázky

Modul_novinky
Novinkový  modul  je  zobrazován  na  titulní  stránce  informačního  systému. 

Slouží  k informování  zaměstnanců  o  nových  událostech  na  webu. 
Vypisuje 8 nejnovějších  událostí  na  webu,  jak  vytvoření  nebo  aktualizaci  důležitých 
informací. Generuje odkazy právě na sdělené informace.
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Modul_diskuze
Pracuje se speciálním typem článku, kterému budu věnovat více v části popisu 

JomAd. Tento modul právě pracuje jak s JomAd, tak s Joomla systémem.

Modul_pocasi
Modul,  který  si  externě  načítá  pomoci  JavaScriptu  informace  o  počasí  ze 

serveru  http://www.in-pocasi.cz,  který tento export umožňuje. Nevyužíváme externího 
čtení  XML,  jelikož  při  pokusu  implementovat  toto  řešení  vznikl  problém  s firemní 
proxy, přes jako jedinou bylo možno přistupovat k internetu.

5.4 JomAd
Jedná se o webové rozhraní, napsané speciálně pro PEGATRON CZECH s.r.o., 

které slouží pro správu veškerého textového obsahu Informačních kiosků. Jelikož právě 
toto rozhraní bylo mým primárním úkolem, budu mu věnovat největší část bakalářské 
práce. 

JomAd jsem při  návrhu  vymýšlel  tak,  aby  byl  schopný  plně  spolupracovat 
s redakčním systémem Joomla, byl kompatibilní i s novější verzí Joomly 1.6 a zároveň 
byl co nejjednodušší pro ovládání. Rozhraní JomAd jsem napsal v PHP a HTML, dále 
spolupracuje s databází MySQL a využívá knihovnu jQuery [3].  Hlavní využití JomAdu 
je  ve  správě  článků,  které  lze  přes  toto  rozhraní  vytvářet  a  modifikovat.  Rozhraní 
využívá  databáze  Joomly,  do  které  má  JomAd  přístup  a  veškerý  obsah  vytvořený 
pomocí JomAdu je možné spravovat i v administrátorském rozhraní Joomly. 

Abych do databáze Joomly nevkládal špatně formované záznamy, musel jsem 
nejdřív  zjistit  jak  Joomla  do  databáze  články  ukládá.[5]  Databáze  Joomly  používá 
dohromady  36  tabulek,  ale  pro  mě  byly  důležité  pouze  níže  uvedené.  Význam 
jednotlivých  atributů  tabulek  jsem si  přečetl  v  dokumentaci  Joomly,  kde  jsem také 
zjistil, jakých hodnot mohou tyto atributy nabývat. 

 jom_contents – eviduje články, diskusní témata, inzerci a zprávy, v systému se 
využívá pro správu článků, inzercí a diskuze

 jom_categories, jom_sections – kvůli propracované struktuře, je nutné, aby data 
byla dobře kategorizována a zařazena do sekcí.

 jom_users – eviduje všechny uživatele, v JomAdu se využívá pouze pro 
autentizaci uživatelů vůči systému

Články
Většina kategorií v Informačním systému kiosků je tvořena právě články. Tyto 

články je možno vytvářet jak v prostředí Joomly tak i v JomAdu. JomAd pracuje právě 
s těmito  články  a  plnohodnotně  je  dokáže  editovat.  Při  práci  s články  využívá 
databázovou tabulku jom_content.
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V této  tabulce  evidujeme  jak  normální  články,  tak  i  odpovědi  z diskuzí  či 
návrhy zaměstnanců. Informační systém je postaven na principu moderování, a obsah 
vytvořený  zaměstnanci  na  kioscích  bude  vždy  před  zveřejněním  zkontrolován 
moderátorem v rozhraní JomAd.

Pro  vytváření  a  editování  článku  jsem  se  rozhodl  připojit  TinyMCE, 
javascriptovou WYSIWYG komponentu pro zadávání  textů do webových formulářů. 
Uživatelům umožňuje nahradit standardní HTML tag <textarea> za WYSIWYG editor. 
Prostředí  aplikace  je  stejné  jako standardní  textové  editory.  Mezi  výhody TinyMCE 
patří  vlastní nastavení vzhledu a tlačítek. Nevýhodou je obsáhlejší výsledný zdrojový 
kód se zbytečnými elementy  a  špatnou přehledností.  Nicméně pro rozhraní  JomAdu 
je tato komponenta dostačující.

