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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá absolvováním odborné praxe ve společnosti Tieto Czech s.r.o.  

Cílem bude popsat softwarový produkt, který jsme, spolu s mými kolegy vyvíjeli, s jakými 

problémy jsme se setkali a jak jsme je následně řešili. 

Samozřejmostí bude popis cenných zkušeností, které jsem nabyl v průběhu odborné praxe. 

Klíčová slova 

Bakalářská práce, odborná praxe, C/C++, QT, certifikace, UI, Tieto, práce v týmu 

Abstract 

This bachelor thesis deals with completion of the professional practice in the Tieto Czech s.r.o. 

The goal is to describe the software product we developed within the frame of my 

professional practice with my colleagues, the issues we faced during development and their 

solution. 

Of course, I will try to share my experience, gained during the professional practice. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá mou odbornou praxí ve společnosti Tieto Czech s.r.o., ve které 

jsem spolupracoval s mými kolegy na vývoji kolaboračního nástroje, který by umožnil jeho 

uživatelům pracovat paralelně se svými kolegy na dokumentech, na nichž by se provedené 

změny zobrazovaly ostatním uživatelům v reálném čase.  

Důvod, proč jsem dal odborné praxi přednost, je ten, že pro společnost Tieto pracuji již přes 

tři roky jako regulérní zaměstnanec a přišlo mi tudíž výhodné zůstat zaměřený na práci, kterou 

dělám už poměrně dlouho a dobře, na práci, která se skutečně týká praxe, se vším, co k tomu 

náleží. 

V následující kapitole, se budete moci dozvědět něco málo o společnosti Tieto, její historii, 

zaměření a detailnější popis oddělení, ve kterém pracuji. Pak budu pokračovat kapitolou o 

administrativě projektu, tedy náplň práce jednotlivých týmů, jejich kompetence v projektu a 

použitý systém řízení projektu.  

V kapitole 4. můžete nalézt popis aplikace, ve kterém vysvětluji důvody jejího vzniku 

spolu s krátkým představením funkčnosti aplikace. V přímo navazující kapitole jsem pro vás 

připravil síťové modely uživatelského rozhraní. 

Následující kapitoly mají za úkol představit vám architekturu produktu na úrovni komponent 

a následně vám jednotlivé komponenty krátce popsat. 

Poté se vám budu snažit nastínit problémy, se kterými jsme se při vývoji setkali, jaké 

zkušenosti jsem si z toho odnesl a také, které školní znalosti jsem uplatnil.  

Následuje závěr se zhodnocením výsledků mé práce a práce mých kolegů. 

Chtěl bych se předem omluvit za možnou neúplnost a občasnou strohost této bakalářské 

práce, jelikož jsem vázaný poměrně přísnou Non Disclosure Agreement, tedy smlouvou 

o mlčenlivosti, protože má práce pojednává o projektu pro skutečného zákazníka a zveřejnění 

některých skutečností by mohlo znamenat porušení této smlouvy, díky kterému by mohlo dojít 

k závažnému poškození společnosti, u níž jsem zaměstnán, a to jak v očích aktuálního 

zákazníka, tak i potenciálních budoucích zákazníků. 

Nicméně, budu se snažit o zachování konzistentnosti, přehlednosti a úplnosti této bakalářské 

práce co nejvíce to bude možné. Pakliže mi v některém konkrétním bodě NDA nedovolí rozvést 

danou tématiku více do hloubky a budu mít pocit, že by čtenář mohl být vypuštěním některých 

souvislostí, obrázků či UML diagramů zmaten, okamžitě v textu uvedu, že se jedná o informaci, 

kterou jsem byl nucen vypustit. 
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2. Společnost Tieto Czech s.r.o. 

Rád bych vám krátce představil společnost, která mi umožnila absolvování odborné praxe. 

Jedná se o firmu se skandinávskými kořeny, konkrétně ve Finsku a Švédsku. Po fůzi dvou 

společností, finského Tieto a švédského Enator, vznikla v roce 1999 společnost TietoEnator, 

která byla známá pod tímto jménem až do poloviny roku 2009, kdy prošla restrukturalizací, 

při které dostala nové jméno Tieto a také změnu korporátního designu společnosti. 

Pakliže budu ještě pořád hovořit o mateřské společnosti Tieto, tak ta operuje ve více než 30 

zemích světa a má něco málo přes 17000 zaměstnanců. Ne ve všech zemích je ovšem takzvaný 

lokální byznys, některé země slouží jen jako jakési vzdálené pobočky.  

