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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá popisem odborné praxe vykonávané ve firmě Tieto Czech s.r.o. Tato 

společnost specializující se na IT mi nabídla práci na pozici vývojáře Java aplikací. V rámci bakalářské praxe 
jsem pracoval na vývoji aplikace Quiz, a to zejména na jejím návrhu, implementaci a ladění chyb, v menší 
míře pak na jejím testování.

Klíčová slova: Java, MySQL, Hibernate, Vaadin, Tieto Czech s.r.o., webová aplikace

Abstract
This bachelor thesis deals with the description of the technical practice performed in the Teto Czech 

s.r.o.  company.  This  IT specialized  corporation  offered  me  a  working  position  as  a  developer  of  Java 
applications.  Within  the  bachelor  practice  i  was  working  on  the  development  of  the  Quiz  application, 
especially its design, implementation and debugging, furthermore in its testing.
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Seznam použitých zkratek a symbolů:

IT – Information technology
SVN – Software versioning
GUI – Graphical user interface
DAIS – Databázové a informační systémy
TIS – Tvorba informačních systémů
SQL – Sturctured query langure
MySQL – databázový systém využívající jazyka SQL
HR – Human resources
ID – Identifikační číslo
CSS – Cascading style sheet
PDF – Portable dokument format
DOC – Dokument typu Word
PJ1 – Programovací jazyky 1
DAO – Data Data access object 
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
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1. Úvod
Být studentem Vysoké školy báňské – Fakulty elektrotechniky a informatiky má v dnešní době své 

výhody. Jedna z nich je vybrat si místo klasické bakalářské práce zajímavější možnost, kterou bezesporu je 
absolvování bakalářské praxe. Jelikož mě tato varianta velice zaujala a dokonce i mí spolužáci z vyšších 
ročníků si ji velice pochvalovali, snažil jsem se ji taky využít. Samozřejmostí pro mě bylo najít si pracovní 
náplň, která mi něco přinese, co se týká znalostí a odbornosti v mém oboru. Jedním z kritérií, podle kterých 
jsem si praxi vybíral, bylo také to, aby mě práce bavila. Jakožto student, jsem byl povinen si firmu, ve které 
budu pracovat, zajistit sám, proto jsem rozeslal několik e-mailů do firem, které mě zaujaly. Jedna z prvních 
odpovědí byla z firmy Tieto Czech na pozici developera Java aplikací. Jelikož se mi líbilo velice pohotové a 
slušné jednání ze strany zaměstnanců, rozhodl jsem se jít na pohovor, během kterého jsem zjistil, že mi 
pracovní zařazení ve firmě bude vyhovovat. Měl jsem štěstí, že si mě firma Tieto vybrala, protože zájemců o 
uvedené pozice bylo hodně. Na úvodních školeních mi byly předány všechny potřebné informace o chodu 
firmy, mé pracovní náplni, právech a povinnostech, takže jsem mohl nastoupit. 
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2. Firma Tieto Czech

2.1 Popis odborného zaměření firmy
Firma Tieto Czech je nadnárodní korporace, která se zaměřuje na komplexní řešení v oblasti  IT 

služeb. V současnosti zaměstnává firma tisíce IT specialistů, kteří se podílí na vývoji produktů šitých na míru 
širokému okruhu zákazníků. Kromě poskytování IT služeb se tato společnost orientuje také na výzkum v 
oblasti podnikání, tzn. snaží se zajistit co nejefektivnější způsoby rozvoje a vývoje produktů. Další ze služeb 
poskytovaných firmou Tieto je outsourcing a v neposlední řadě taky cloud computing.

Historie firmy Tieto sahá až do roku 1968, kdy vznikla firma Tietotehdas Oy, která zajišťovala vývoj 
a údržbu IT systémů především pro finskou Union Bank a její zákazníky a také pro lesní průmysl.Tato firma 
se postupně rozrůstala a rozšiřovala své zaměření. V 90. letech zaznamenala rychlý rozvoj a několik změn 
názvu, postupně TT Tieto a Tieto, v roce 1999 se pak spojily společnosti Tieto a Enator a vznikl název Tieto 
Enator.  V průběhu minulého desetiletí  rozšířila společnost  své mezinárodní působení  a od roku 2007 se 
znovu zaměřila na severoevropský trh. Zároveň si ale ponechala svůj globální vliv ve vybraných odvětvích, 
jako jsou telekomunikace.