Obrázek 3 JomAd vytvoření nového článku
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Jak  je  vidět  na  Obrázku  č.3,  grafické  rozhraní  při  vytváření  článků  je 
jednoduché.  Uživateli  je  umožněno  vytvářet,  formátovat   a  jednoduše  vizuálně 
upravovat své články. Je možné kopírovat a vkládat texty z externích zdrojů  a zároveň 
zachovat originální formátování a vzhled článku. 

Při  vytváření  má moderátor  možnost,  daný článek  buďto  hned zveřejnit,  to 
znamená,  že  takový  článek  bude  uložený  do  databáze  a  zveřejněn  v informačních 
kioscích,  nebo také  může  článek  vytvořit  a  uložit  jej  jako Nepublikovaný,  tímto  se 
článek sice do databáze uloží, nicméně článek nebude zveřejněný. Joomla sice ve své 
databázi  umožňuje  ukládat  další  atributy  ke  každému  článku,  jakou  jsou  například 
klíčová  slova,  aliasy,  fulltext,  parametry  a  jiné,  nicméně  pro  náš  případ  jsou  tyto 
informace  naprosto  zbytečné,  jelikož  slouží  pro  optimalizaci  ve  vyhledávání  na 
Internetu, což není cílem našeho projektu, který funguje na intranetové síti.

Obrázek 4 JomAdu při zobrazení všech článků

V našem projektu právě tyto jednoduché články využívají kategorie Informace 
a  Volná  místa.  Ostatní  kategorie,  využívající  články  jsou  mírně  upraveny.  Jedná  se 
o kategorie  Diskuze,  Inzerce  a  Návrhy.  Zde bylo nutné,  počítat  i  s vazbou uživatelů 
kiosků. Je nepřípustné, aby jakýkoliv obsah, vytvořen uživatelem kiosku byl okamžitě 
zveřejněný  na  webu,  proto  jsem zavedl  právě  funkci  publikování  článků.  Jakýkoliv 
obsah vytvořený na  straně  klienta,  je  uložen jako nepublikovaný,  moderátor  JomAd 
systému je na tento nový obsah upozorněn a po přečtení a případné následné úpravy je 
tento obsah zveřejněný.
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Diskuze a Inzerce
Joomla  v databázové  tabulce  jom_content  eviduje  atribut  parentid,  díky 

kterému můžeme poznat,  zda  se jedná  o  článek  nebo komentář  na  článek (dále  jen 
komentář). Původní články nabývají v tomto atributu hodnoty null a komentáře nabývají 
hodnoty, která je rovna identifikačnímu číslu (ID) původního článku. Komentáře nejsou 
nic jiného, než články, které evidují ID svého rodiče. Každý komentář může mít pouze 
jeden  rodičovský  článek  a  jeden  rodičovský  článek  může  mít  N  komentářů.  Pro 
názornost uložení záznamů v databázové tabulce přikládám Obrázek č.5.

JomAd tedy  pracuje  tak,  že  moderátor,  vytvoří  téma  k diskuzi,  které  se  do 
databáze ukládá jako normální článek, ten je na webu zveřejněn a je možné ho přečíst. 
Navíc vzniká možnost, na tento článek reagovat přidáním komentáře. V okamžiku, kdy 
uživatel  kiosku  na  libovolný  článek  nebo  diskuzní  téma  reaguje,  jeho  odpověď  je 
ukládána do databáze jako komentář. Tyto komentáře jsou ukládány jako nezveřejněné 
a moderátor je přes rozhraní JomAd upozorněn, na nový příspěvek k určitému tématu. 
Toto upozornění je v JomAdu zobrazeno tak dlouho, dokud některý z moderátor tento 
komentář  nezobrazí.  Moderátor  může  nově  vzniklý  komentář  upravit,  smazat  nebo 
publikovat. 