Jedním z příkladů této vzdálené pobočky je i Česká republika, respektive společnost Tieto 

Czech s.r.o. Lokální pobočka Tieta v České republice vznikala postupně akvizicí dvou lokálních 

firem, ISS v roce 2000 a softwarové firmy Sýkora s.r.o. v roce 2002. České software centrum 

bylo založeno v roce 2004, na začátku jen s pár zaměstnanci. Tieto se v České republice 

rozrostlo a nyní zaměstnává 1900 lidí, pracujících převážně v Ostravě. 

Tieto international působí v celé řadě oblastí, počínaje Telecom R&D, přes Financial 

services, Media, Automotive a Forest & Energy konče. Rozsah působnosti je opravdu působivý, 

přičemž České republika zastupuje jen pár z těchto oblastí. Osobně spadám pod oddělení 

Devices R&D, jež zaměstnává v Ostravě na 400 lidí. 

Rozsah naší expertízy je velice široký a svým způsobem unikátní, jelikož zkoumáme nové 

technologie a máme přístup k mnoha zařízením ještě před jejich uvedením na trh. Progresivně 

reagujeme na změny na trhu a snažíme se jej analyzovat, abychom mohli částečně předvídat, 

jakým směrem se bude ubírat.  

Mezi naše kompetence patří jak klasické programovací jazyky Java a C++, tak i jejich méně 

známé odnože a nástavby, kupříkladu Eclipse framework nad Javou a Symbian C++ 

nad C/C++. V Ostravě jsme také unikátní tím, že nepodporujeme jen znalost a expertízu 

na klasických znalostech jazyka/frameworku, ale snažíme se také získat takzvanou 

Domain competence či Domain knowledge, tedy úzce specifickou znalost konkrétního produktu 

pro konkrétního zákazníka. 

 V mé části oddělení mám možnost spolupracovat s kolegy zaměřenými na Eclipse 

framework, vývoj enterprise aplikací v Javě a vývoj aplikací v Qt, a to jak na vestavěná 

zařízení, tak pro desktop. 
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3. Rozdělení týmů, řízení projektu 

Na vývoji této aplikace se podílely čtyři vývojářské týmy ze tří zemí světa (Finsko, Česká 

republika a Čína), plus jeden tým testerů (Čína).  

Díky osmihodinovému časovému posunu mezi týmy v České republice a ve Finsku vůči 

týmům v Číně nebyla naše spolupráce vždy úplně snadná a bez problémů. Naši nadřízení tedy 

museli sladit a zkoordinovat časy společných meetingů. Další problémy nastávaly při potřebě 

přímé spolupráce s našimi čínskými kolegy. Veškerá komunikace totiž probíhala jen skrze 

emaily, což často vedlo k dlouhým časovým prodlevám i případným nedorozuměním. 

Týmy byly rozděleny podle zodpovědnosti za vývoj konkrétních částí aplikace. Pro pořádek 

začnu naším, ostravským týmem. Naším úkolem byl vývoj UI frameworku a veřejných API nad 

Qt knihovnou, tedy vývoj základu aplikace a definování směru, jakým se vývoj aplikace bude 

dále ubírat. 

Náš tým měl tedy na starosti celé uživatelské rozhraní, včetně kompetence vytváření 

vlastních widgetů, správy hlavního okna aplikace, vytváření dokovacích oken, nástrojových lišt, 

otevírání dokumentů, ale i načítání plug-inů vytvořených ostatními týmy a řešení závislostí 

mezi nimi. V rámci našich kompetencí jsme také udržovali Look & Feel celé aplikace pomocí 

Qt Stylů a poskytovali persistentní vrstvu, určenou pro ukládání dokumentů, potažmo projektů. 

V rámci UI části našich kompetencí, jsme také vytvořili speciální framework a komponenty 

pro interakci uživatele s aplikací, velice podobný Ribbonům, tak, jak je známe z novějšího 

balíku MS Office, který využívá kontextových operací. 

Ostatní týmy, jeden tým z Číny a jeden z Finska, měly za úkol použít námi předpřipravené 

UI komponenty a API k vytvoření takzvaných Editorů, které sloužily k editování určitých typů 

dokumentů, umožňovaly tedy uživateli upravovat obsah dokumentu. Dále měly tyto týmy 

na starosti vytvoření doprovodných UI komponent k těmto editorům, dialogy k exportu těchto 

dokumentů a to vše s použití námi předpřipravených komponent, dialogů, průvodců a API. 

Do finského týmu byli také začleněni všichni designéři pracující na výsledné podobě aplikace. 