2.2 Pracovní zařazení ve firmě
Společnost  Tieto  nabízela  odbornou praxi  v  několika  IT oborech.  Vybral  jsem si  z  nich  vývoj 

aplikací v jazyce Java, tudíž ve firmě zastávám pozici junior Java developera. Toto pracovní místo zahrnuje 
návrh aplikace,  její  implementaci,  ale také opravu chyb zjištěných při  testování,  případně správu zdrojů 
potřebných pro chod aplikace (databáze, server, SVN, atd.). Všech těchto úkolů jsem se snažil zhostit co 
nejlépe, aby výsledná aplikace měla co se týká jak vzhledu, tak funkčnosti ty nejlepší možné vlastnosti, jaké 
jsem byl schopen zajistit.
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3. Úkoly zadané v průběhu odborné praxe 
Bezprostředně  po  nástupu  do  firmy  Tieto  Czech  na  vykonání  odborné  bakalářské  praxe  jsem 

společně  s  dalšími  dvěma  členy  týmu  (rovněž  studenty  vykonávající  odbornou  praxi)  dostal  částečně 
rozpracovanou aplikaci Quiz, která měla po dokončení sloužit pro interní potřeby společnosti. Původně se 
mělo jednat o jednoduchou aplikaci, která měla být hotová v časovém horizontu jednoho až dvou měsíců. Po 
příchodu našeho týmu a po našem následném přiřazení  k dokončení  rozpracované aplikace se však její 
funkčnost a využití  rozrostly do značné míry,  a proto jsme na Quizu pracovali  nejdříve ve 3-členném a 
později v 5-ti členném týmu. Co se týká časové náročnosti, na vývoji a odladění aplikace jsme pracovali po 
celou dobu naší odborné praxe, tzn. více než 50 pracovních dní. 

Hlavní účel aplikace spočíval již od počátku v automatickém zkoušení budoucích nebo stávajících 
zaměstnanců, případně jiných osob a v následném vyhodnocení jejich znalostí na základě vyplněného testu. 
Naším úkolem bylo aplikaci zdokonalit, vylepšit její funkčnost, případně upravit vzhled a zlepšit rychlost 
aplikace.

3.1 Analýza aplikace a databáze
Jelikož  jsme  jako  tým  dostali  již  rozpracovanou  aplikaci,  nejsložitějším  úkolem  pro  nás  bylo 

zpočátku zorientovat se v poměrně rozsáhlé aplikaci. Protože je aplikace implementovaná v jazyce Java, byl 
použit framework Vaadin, který umožňuje poměrně jednoduchou tvorbu GUI, musel jsem se proto naučit s 
ním pracovat. Dále následovalo také seznámení s použitou databází a s vrstvou, která se stará o propojení 
databáze s aplikací. Quiz používá databázi MySQL a pro mapování databáze na třídy v aplikaci byl použit 
opět framework, v tomto případě se jedná o Hibernate. V případě jazyka SQL a návrhu databáze jsem neměl 
problém se zorientovat díky již absolvovaným předmětům DAIS a TIS, avšak s Hibernatem jsem se ještě 
nesetkal.  Musel jsem tedy prostudovat několik návodů a seznámit  se s touto technologií,  abych ji  mohl 
správně používat.

3.2 Návrh nové funkčnosti
Po mém přiřazení  k projektu Quiz jsem dostal  několik úkolů,  jak aplikaci  vylepšit,  co dotvořit, 

případně jak vylepšit její vzhled a funkčnost. Většina požadavků pocházela od mého přímého nadřízeného, 
protože aplikace musela splňovat určitá kritéria, avšak snažil jsem se navrhnout případné změny a úpravy, 
aby vzhled  aplikace  byl  co  nejhezčí  a  uživatelsky nejpřívětivější  a  na  druhou  stranu  její  funkčnost  co 
nejspolehlivější a nejoptimalizovanější.