Inzerce pracuje s naprosto stejným systémem. Zde máme pouze dva původní 
články, a to sice Nabídku a Poptávku. Uživatelé kiosků mohou do jednotlivých sekcí 
přispívat a následně moderátoři mohou vzniklou inzerci upravovat.

Poslední sekce Návrhy slouží jakožto poštovní schránka, kam mohou uživatelé 
kiosků zasílat návrhy, požadavky a tzv. zlepšováky pro vedení firmy. Původně měla tato 
kategorie  fungovat  stejně  jako  Diskuze  a  Inzerce,  s tím  že  obsah  nebude  nikdy 
zveřejněný  na  webu.  Vyskytl  se  zde  ale  problém,  kdy  by  uživatelé  mohli  posílat 
anonymní  nadávky,  urážky  a  zbytečně  by  zahlcovali  systém.  Řešením  tedy  je 
implementace  čtečky  karet,  která  bude  sloužit  k identifikaci  uživatele  při  odesílání 
formuláře s návrhem nebo připomínkou. Implementaci této čtečky karet se budu věnovat 
v následující kapitole.
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5.5 Implementace čtečky karet

Kvůli  důvodům,  které  jsem  zmiňoval  výše,  bylo  nutné  implementovat  do 
systému čtečku karet, díky které by se uživatelé na straně kiosků při odesílání důležitých 
formulářů, museli identifikovat. Tento úkol jsme dostali v posledním měsíci praxe a ujal 
jsem se ho právě já.

Obdržel jsem čtečku čipových karet, která snímala přiložené karty a odesílala 
jejich identifikační  číslo přes sériový port  RS-232 do počítače.  Jelikož k této čtečce 
nebyla žádná dokumentace, bylo zapotřebí odesílaná data zanalyzovat. Čtečka odesílá 
po každém přiložení karty vždy sérii 20 bajtů. Kdy první a poslední dva bajty informují 
o začátku a konci řetězce.  Pomocí jazyku Pythonu jsem napsal aplikaci,  která má za 
úkol  sledovat  sériový  port  a  zpracovávat  všechny  přijatá  data  z  něj.  Přesněji  tato 
aplikace dělá to, že čeká na příchozí data ze sériového portu. V okamžiku, kdy přijdou 
data ze sériového portu aplikace zkontroluje, zda li série bajtu je kompletní a vybere třetí 
až  osmnáctý  bajt,  ve  kterých  je  uloženo  identifikační  číslo  čipové  karty.  Toto 
identifikační číslo je následně uloženo do logu s IP adresou počítače, na kterém je čtečka 
připojena.  To znamená,  že po každém přiložení  identifikační  karty ke čtečce  je  tato 
událost zapsána do logu. Nabízí se otázka, zda-li nemůže dojít ke kolizi, pokud budeme 
ke čtečce přikládat více karet najednou nebo rychle za sebou. Všechny čtečky karet, se 
kterými kiosky pracují, jsou proti této kolizi stavěny. Po přiložení první karty se stává 
čtečka na krátkou dobu neaktivní a další kartu nepřečte. Jedná se o interval přibližně 1s. 
Toto byl stručný popis toho, jak funguje čtečka karet.

Nyní  popíšu  jak  informační  systém spolupracuje  s  touto  čtečkou.  Pro  lepší 
představivost přikládám na Obrázku č.6 sekvenční diagram.