Jeden speciálně vyhrazený tým ve Finsku měl na starost kompletní vývoj serveru, který byl 

používán jak k autentizaci, tak jako persistentní vrstva k ukládání projektů a dokumentů. Tento 

tým také vytvořil klienta komunikujícího s jejich serverem, který byl součástí naší aplikace jako 

plug-in. Unikátnost tohoto týmu spočívala v tom, že mezi jeho kompetence patřil jak jazyk Java 

s potřebným rozšířením v podobě znalostí o objektových databázích, tak knihovna Qt v C++.  

Při řízení našeho projektu byla použita pro co největší efektivitu a kontrolovatelnost 

výsledků naší práce, metoda řízení zvaná Scrum. Jedná se o soubor pravidel, nařízení 

a doporučení, jak postupovat při vývoji softwaru, který se zaměřuje na inkrementální, iterativní 

vývoj [GLOGER]. Je to zřejmě nejpopulárnější metoda, pakliže budeme hovořit o agilních 

metodách vývoje softwaru, používaná mnoha velkými společnostmi.  

Tato metoda definuje nejen postup vývoje, komunikaci uvnitř týmu, způsob kontroly 

odevzdané práce, ale také pár termínů, které bych nyní rád vysvětlil. 
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První z nich bude User Story, ta reprezentuje určitý požadavek uživatele týkající se nové 

funkcionality, popřípadě změny funkcionality [GLOGER]. Povětšinou tuto User Story definuje 

titulek, který by měl vypadat nějak takto: „Jako tento konkrétní uživatel bych si přál, aby naše 

aplikace umožňovala tuto funkcionalitu.". Tento požadavek je pak rozveden dále v popisu 

User Story tak, aby se minimalizovala případná nedorozumění během vývoje. 

User Story se dále velice často dělí na Úkoly, které zastřešují dílčí práci na jedné User Story. 

Tímto lze dosáhnout paralelizace práce na jedné Story, jelikož na různých Úkolech můžou 

pracovat různí lidé. Toto rozmělnění práce také pomáhá vytvořit si přehled o skutečné 

náročnosti jednotlivých User Story. 

Další termín týkající se Scrumu je Defekt. Ten označuje nějakou chybu, vzniklou například 

regresí, popřípadě nedostatečnou pozorností, při plnění požadavků User Story nebo prostou 

chybou programátora [GLOGER]. Defekt bývá, podobně jako User Story, definován v titulku. 

Popis Defektu obsahuje kroky ke zreprodukování, jaký je výstup v tento okamžik a jaký 

je očekávaný výstup, očekávané chování. 

Jak User Story a jejich Úkoly, tak Defekty se řeší v rámci Sprintu, jenž označuje předem 

daný časový úsek, po kterém je práce zkontrolována na takzvaném Sprint Review, kde jsou 

uzavřené Story a Defekty prezentovány manažerům a designérům k jejich schválení. Náplň 

dalšího Sprintu je řešena v rámci Plánovacího meetingu, kde manažer, po dohodě s týmem 

rozhodne, které Story a Defekty mají prioritu a je potřeba je řešit [GLOGER]. 
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4. Popis aplikace 

Proč vlastně vznikla námi vyvíjená aplikace? Jelikož ve společnosti našeho zákazníka byla 

obrovská potřeba mít dostatečně rychlý, na míru napsaný kolaborační nástroj, jenž by 

umožňoval velice jednoduše koordinovat a sladit práci vývojových a designérských týmů.  

Nově vytvořený nástroj měl nahradit sice populární, ale už dožívající a neúplnou variantu 

software nástroje napsaného v Javě. Uživatelé si u předchůdce stěžovali na rychlost aplikace 

a svižnost uživatelského rozhraní, zákazníka trápila nemožnost úpravy nástroje přesně podle 

jeho potřeb, a to kvůli použitému Java frameworku, který byl v tomto ohledu značně limitující. 

Když hovořím o nemožnosti úpravy nástroje, mám tím na mysli v prvé řadě Look & Feel 

konečného produktu, na němž si náš zákazník velmi zakládá. 

Rozhodli se proto pro použití multiplatformní knihovny Qt, která splňuje všechny podmínky. 

A to jak rychlost, díky použití nativního C++ kódu, tak i snadnou možnost nadefinování 

vlastního Look & Feel celé aplikace pomocí Qt Stylů. 

Námi vyvíjený nástroj byl tedy multiplatformní, na Qt knihovně postavený desktopový 

software, sloužící pro rychlou a transparentní kolaboraci jednotlivých uživatelů, patřících 

do určitých rolí (designér, architekt, manažer, vývojář) nad konkrétními projekty a soubory. 