3.3 Vývoj aplikace
Jak již bylo řečeno, Quiz byl  vyvíjen v týmu, proto bylo důležité zajistit  veškeré podmínky pro 

správný chod tohoto týmu. Naštěstí  firma Tieto disponuje všemi  potřebnými nástroji  a  tak má práce na 
programování  aplikace  byla  o  to  zpříjemněna  a  ulehčena.  Programování  aplikace  jsem  realizoval  ve 
vývojovém prostředí Netbeans a pro účely synchronizace zdrojového kódu jsme používali SVN.
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3.4 Opravy chyb po testování aplikace
Po nějaké době vývoje aplikace, kdy můj nadřízený ve firmě Tieto rozhodl, že se dostává do fáze, 

kdy již zbývá dodělat jen její menší část (bylo to asi na začátku 3. třetiny mé praxe), byli na Quiz nasazeni 
testeři, jejichž úkolem bylo přesvědčit se, zda aplikace správně běží, jestli splňuje všechny požadavky a jestli 
v ní nejsou chyby. Samozřejmě z prozřetelnosti jsem již od začátku praxe všechnu svou práci testoval a 
snažil jsem se, aby se nevyskytovaly žádné hrubé chyby, ale vždy se vyskytne skulina, kterou schopní testeři, 
kteří se orientují pouze na tuto činnost, snáze odhalí. Navíc k výskytu chyb přispívala i skutečnost, že jsem 
pracoval v týmu více programátorů, což přispívalo k problematičtějšímu testování mé vlastní práce. 
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4. Postup řešení zadaných úkolů

4.1 Analýza aplikace a databáze
V prvních týdnech po nástupu na odbornou praxi jsem obdržel zdrojové kódy a veškeré přístupové 

údaje k aplikaci a databázi a musel jsem se zhostit úkolu seznámit se s celou aplikací, její funkcionalitou a 
propojením s databází. 

4.1.1 Popis aplikace
Aplikace Quiz vznikla jako klasická webová aplikace, běží na linuxovém serveru a uživatel si ji 

spouští v internetovém prohlížeči. Pro vytvoření uživatelského rozhraní aplikace bylo možné použít několik 
stávajících Java frameworků, bylo však rozhodnuto, že se bude používat framework Vaadin [2], jak jsem již 
uvedl výše. Jelikož jsem se s tímto frameworkem setkal poprvé, musel jsem se s ním seznámit. Nebylo to 
složité,  protože  Vaadin  poskytuje  na  svých  internetových  stránkách  rozsáhlé  demo  v  podobě  sampleru 
(demo.vaadin.com/sampler), kde jsou vysvětleny všechny komponenty, které může programátor pro své GUI 
použít. Navíc aplikace již byla rozpracována, a tak bylo vcelku jednoduché přijít na to, jakým způsobem 
Vaadin používat a zjistit, jak tvorba a případná úprava GUI funguje. 

Obrázek 1: Hlavní menu aplikace

Hlavní  menu  aplikace  Quiz  tvoří  trojice  tlačítek,  které  slouží  jako  rozcestník  pro  aktuálně 
přihlášeného uživatele.  Ten může mít  jednu ze tří  rolí,  které byly pro účely administrace a zabezpečení 
vytvořeny: Admin, HR a User. Admin – administrátor aplikace vidí po přihlášení v hlavním menu všechna tři 
tlačítka,  a  to  Run test  –  pro  spuštění  testu,  View Result  –  pro  zobrazení  výsledků vyřešených testů  a 
Administration – pro administraci aplikace. Ostatní dvě uživatelské role mají svá omezení, tzn. pro uživatele 
HR jsou viditelná pouze tlačítka Run test a View Result a pro uživatele se základními právy User je viditelné 
pouze tlačítko Run test.

Po kliknutí na tlačítko Run test je uživatel v závislosti na roli v aplikaci vyzván k výběru testsetu 
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(pro všechny role), případně k zadání jména zkoušeného (pro všechny role vyjma role User). Po odstartování 
testu zkoušený prochází testem, odpovídá na 3 typy otázek (s jednou správnou odpovědí, s více správnými 
odpověďmi a s textovou odpovědí) a po jeho ukončení se vše uloží do databáze. 

Uživatel, který je oprávněn ke kliknutí na View Result následně může vyhledávat výsledky testů, 
samozřejmě s ohledem na svou roli. Vyhledávání může být omezeno různými kritérii, a to datem vykonávání 
testu, loginem zkoušejícího, případně jménem zkoušeného. Po vyhledání výsledků v databázi se testy zobrazí 
v tabulce a uživatel si může výsledky testů procházet.