Celý proces začíná odesláním formuláře z kiosku. Zde využívám technologie 
AJAX [4], kdy uživateli na kiosku měním obsah stránky, kde vidí stav zpracování jeho 
formuláře a ve stejném čase server tento formulář zpracovává. Server v tento okamžik 
získává data z formuláře a IP adresu počítače,  ze kterého byl formulář poslán. Nyní 
server otevře složku s logy, které vytváří čtečka karet. Všechny logy, jejichž název bude 
stejný jako IP adresa počítače, ze kterého byl formulář odeslán, budou smazány. Server 
odesílá uživateli na kiosek výzvu k přiložení karty a spustí cyklus while, který čeká na 
vytvoření  logu  s  IP  adresou  počítače,  ze  kterého  byl  odeslán  formulář.  Na  kiosku 
se zobrazí  obrázek,  vyzývající  uživatele  k  přiložení  jeho  identifikační  čipové  karty 
ke čtečce. Jak jsem popisoval výše u čtečky čipových karet, po přiložení karty se vytvoří 
log soubor, jehož vytvoření zaznamená čekající cyklus na serveru a vykoná se poslední 
fáze  zpracování.  Z  log  souboru  zjistíme  identifikační  číslo  karty,  pomocí  kterého 
získáme z  databáze  informace  o  uživateli.  Nyní  na  straně  serveru  proběhne  spojení 
všech získaných dat, které poslouží k vygenerování PDF souboru. V tomto okamžiku 
posílá server informaci o úspěšném zpracování odeslaného formuláře. 
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Výše zmiňovaný postup nastává pouze v ideálních podmínkách. Mohou však 
vzniknout kritické situace, které jsem si uvědomil a proto se snažil většinu ošetřit. Pro 
případ,  že  uživatel  nebo  identifikační  karta  není  nalezena  v  databázi,  je  okamžitě 
uživateli oznámeno, že došlo k chybě a zpracování formuláře je ukončeno. Dále je pak 
uživateli  znemožněno, aby během čekání na zpracování formuláře mohl odeslat další 
formulář.  Testoval  jsem  také,  jestli  může  dojít  ke  kolizi  při  hromadném  odeslání 
formulářů.  Ke  kolizi  dochází,  zpracuje  se  pouze  první  odeslaný  formulář,  ostatním 
uživatelům je zaslána na kiosek výzva k opětovnému odeslání. Nedochází k žádné ztrátě 
dat a ani záměně formulářů. Předpoklad odeslaných formulářů za měsíc je zhruba deset. 
Z tohoto důvodu nebylo nutné vytvářet zátěžové testy 
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Obrázek 6: Sekvenční diagram využití čtečky čipových karet



5.6 Grafický návrh informačního systému
Jelikož náš informační systém byl tvořen pro kiosky s dotykovým ovládáním, 

bylo  nutné  tomu přizpůsobit  i  vzhled.  Jelikož  se Joomla  standardně  nevyužívá  jako 
informační  systém  pro  kiosky,  museli  jsme  si  vytvořit  vlastní  šablonu,  která  bude 
aplikovatelná  na  Joomlu.  Celkově  vzniklo  mnoho  návrhů,  v různých  barvách 
a odstínech, finální verzí ovšem zůstal návrh, který je laděn do barev oficiálního webu 
PEGATRON Czech s.r.o.

Grafický návrh jsem vytvářel v Adobe Photoshop, kde jsem vytvářel jednotlivé 
detaily,  ikony  tlačítek  a  vzorky  pozadí.  Tento  návrh  byl  pak  propojen  s výchozí 
šablonou  Joomly  a  pomocí  kaskádových  stylů  přizpůsoben  do  finální  podoby. 
Podotýkám,  že  jsme  vsadili  především na  jednoduchost.  Tlačítka  a  veškeré  odkazy, 
musely  být  naformátovány  tak,  aby je  bylo možné stisknout  při  dotyku prstem,  čili  
hypertextové odkazy s písmem velikosti 12 a menší jsme museli hned vyloučit.

 Pro názornost přikládám obrázek titulní strany (Obrázek č.7), kde lze vidět, jak 
jsem využil širokoúhlých monitorů a veškeré ovládací tlačítka jsem umístil na okraje, 
tak aby sdělovaný obsah nebyl příliš roztáhly a nepůsobil v případě krátkých článku moc 
prázdně.

Obrázek 7 Vzhled titulní strany, klientská část - kiosek

5.7 Testování, instalace a údržba
Během testování jsme zkoušeli  různé zátěžové testy a simulovali  podmínky, 

které mohou nastat. I přes fakt, že klientská část bude přístupná pouze z kiosků, kterých 
i  do  budoucna  bude  maximálně  deset,  jsme  tyto  testy  raději  provedli.  Dále  jsme 
zkontrolovali veškeré námi napsané kódy, abychom se ujistili, že jsou ošetřeny veškeré 
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výjimky,  které  mohou  nastat.  Po  dokončení  testování  byl  systém  schopný  ostrého 
provozu.