Tito uživatelé mají možnost vytvářet různé typy dokumentů (s ohledem na jejich roli) 

v rámci konkrétního projektu, popřípadě i mimo něj. Samozřejmostí je následná možnost 

úpravy těchto dokumentů za pomoci výběru obsahu z galerií a přetažení zvoleného obsahu 

přímo do dokumentu. Pokročilejší uživatelé mají pochopitelně možnost upravit dokument 

ručně. Náš nástroj dále nabízí funkce pro obvyklou správu dokumentů, a to ať už v rámci 

projektu nebo mimo něj, zahrnující smazání, přejmenování a překopírování, to vše přímo z 

uživatelského rozhraní. Aplikace umožňuje uživateli import z různých formátů. Stejnou 

funkcionalitu nabízí i pro export. 

Podobné možnosti se nabízí i pro jednotlivé projekty. 

Jelikož se jedná o kolaborační nástroj, musely být jasně definovány role jednotlivých 

uživatelů, stejně jako akce (čtení, editace, vymazání), které budou konkrétním rolím povoleny. 

To je ověřováno implementovaným ACL frameworkem, tedy frameworkem využívajícím 

seznam pro kontrolu přístupu. 

 Použití ACL je nutné z více důvodů. Například není možné, aby řadový vývojář upravoval 

nevhodným způsobem dokumenty patřící designérům nebo dokonce nadřízeným manažerům. 

I uvnitř společnosti mohou být některé projekty tajné, s přístupem pouze omezené skupiny lidí. 

Proto je žádoucí, aby ostatní uživatelé neměli žádné povědomí o těchto projektech, a to ani 

v případě jejich jména, jelikož i jméno může být citlivou informací. Stejně tak by neměli mít 

povědomí o obsahu těchto projektů (dokumentů pod ně spadajících). 

Uživatelé jsou autentizování vůči serveru ihned při spuštění nástroje a následně jsou 

autorizováni pomocí ACL. Můžeme tedy říct, že v případě naší aplikace se jedná o klient-server 

architekturu vyžadující síťovou konektivitu. Jedním z požadavků ovšem bylo, aby zde byla 

možnost, po úspěšné autentizaci uživatele, přejít do offline režimu, například pro případ 

výpadku sítě.  
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Tento režim funguje tak, že jsou všechny změny ukládány do vyrovnávací paměti 

na lokálním úložišti a v momentě, kdy se uživatel znovu přepne do režimu online nebo 

je obnoveno síťové připojení, se všechny provedené změny, uložené ve vyrovnávací paměti, 

odešlou na server, kde jsou posléze zpracovány, uloženy a synchronizovány s ostatními 

připojenými uživateli, samozřejmě po vyřešení konfliktů, které mohly vzniknout po dobu práce 

v offline režimu.  

Skutečná síla našeho produktu je současná práce několika uživatelů na jednom dokumentu. 

Všechny změny jsou okamžitě přístupné a viditelné u všech uživatelů, pracujících s konkrétním 

dokumentem. Díky této vlastnosti je kooperace několika lidí z nejrůznějších koutů světa 

na konkrétním dokumentu tak snadná, jako by seděli u jednoho počítače ve stejné místnosti. 

To s sebou přináší spoustu problémů, které jsme nuceni my, vývojáři tohoto nástroje, řešit. 

Jedním z největších je řešení konfliktů při synchronizaci. Tento problém je řešen transakčním 

systémem, ne nepodobným transakcím, jak je známe z databází, potažmo z tvorby informačních 

systémů. Přes tento transakční systém prochází veškeré změny jak uvnitř dokumentu (atomická 

změna obsahu), tak vně dokumentu, včetně projektu. 
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5. Představení UI aplikace 

 

 

Titulek aplikace 

Projekty 

Lokální 
projekty 

Server 
projekty 

Práva 

O 
aplikaci 

Práva 

Jméno uživatele 

1 

2 

3 

4 

V seznamu jsou pouze projekty, jež konkrétní uživatel vlastní 

Modální okno, které se otevře po kliknutí na tlačítko Upravit, umožňující přidat či odebrat 

uživatele, kteří mají právo editovat dokumenty v projektu  

Seznam všech uživatelů na serveru 

Seznam uživatelů majících oprávnění na editaci dokumentů  

Pro projekt: Projekt1 

Upravit 

Upravit editory 

Zrušit Potvrdit 

Všichni uživatelé Editoři 

> 

< 

1 

2 

3 

4 

Titulek aplikace 

Projekty 2 

1 

Lokální 
projekty 

Server 
projekty 

Práva 

O 
aplikaci 

3 

List projektů 

Jméno Počet dokumentů Datum 

vytvoření 
Vytvoř nový projekt 

Umístění: /usr/local/... Procházet 

Vytvořit 
4 

1 

2 

3 

4 

Standardní ovládací tlačítka aplikace sloužící k jejímu zavření, minimalizaci či maximalizaci 