Obrázek 2: Vyhledávání výsledků

Poslední možností, kterou přihlášený uživatel v aplikaci Quiz má, je sekce Administration, do které 
mají přístup pouze uživatelé s rolí Admin. Tato sekce obsahuje několik záložek pro administraci aplikace a 
zmíním se o ní detailněji v kapitole 4.1.3. Administrace aplikace.

Další  důležitá  část  aplikace  je  databáze,  protože  všechna  data,  která  jsou  nutná  jak  pro  chod 
aplikace, tak pro pozdější vyhodnocování testů, případně správu aplikace, jsou uložena v ní. Jak jsem se již 
zmínil výše, byla použita databáze MySQL a pro její provázanost s aplikací byl použit framework Hibernate. 
Databáze  je  v  celku  rozsáhlá,  protože  musí  uchovávat  všechna  data  potřebná  jak  ke  spuštění  samotné 
aplikace (loginy a role uživatelů), tak data používaná ke spuštění testu a poté k uložení jeho výsledku. 

4.1.2 Testování uživatelů
Funkční podstata aplikace spočívá v testování uživatelů. Pro tento účel byly vytvořeny testsety, což 

jsou skupiny otázek vytvářející jednotlivé testy pro zkoušené uživatele. Každý testset má několik kategorií 
(minimálně jednu)  a tyto kategorie  jsou navíc  rozděleny do několika úrovní  obtížnosti  (opět  minimálně 
jedna). Při zkoušení uživatel dostane pevně stanovený počet otázek a všechny je postupně prochází, podle 
typu otázky volí buď jednu správnou odpověď, více správých odpovědí a nebo zadá textovou odpověď. Má 
také možnost každou otázku komentovat. Takto projde uživatel celým testem, je možné se mezi otázkami 
libovolně přepínat pomocí tlačítek back a next a po kliknutí na tlačítko finish je test ukončen.

4.1.3 Administrace aplikace
Jak již bylo řečeno, pro administraci aplikace jsou nutná práva Admin. Administrátoři (role Admin) 

mohou spravovat aplikaci v sekci Administration. Tato část aplikace je graficky rozdělena do šest záložek: 
Questions, Testsets, Tests, Categories, Levels a Users. 
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Záložka Questions zajišťuje v podstatě správu nejdůležitějších součástí testů, a to otázek. V této 
záložce vidí uživatel všechny otázky, které vytvořil, může vytvářet nové, editovat již vytvořené a nepoužité a 
mazat staré nepoužité otázky. Slovo nepoužité je zdánlivě zbytečné, avšak pro správnou funkčnost aplikace 
takřka nezbytné, protože pokud nějaký uživatel vyplní test, který obsahuje např. otázku s ID 1, je jasné, že 
tato  otázka  pak  již  nemůže  být  editována,  jelikož  by pak  výsledek  testu,  který  bychom chtěli  zobrazit 
obsahoval jinou otázku, než kterou ten který uživatel vyplnil. Každá otázka patří do nějaké kategorie, má 
také svoji úroveň a může být jednoho ze tří druhů – otázka s jednou správnou odpovědí, s více správými 
odpověďmi a nebo s textovou odpovědí.

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.1.2 Testování uživatelů, pro účel testování uživatelů byly vytvořeny 
testsety. Také v administraci je jim věnována jedna záložka, protože je nutné tyto testsety spravovat. Můžeme 
zde  vytvářet  nový  testset,  upravovat  a  mazat  nepoužitý  testset.  Každý  testset  může  obsahovat  několik 
kategorií a úrovní otázek (každá kategorie má maximálně 6 obtížnostních úrovní otázek), dále je důležité 
určit, zda je testset určen pro normální, nebo dynamické testování (viz. 4.1.2 Testování uživatelů). 

Další záložkou v administrátorské sekci je záložka Test Results, kde se nachází všechny výsledky 
testů, ke kterým má přihlášený uživatel přístup. Tyto výsledky je možné mazat.

Pro správu kategorií, do kterých jsou jednotlivé otázky zařazeny, existuje záložka Categories. Opět 
je možné vytvářet nové kategorie a editovat či mazat nepoužité. Další možností, kterou tato záložka nabízí je 
přiřazení uživatelů, se kterými chce přihlášený uživatel kategorii sdílet.

V záložce Levels je možné pouze vidět 6 úrovní otázek, jelikož tyto jsou neměnné.