Kiosky fungují na tzv. ALL IN ONE PC, které disponují dotykovým displejem. 
Ovšem pro  správný  chod  bylo  nutné  tyto  počítače  upravit.  V první  řadě  se  jednalo 
o instalaci jazyka Python a ovladačů pro čtečku karet. Následně bylo potřeba kioskům 
namapovat vzdálené složky serveru, kam čtečka bude ukládat logy s daty. Nastavili jsme 
na kioscích, aby se po spuštění automaticky spustil prohlížeč v režimu celé obrazovky 
a na pozadí byla spuštěna aplikace pro čtení záznamů z karet.  Nakonec už jen zbývá 
omezit možnosti uživatelů na kioscích,tak aby nemohli zasahovat do systému, to ovšem 
už dostalo za úkol oddělení MIS a PE.

Systém byl navržen tak,  aby byl co nejméně náročný na údržbu avšak bylo 
potřeba  počítat  také  s možností  poškození  serveru.  Pro  tento  případ  pracovníci  PE 
nastaví automatické vytváření obrazu celého serveru.
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6. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti 
získané v průběhu studia uplatněné studentem v 
průběhu odborné praxe 

Při vypracování úkolů, které mi byly zadány, jsem mnohokrát využil znalosti 
právě získané ze studia na VŠB.  I přes fakt, že většinu času jsem trávil práci s PHP 
a MySQL,  uplatnil  jsem znalosti  z téměř  všech  předmětů  za  posledních  6  semestrů. 
Zmínil  bych  především  předměty:  Základy  Algoritmizace  pro  obecný  přehled, 
Skriptovací a Programovací jazyky pro nadhled, zjednodušování kódu a základní znalost 
Pythonu, Úvod do Softwarového inženýrství pro plánování a rozvrh pracovních postupů, 
Operační  systémy,  Teorie  Zpracování  dat  pro základy práce s databází  a správu dat, 
Správa  Windows  Serverů,  Vývoj  Internetových  aplikací  pro  ukázku  nových 
internetových  technologií  a  Kompetence  pro  trh  práce,  díky  které  jsem  se  naučil 
spolupracovat v týmu lidí.
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7. Znalosti či dovednosti scházející studentovi v 
průběhu odborné praxe

Během práce mi někdy chyběly hlubší znalosti  jednotlivých programovacích 
jazyků,  nicméně  to  byla  záležitost,  která  se  dala  vyřešit  pročtením  potřebné 
dokumentace.  Disponoval  jsem základní  teoretickou  znalostí,  všech  programovacích 
jazyků a pracovních postupů, které jsem výše zmínil.

Pro mě naprosto novou věcí byla javascriptová knihovna jQuery, která se ve 
firmě často používá  ve webových aplikacích.  Tato  knihovna mě velice  zaujala  svou 
jednoduchostí a sám nyní jQuery používám ve svých projektech, týkajících se webu. 
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8. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a 
její celkové zhodnocení

Celý tento projekt byl jak pro mě, tak i dle mého názoru pro firmu přínosem. 
Byl  vytvořen  informační  systém,  se  kterým  je  firma  spokojena  a  bude  jej  nadále 
využívat.  Už  tento  fakt  mě  uspokojuje  v tom,  že  jsem  se  mohl  podílet  na  něčem 
užitečném,  o  čem vím,  že  budou  druzí  využívat.  Získal  jsem obrovskou  zkušenost, 
kterou bych nejspíš během studia na akademické půdě nezískal. Mnohokrát jsem totiž 
zjistil,  že teorie, kterou se učíme, se dá uplatnit pouze v ideálních podmínkách, které 
v praxi jsou jen málokdy. Improvizace a kompromis v týmu bylo nedílnou součástí pro 
úspěšné zakončení projektu. Časté změny požadavků nás donutily pracovat co nejvíce 
flexibilně. 

Pokud  shrnu  vše  do  tohoto  posledního  odstavce,  jsem rád,  že  jsem měl  tu 
možnost absolvovat odbornou praxi a zkušenosti získané během této praxe jsou pro mě 
nevyčíslitelné. 
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