Hlavní záložky aplikace, uživateli vždy zůstává možnost přepnout se zpět na hlavní 

obrazovku  
Vertikální záložky na hlavní záložce sloužící pro pohyb mezi lokálními projekty a projekty 

umístěnými na serveru  

Tlačítko Vytvořit je zakázané, jelikož cesta není validní  

Resetovat 
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Titulek aplikace 

Projekty 

1 

2 

Kontextové záložky, konkrétní záložky se zobrazují a skrývají podle kontextu aktuálního 

editoru 

Domů Vložit Doplňky 

Akce 

Kopírovat Vyjmout Vložit Uložit Uložit jako 

Dokument 

Projekty 

Outline 

Dokument1 Dokument2 Dokument3 X X X 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

Ribbon panel obsahující jednotlivé akce, jež jsou rovněž kontextové (oproti tabům se však 

pouze povolují či zakazují) 

3 Dokovací widgety, v současné době ukotvené vlevo 

4 Otevřené dokumenty, jejichž editory jsou zazáložkovány 

5 Oblasti nástrojových list, obsahující akce konkrétního editoru, pro rychlý přístup k 

jednotlivým akcím 

7 

6 Oblast vyhrazená ploše editoru 



10 
 

6. Architektura aplikace, konvence 

Nebudu se zde snažit nastínit detailní architekturu pomocí třídního diagramu, jelikož by to ani 

nebylo možné vzhledem k robustnosti naší aplikace. Raději zvolím popis z hlediska 

komponent/plug-inů, ze kterých je naše aplikace složena. 

Celý projekt jsme od začátku koncipovali jako modulární a díky poměrně nativní podpoře 

plug-inů ze strany Qt knihovny jsme náš projekt takto i naimplementovali. Podařilo se nám 

vytvořit sofistikovaný systém nahrávání jednotlivých plug-inů a řešení závislostí mezi nimi. 

Z architektonického hlediska by se dalo říci, že každá komponenta naší aplikace je de facto 

plug-in. 

Jako v každém, podobně koncipovaném systému, jsou zde určité pre-dispozice, které 

je potřeba splnit, aby vše fungovalo tak, jak má. V případě našeho produktu se jedná o nutnost 

správného nahrání/spuštění Core plug-inu, který obsahuje velkou část funkčnosti našeho 

nástroje. O nahrání Core plug-inu se postará námi vytvořený PluginLoader. Ten také řeší 

situace, kdy se některý plug-in nepodaří z nějakého důvodu nahrát (například je daná knihovna 

poškozena, špatně zkompilována nebo úplně chybí) a je schopen i přesto aplikaci spustit, byť 

s omezenou funkčností. Cílem toho snažení samozřejmě bylo, aby aplikace byla vždy 

spustitelná.  

 

Na Diagramu č.1, můžeme vidět zjednodušený diagram komponent (plug-inů), který je Na  

  

Persistence 

Core 

FsPersistence 

ServerPersistence 

Editors 

TextEditor 

VisualEditor 

Help 

RibbonUI 

Tools 

ServerClient 

Diagram č.1 
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Na Diagramu č.1 můžeme vidět zjednodušený diagram komponent (plug-inů), který 

je koncipován tak, aby přehlednou formou znázornil ty nejklíčovější komponenty aplikace 

a jejich vzájemné závislosti. Ty, které nepovažuji za důležité a které slouží jako implementační 

detail, jsem záměrně vypustil. Musím upozornit, že jména komponent nemusí reflektovat 

realitu. Také jsem nemohl uvést všechny komponenty nebo popsat jejich přesný záměr. 

Nicméně jsem se pokusil vytvořit jakousi zjednodušenou analogii reprezentující skutečnost. 

Směr šipky ukazuje, na které komponentně je konkrétní plug-in závislý. Na diagramu si 

můžete všimnout dvou objektů obsahujících několik pod-objektů. Tím jsem chtěl vyjádřit vztah 

specializace komponenty (podobně jako u diagramu tříd), kdy máme abstraktní base 

komponentu definující rozhraní, a pak n konkrétních specializací této komponenty, 

implementující rozhraní své base komponenty. Tečky mezi specializovanými komponentami 

mají symbolizovat vztah 1...n.  