4.2 Návrh nové funkčnosti
Na začátku praxe jsme dostali několik úkolů, které jsme měli implementovat, ale postupně se začaly 

objevovat skutečnosti, díky kterým jsme byli nuceni vše diskutovat v rámci týmu i s vedoucím. Pro tyto 
účely jsme pořádali  s celým týmem a samozřejmě i s naším nadřízeným mítinky,  kde jsme projednávali 
možné úpravy aplikace. Postupem času se tato sezení stala pravidelnými a byla velkým přínosem, protože 
jsem se setkal s několika pohledy na aplikaci,  a tak jsem byl  schopen usoudit,  co bude pro nový vývoj 
nejlepší.  Dalším plusem těchto mítinků byla také kritika již  implementovaných součástí  aplikace,  revize 
zdrojových kódů a ponaučení z chyb, které jsem při programování udělal.

4.3 Vývoj aplikace
Samotná implementace Quizu probíhala výhradně na počítači  ve firmě Tieto, kde jsem používal 

vývojové prostředí Netbeans, ve kterém jsem mohl také spravovat databázi aplikace. Další nástroj, který byl 
nezbytný kvůli práci v týmu byl SVN server, díky kterému jsem mohl s celým týmem synchronizovat své 
zdrojové kódy.  Dále  jsme používali  server  apache Tomcat,  na  kterém běžela  aplikace pro účely testerů 
zároveň s  Hudson serverem,  který zajišťoval  každodenní  automatický build  aplikace.  V rámci  rozdělení 
práce byla dalším přínosným nástrojem tzv. Jira, webová aplikace, pomocí které jsme si mezi členy týmu 
rozebírali zadané úkoly, mohli jsme přidávat další a také testeři zde reportovali nalezené chyby, které jsme 
posléze museli opravit.
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4.3.1 Úpravy grafického rozhraní aplikace
Jeden  z  prvních  úkolů,  které  bylo  nutno  udělat,  bylo  upravit  stávající  aplikaci  tak,  aby  byla 

uživatelsky co nejpřívětivější a zároveň přehledná a intuitivně ovladatelná. Proto jsem musel prováďět různé 
úpravy v  GUI  aplikace  postaveném na  frameworku  Vaadin.  Vzhled  stávající  aplikace  byl  postaven  na 
komponentě  Window,  do  které  byla  vložena  další  komponenta  Panel.  Ta  dále  obsahuje  vždy  několik 
Layoutů, do kterých byly zakomponovány různé Labely, Buttony, TextFieldy, tabulky, atp. Tímto způsobem 
byla vytvořena základní obrazovka aplikace a také všechny tři ostatní odkazované obrazovky, s tím rozdílem, 
že  někde  bylo  nutno  použít  HorizontalLayout,  ve  kterém  se  komponenty  řadí  horizontálně,  jinde 
VerticalLayout,  kde  jsou  komponenty  řazeny vertikálně,  nebo  AbsoluteLayout,  který  používá  absolutní 
pozicování komponent, případně bylo nutno zarovnání komponent doladit pomocí CSS stylů. Pro vykreslení 
tabulek jsem v aplikaci  používal  komponentu Table,  pomocí  které jsem byl  schopen zobrazit  jednoduše 
jakákoliv potřebná data načtená z databáze. Další důležitá komponenta, kterou jsem byl nucen použít byl 
RichTextField pro zadání a úpravu složitějšího textu.

4.3.2 Uživatelské role
Stávající  aplikace  obsahovala  systém uživatelských rolí,  který  se  jevil  jako  lehce  nedostatečný. 

Chyběl uživatel, který bude administrovat celou aplikaci. Proto bylo nutné přidat k rolím Admin, HR a User 
ještě další roli, tzv. Super Admin. S přidáním tohoto druhu uživatele se změnil stávající Admin, a to tak, že 
nemohl spravovat v administrativní sekci uživatele. Toto právo bylo předáno Super Adminovi, který má tedy 
oprávnění administrovat vše v rámci celé aplikace.

4.3.3 Skupiny uživatelů
Návrhem  našeho  vedoucího,  bylo  vylepšit  aplikaci  tak,  že  administrátoři  aplikace  budou  mít 

možnost vytvořit skupiny uživatelů. Do těchto skupin bude možnost přidávat libovolný počet uživatelů, kdy 
vždy minimálně jeden z nich bude administrátor skupiny. Dále bude mít každá skupina přiřazen jeden nebo 
více testsetů. Tato funkce aplikace je přínosná v tom, že v rámci firmy Tieto bude možné například pro každé 
oddělení vytvořit skupinu, pro kterou pak vedoucí oddělení může vytvořit několik souborů otázek (testsetů) 
– například pro školení oddělení, pro testování kompetencí zaměstanců, výuka a testování cizího jazyka, atd.

Pro začlenění skupin do aplikace bylo nutné vytvořit novou záložku v administrativní sekci. Dostala 
název Groups a obsahuje 3 komponenty Table, několik tlačítek a na ně navazujících akcí, které zobrazují 
formuláře. První tabulka, Groups, obsahuje všechny již vytvořené skupiny a tlačítka pod ní umožňují přidat 
novou  skupinu  a  mazat  skupiny.  Druhá  tabulka,  Users,  zobrazuje  uživatele  přidané  do  dané  skupiny, 
případně příznak (v podobě CheckButtonu), který určuje, zda se jedná o administrátora skupiny (tzv. Group 
Admin). Existuje zde opět možnost přidávat další uživatele, ale taky odebírat stávající. Poslední tabulka pak 
obsahuje testsety přiřazené k dané skupině, které můžeme také přidávat a odebírat.

Další  úprava,  kterou bylo nutno provést,  se týkala databáze.  Bylo nutné vytvořit  novou tabulku 
Groups  se  všemi  potřebnými  atributy.  Následným úkolem bylo  vytvořit  pro  ni  odpovídající  model   v 
programové části aplikace, namapovat ji pomocí Hibernate (jak ukazuje následný výpis) a provázat ji pomocí 
vazební tabulky a cizích klíčů s tabulkami Users a Testsets. 
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<hibernate-mapping>
  <class catalog="quiz" name="com.tieto.quiz.model.Group" table="group">
    <id name="id" type="java.lang.Integer">
      <column name="Id"/>
      <generator class="identity"/>
    </id>
    <property name="name" type="string">
      <column name="Name"/>
    </property>
    <property name="description" type="string">
      <column name="Description"/>
    </property>
    <many-to-one class="com.tieto.quiz.model.User" lazy="false" name="creator">
      <column name="Creator_Id"/>
    </many-to-one>
    <set fetch="join" inverse="false" lazy="false" name="users" table="usertogroup">
      <key>
        <column name="groupId" not-null="false"/>
      </key>
      <many-to-many entity-name="com.tieto.quiz.model.User">
        <column name="userId" not-null="true"/>
      </many-to-many>
    </set>
    </class>
</hibernate-mapping>

Výpis 1: Část souboru Group.hbm.xml, ve kterém je specifikováno mapování pomocí Hibernate na databázi

4.3.4 Export výsledků testů do PDF souboru
Pro  účely  personálního  oddělení  firmy  a  také  pro  lepší  orientaci  ve  výsledcích  a  jednodušší 

skladování a uchovávání výsledků tesů bylo žádoucí vytvořit jejich export do souboru. Jako nejlepší formát 
se jevil  PDF nebo DOC, proto jsme hledali na internetu knihovny, které by nám práci s těmito soubory 
ulehčily. Jelikož tato funkce již byla v Javě implementována, použili jsme ji s několika málo úpravami a 
zbývalo ji pouze začlenit do GUI aplikace. Mým úkolem bylo v tabulce výsledků testů vytvořit tlačítko, 
kterému jsem přiřadil akci pro otevření malého okna s notifikací o exportu do souboru, informací o ID testu a 
možností výběru formátu souboru. Dále okno obsahovalo tlačítko zpět pro návrat a ok pro potvrzení exportu. 
Ve výsledné aplikaci bylo nakonec rozhodnuto, že se výsledky testů budou exportovat pouze do souboru 
typu PDF kvůli tomu, aby bylo zamezeno jejich úpravě a byla zajištěna dobrá přenositelnost. 
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4.3.5 Zaslání e-mailu s výsledkem testu
Další funkcí, kterou nám navrhl vedoucí a která se nám velice líbila, bylo zaslání e-mailu s přílohou 