Vzhledem k velikosti a komplexnosti našeho produktu jsme museli zavést poměrně přísné 

konvence a to jak z hlediska psaní kódu, tak z hlediska práce se zdroji (obrázky, ikony) 

a designování aplikace. V následujících řádcích se vám budu snažit vypsat ty nejdůležitější 

z obou sfér a také popíšu, proč jsme se takto rozhodli.  

6.1. Konvence kódování 

 Dopředná deklarace tříd - používaná v hlavičkových souborech. Naše aplikace čítá na 

tisíce tříd a desítek komponent, proto jsme museli vynutit používání dopředné deklarace 

tříd a to zejména pro redukci času kompilace. 

 Assertions, používání tzv. assertů - jde o jednoduchou pomůcku vývojáře, díky níž se 

testuje nějaká podmínka a pokud tato podmínka není splněna, vykonávání programu je 

ukončeno a je vypsána chyba; velice rychle tak jde zjistit, kde nastala. 

 PIMPL - zkratka pro privátní implementaci, velice užitečné, pakliže vytváříte API 

(rozhraní API by měly být neměnné), nemusíte měnit způsob práce s rozhraními, měníte 

pouze privátní implementaci těchto rozhraní, což znamená, že můžete efektivně oddělit 

privátní data rozhraní od jeho veřejné deklarace, a také se odstraňuje potřeba 

rekompilace komponent závislých na daném rozhraní [BLANCHET, 

SUMMERFIELD]. 

 Doxygen - zavedli jsme používání komentářů v Doxygen stylu pro udržení jednotnosti 

dokumentace všech komponent. 

6.2. Design konvence 

 Použití Produktu, Branding knihovny - šlo nám o oddělení vzhledu aplikace, potažmo 

jejich zdrojů, od jednotlivých plug-inů, vytvořili jsme proto Produkt, což je vrstva nad 

plug-iny umožňující jejich poskládání dle libosti, a na Produkt navazující Branding 

knihovnu, která odděluje Look & Feel Produktu od závislosti na jednotlivých  

plug-inech. 

 QSS - vyžadujeme striktní použití Qt stylů pro definici vzhledu widgetů. 
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7. Komponenty aplikace, persistentní úložiště 

V této části se vám budu snažit detailněji popsat účel jednotlivých komponent, které jste mohli 

vidět v diagramu komponent v předchozí kapitole. 

7.1. Core plug-in 

Tento plug-in zastřešuje ty nejdůležitější UI komponenty a API. Namátkou vyberu 

MainWindowManager, který vytváří instanci pro námi upravené hlavní okno, stará se o uložení 

geometrie hlavního okna a všech jeho potomků pro potřeby dalšího spuštění, ale také reaguje 

na všechny relevantní události, ať už uživatelské, či systémové, vyvolané v hlavním okně. Další 

třídou je upravený DockWidget. Jedná se o námi upravený widget řešící některé nedostatky 

původního QDockWidgetu. Tyto dvě třídy měly přímou spojitost s UI aplikace. Nyní se zmíním 

také o funkčních třídách.  

První, kterou bych vám rád představil, je rozhraní IDocument. To definuje abstraktní podobu 

dokumentu v operační paměti. Toto rozhraní poté implementují konkrétní plug-iny a vytvářejí 

tak různé typy dokumentů, jako například textový dokument a XML dokument. Dalším velmi 

podstatným rozhraním je rozhraní IEditor, které definuje práci s konkrétním typem dokumentu, 

načítání a vizualizaci jeho obsahu. Toto rozhraní je opět implementováno v jednotlivých  

plug-inech a vzniká tak například textový editor XML, který umí jen takzvané zvýrazňování 

syntaxe, ale také vizuální editor, který vizualizuje celý strom XML dokumentu pomocí 

grafických prvků schopných interakce, například mechanismu zvaného drag & drop. 

Většina mé práce se týkala právě této komponenty. V mé kompetenci byla implementace 

většiny příchozích požadavků zaměřených na nové UI prvky a funkcionalitu. 

7.2. RibbonUI 

Jedná se o Ui framework inspirovaný Ribbony od Microsoftu. Jedná se o kontextově senzitivní 

framework definující vazby mezi Akcemi a Widgety. Kontextový z toho důvodu, že reaguje na 

uživatelovo chování. Díky tomu může inteligentně nabízet konkrétní akce a zobrazovat 

či skrývat UI prvky. Můžeme se to pokusit znázornit na jednoduchém příkladu vybrání textu. 