v podobě souboru s výsledky testu. Opět jsme měli práci usnadněnou, protože zasílání elektronické pošty 
bylo již v Javě vyřešeno, zbývalo jen nastudovat jeho použití a správně jej zakomponovat do aplikace. Tento 
úkol, ač možná zní jednoduše, zahrnoval jistá úskalí, která se nám však podařila úspěšně vyřešit. Patřilo mezi 
ně připojení PDF souboru jako přílohy do e-mailu, který se musel nejdříve vyexportovat a následně přidat  k 
e-mailu jako tzv.  Multipart.  Dalším problémem bylo  ověření  uživatele  a  jeho e-mailové  adresy pomocí 
LDAP serveru ve firemní síti Tieto. Nejjednodušší věcí na závěr bylo začlenit tuto funkci do aplikace. Opět 
jsem musel vytvořit  v tabulce výsledků testů tlačítko, které spouštělo akci zaslání výsledků.  Bylo nutné 
databázi zaslat dotaz na jméno zkoušejícího (případně jeho login), pomocí něhož byla vytvořena e-mailová 
adresa, na kterou se e-mail zasílá.

4.3.6 Odhlašování z aplikace
Jak pro účely bezpečnosti, tak pro rozdělení rolí bylo již na začátku vytvořeno při startu aplikace 

přihlašovací okno, kde uživatel zadá svůj login a heslo. Aplikace mu následně, samozřejmě s ohledem na 
jeho oprávnění, umožní jisté operace (viz. kapitola 4.1.1 Popis aplikace). 

Obrázek 3: Okno pro login

Původní tvůrci Quizu však nemysleli na možnost, že by se daný uživatel chtěl z aplikace odhlásit, 
proto tuto funkci  bylo  nutné dotvořit.  Pro účely odhlašování  jsem v pravém rohu vytvořil  komponentu 
Button, kterou jsem pojmenoval logout. Je zobrazena v celé aplikaci (na všech jejích obrazovkách). Dále 
jsem zde také přidal informaci o tom, jaký uživatel je aktuálně přihlášen. Po kliknutí na tlačítko se aplikace 
defacto zavře, ale protože je spuštěna v internetovém prohlížeči, tak se pouze zobrazí již známé přihlašovací 
okno.
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Obrázek 4: Logout

4.3.7 Dynamické testování
Pro  rozvinutí  a  zlepšení  testování  uživatelů  nám vedoucí  navrhl,  abychom vytvořili  algoritmus, 

pomocí kterého se bude test procházet dynamicky. Vymysleli jsme tedy postup, při kterém uživatel prochází 
všechny kategorie, a to tak, že z každé úrovně obtížnosti v dané kategorii dostane postupně 2 náhodné otázky 
a pokud zodpoví alespoň jednu správně, pak postupuje do další úrovně obtížnosti otázek v kategorii. Tímto 
způsobem projde všechny úrovně v dané kategorii a pokud nezodpoví ani jednu otázku z aktuální úrovně, 
pak postupuje do další kategorie. Takto prochází všechny kategorie z testsetu. Pomocí dynamického způsobu 
zkoušení je pak zkoušející schopen zjistit jednodušeji, jak rozsáhlé znalosti zkoušený má.

Implementace  dynamického testování  spočívala  v  použití  různých stavů,  ve  kterých  se  uživatel 
nachází, podle toho jak odpovídá na otázky. Další změnou oproti normálnímu testování je, že se uživatel 
nemůže vracet na předchozí otázky, takže si musí dobře rozmyslet zvolenou odpověď. 

4.3.8 Počítání času
Jedna z  jednodušších funkcí  aplikace,  kterou jsem měl  za  úkol  vytvořit  bylo zakomponovat  do 

testování časovač tak, aby počítal, za jak dlouho se test projde. Použil jsem Timer, který zjistí čas na začátku 
testu  a  po  skončení  testu  odečte  od  aktuálního  čas  počáteční.  Tato  informace  o  celkovém čase  je  pak 
zaznamenána  do  databáze  a  při  zobrazení  výsledků  testů  v  tabulce  Test  Results  bylo  nutno  ji  rovněž 
zakomponovat, samozřejmě v odpovídajícím formátu hh:mm:ss (hodiny:minuty:sekundy). Tímto způsobem 
se může odhadnout, jak dlouho uživatel test procházel, jak pečlivě jej vyplňoval, případně jestli jen netipoval 
odpovědi.