Pakliže uživatel vybere text v textovém editoru, nabídneme mu akce jako vyjmout, kopírovat 

a vyhledat (nahradit) další výskyty v textu a s tím související zobrazení vhodných UI prvků, 

například tlačítek pro akce vyjmout a kopírovat a tlačítko s editovacím boxem pro akci vyhledat 

a nahradit. 
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7.3. Editors 

Každý editor je samostatná komponenta, která implementuje rozhraní IEditor, se kterým 

pracujeme v Core plug-inu. Tato komponenta definuje jak možnosti a typ daného editoru, tak 

i typy dokumentů, které podporuje. Tato přidružená funkcionalita není definovaná přímo ve 

třídě implementující rozhraní IEditor, ale v mnoha podpůrných třídách, rozdělených většinou 

podle svého účelu, se kterými hlavní třída spolupracuje. 

7.4. Tools 

Jedná se o soubor komponent a tříd poskytující doplňující funkcionalitu k našemu produktu. 

Patří mezi ně komponenty jak přímo související s funkcemi aplikace, jako například podpora 

pro export do přenosných formátů, možnost vytvoření snímku obrazovky aplikace 

s jednoduchým editorem právě sejmutého obrázku, tak i podpůrné komponenty, jako je 

instalátor našeho produktu a následná automatická aktualizace na vyšší verze. 

7.5. Persistence 

Po Core plug-inu asi nejdůležitější komponenta. Jak název napovídá, tato komponenta, 

respektive její specializace pro konkrétní úložiště, se starají o trvalé uchování dokumentu, tedy 

o uchování instance třídy IDocument, která existuje pouze v operační paměti. Třída IDocument 

má v persistenci svůj odpovídající protějšek, jimž je IPersistentDocument.  

 

  

ServerPersistence 

PersistentDocument Storage 

FsPersistence 

PersistentDocument Storage 

TextDocumentAssistant 

VisualDocumentAssistant 

TextDocument VisualDocument 

VisualDocumentExportAssistant 

VisualDocumentAssistant 

TextDocument VisualDocument 

Operační paměť 

Úložiště 

Diagram č.2 
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Pro lepší představu o celém konceptu persistence jsem vytvořil Diagram č.2. Na něm jsou 

vidět specializace Persistence komponenty, konkrétně ServerPersistence a FsPersistence (File 

System Persistence). Z diagramu je patrné to, o čem jsem hovořil v minulém odstavci, tedy že 

jednotlivé dokumenty jsou umístěny v operační paměti a persistentní dokument (pouze jeden, 

využili jsme generičnosti a šablon v C++) spadá pod konkrétní persistenci/úložiště.  

Abychom byli schopni vytvořit a posléze pracovat s dokumentem, potřebujeme odpovídající 

IPersistenceAssistant (v diagramu například TextDocumentAssistant). Ten se postará nejen 

o nahrání persistentního dokumentu do operační paměti, ale také o jeho opětovné uložení 

v případě, že byl dokument změněn. Na diagramu také můžeme spatřit zvláštní vazbu mezi 

VisualDocumentExportAssistant a TextDocument. O co tedy jde? Asistenti neslouží pouze 

k nahrání dokumentu do paměti, ale mohou také převádět persistentní dokument určitého typu 

na dokument typu úplně jiného (funkčnost je zachována také pro opačný směr). Jedná se 

o takzvané nenativní asistenty provádějící import či export. Je dokonce možné, aby existovali 

asistenti provádějící tyto úkony mezi různými úložišti.  

Na pozadí se o vše stará PersistentDocumentManager, který dohlíží na správné informování 

všech subjektů přes systém signálů a slotů Qt knihovny o změnách na persistentním dokumentu, 

například informování o změně jména, změně obsahu, změně obsahu zvenčí a změně 

přístupových práv. 

Důležitou komponentou je také Storage, který poskytuje nejen informace o konkrétním typu 

úložiště, ale také standardizované dialogy pro potřeby otevření zdrojů (u FsPersistence souboru) 

z konkrétního úložiště, popřípadě uložení do úložiště. Storage se také používá k registraci 

jednotlivých asistentů pro pozdější použití. 

V rámci mé pracovní náplně jsem asistoval při vývoji většiny tříd všech persistencí. 

7.6. ServerClient 

Klient zprostředkovávající komunikaci s Java Serverem, využívaje OODBMS, přes TCP socket. 

Se serverem komunikuje klient pomocí zpráv, de facto představuje prostředníka, který parseruje 

a interpretuje zprávy ze serveru, tvoří z nich odpovídající objekty, se kterými pak můžeme 

přeneseně pracovat.  