4.4 Opravy chyb po testování aplikace
Jak již bylo řečeno, zhruba od začátku února byli za účelem testování aplikace začleněni do týmu 

testeři. Po jejich seznámení s aplikací, které bylo velice důkladné, přišli na nemalé množství chyb, které bylo 
nutno opravit. Všechny chyby byly zaznamenány do systému Jira, jak jsem se již zmínil, a jednotliví členové 
našeho  týmu  si  je  rozebírali.  Řešení  chyb  byla  hned  po  samotné  implementaci  aplikace  druhá  časově 
nejnáročnější záležitost, protože funkčnost Quizu je vcelku rozsáhlá a testeři se zaměřovali na všechny části 
aplikace a vždy sledovali každou maličkost. Proto byly zaznamenány snad všechny druhy chyb, od malých, 
takřka kosmetických úprav, až po větší chyby ve funkčnosti aplikace. Musel jsem tedy opravovat vzhled 
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GUI, přidávat různé podmínky do programové části, pro funkci omezení vstupních dat, případně vyvolávat 
notifikační okna, která uživatele upozorňovala na vzniklý problém, a také jsem byl nucen upravovat tabulky 
v databázi  tak,  aby mohla zadaná data být  správně uložena (např.  zvětšit  délku stringu pro text  otázky, 
naopak zkrátit názvy kategorií a testsetů, atd.).

Aplikace  bude  v  nejbližší  době  nasazena  do  provozu v  rámci  firmy Tieto  Czech,  kde  se  bude 
používat jak pro účely testování uchazečů o pracovní pozici při vstupním pohovoru. Dále se bude používat 
také pro účely vedoucích zaměstnanců, kteří si snadno můžou ověřit vědomosti svých podřízených, případně 
je pomocí Quizu zlepšit.
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5. Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v 
průběhu studia uplatněné v průběhu odborné praxe. 

Protože jsem ve firmě Tieto nastoupil na pozici vývojáře Java aplikací, prvním předpokladem bylo, 
že mám alespoň základy jazyka Java. Ty jsem získal v předchozím studiu např. v předmětu PJ1 ve druhém 
ročníku. Dále mi velmi pomohly také znalosti databází a jazyka SQL nabyté v předmětech DAIS a TIS. V 
průběhu studia  jsem se  také naučil  pracovat  s  CSS,  což mi  usnadnilo  práci  při  úpravě grafcké stránky 
aplikace.
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6. Znalosti či dovednosti scházející v průběhu odborné praxe.

Jedna  z  technologií,  se  kterou  jsem  se  seznámil  až  v  průběhu  praxe  byl  framework  Vaadin 
usnadňující tvorbu GUI. Nebyl problém se s ním naučit pracovat, protože jeho použití je velmi intuitivní a 
komponenty jsou velmi  jednoduše upravitelné.  Dalším Java frameworkem, jehož znalosti  mi  scházely k 
pochopení funkcionality aplikace, byl Hibernate. Základní propojení aplikace s databází již sice bylo hotovo, 
ale pro několik úprav DAO vrstvy a mapování tabulek z databáze jsem se musel základy Hibernatu naučit. 
Práce v týmu s sebou přinesla také několik dovedností, které mi předtím byly cizí. Byly jimi používání SVN 
pro synchronizaci zdrojových kódů s ostatními členy týmu, dále pak nástroje pro usnadnění vývoje software 
Jira a také jsem byl proškolen k používání metodologie vývoje software, tzv. Scrum.
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7. Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové 
zhodnocení.

Jsem rád, že Vysoká škola báňská – Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí takovou možnost, 
jakou je odborná praxe, protože jsem v jejím průběhu získal mnoho nových vědomostí a zkušeností, ať již v 
programování v jazyce Java a používání různých Java technologií, tak v rámci týmové spolupráce, využívání 
prostředků pro usnadnění práce v týmu a metodologií pro vývoj software. V rámci projektu vývoje aplikace 
Quiz jsem se dopracoval společně s celým týmem k dobrému výsledku, aplikace je ve své finální podobě 
vcelku  svědomitě  otestovaná  a  optimalizovaná.  Při  jejím  testování  se  zalíbila  několika  stávajícím 
zaměstnancům  firmy  Tieto,  takže  bude  v  blízké  době  nasazena  do  provozu.  Celkově  bych  zhodnotil 
bakalářskou praxi jako velice přínosnou. Chtěl bych ji také doporučit všem ostatním studentům. Škole a 
fakultě bych za tuto nabídnutou možnost rád poděkoval a jsem vděčný za to, že jsem ji mohl využít.
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