Tato komponenta také poskytovala informace o přístupových právech jednotlivých 

uživatelů. Mým úkolem bylo využívat tyto informace jak v uživatelském rozhraní, tak 

ve funkční části a omezovat tak možné akce uživatele.   
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8. Řešené problémy 

Největší počet problémů, jež jsme museli řešit, se týkal plánovaného uvedení našeho produktu 

na všechny nejpoužívanější desktopové platfomy. V tomto ohledu nám největší problém 

způsoboval kompilátor od Microsoftu, konkrétně ve verzi msvc2008, který se příliš nedrží 

daných C++ standardů. Další velkou překážkou byla nedostatečná dokumentace qmake nástroje, 

jenž slouží pro parserování projektových souborů a tvoření Makefile [BLANCHET, 

SUMMERFIELD].  

Qmake také není příkladnou ukázkou nástroje, s jehož pomocí se dají vyvíjet 

multiplatformní aplikace. Tuto skutečnost jsme museli řešit podmíněnými příkazy 

pro jednotlivé platformy.  Díky jeho špatné dokumentaci jsme nebyli schopni přijít na to, 

jak tvořit složitější projektové struktury, tedy například podprojekty. 

Jaké problémy nás soužily při používání msvc kompilátoru? 

 Přátelé u zanořených tříd - mějme třídu A, která je přítel třídy B, třída B obsahuje 

zanořenou třídu C, za normální situace má třída A přístup k privátním datům jak třídy 

B, tak zanořené třídy C, u msvc kompilátoru musí vývojář explicitně uvést, že třída A je 

přítel třídy C, jinak nebude mít přístup k jejím datům [PRATA]. 

 Rozlišování mezi struct a class při linkování - při použití předběžné deklarace může 

nastat problém, kdy se domníváme, že předběžně deklarujeme třídu, která je ve 

skutečnosti strukturou (QPair je struktura, v dokumentaci je označována jako třída), 

to by podle standardu problém být neměl. 

 Linkování knihoven - msvc zbytečně zahazuje nepoužité symboly, což způsobuje 

problém v případě potřeby slinkovat několik staticky linkovaných knihoven do jedné 

dynamické knihovny. 

Další dva problémy se týkají dokovacích oken, které byly v naší aplikaci hojně využívány. 

Velkou komplikací byla rovněž velikost dokovacích oken hned po prvním startu aplikace. 

Při prvním startu, kdy ještě nebyla známa předchozí geometrie všech widgetů, jsme explicitně 

nastavovali fixní šířku dokovacích oken na jednu čtvrtinu celkové šířky hlavního okna. 

Ihned poté jsme povolovali roztažitelnost dokovacích oken. Výsledkem byla dokovací okna, 

roztažená přes celou šíři hlavního okna. Řešení spočívalo v povolení roztažitelnosti dokovacích 

oken až po jejich zobrazení. 

Další problém spíše kosmetického rázu spočíval ve zdvojení popisku dokovacích oken 

po jejich ukotvení. Díky této vadě jsme byli nuceni naimplementovat vlastní třídu DockWidget 

řešící toto chování. 
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9. Závěr 

Shodou okolností jsme v době psaní této bakalářské práce dovedli náš produkt do fáze, kdy byl 

ve verzi 1.0, úspěšně nasazen mezi interní zaměstnance našeho zákazníka. 

V rámci verze 1.0 jsme stihli splnit vše, co bylo naplánováno našimi manažery a designéry. 

Další plánovaná verze přinese pár velice příjemných změn a novou funkcionalitu. Namátkou 

zmíním integrovaný systém verzování dokumentů spolu s editory schopnými provádět 

porovnání jednotlivých verzí dokumentu. 

Za dobu, co se na tomto projektu aktivně podílím, jsem získal značnou spoustu zkušeností, 

zejména díky profesionalitě a trpělivosti mých starších a zkušenějších kolegů, kteří byli vždy 

ochotní podělit se o své znalosti. Zdokonalil jsem se jak v jazyku C++, tak v práci 

s Qt knihovnou, kde jsem poznal mnoho mně doposud neznámých best practices z obou oblastí. 

Získal jsem spoustu nových poznatků z oblasti softwarového inženýrství, převážně z oblasti 

návrhu architektury a metod řízení projektů.  

Na druhou stranu jsem do projektu vnesl spoustu svých, převážně designérských zkušeností 

z dřívějších projektů. Při potřebě psaní efektivních, časově závislých částí kódu jsem uplatnil 

své znalosti a zkušenosti s vývojem aplikací na mobilní zařízení. 

Během prvních měsíců strávených na projektu jsem se také připravoval na Qt essentials 

certificate, který se mi následně podařilo získat, což považuji za veliký osobní i profesní úspěch. 
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