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Abstrakt 

Tato bakalářská práce znázorňuje mé působení ve firmě Compromis spol. s r.o. Stručně 

popisuje zaměření firmy, mé pracovní zařazení a úkoly, které mi byly během této odborné praxe 

uloženy. Hlavní náplní těchto úkolů bylo programování webových aplikací na platformě .NET. 

V závěru této práce se snažím zhodnotit dosažené výsledky a zkušenosti, které mi tato praxe přinesla. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis illustrates my stint in company Compromis s.r.o. It briefly describes the 

focus of the company, my position and the tasks given to me during this work experience. The main 

contents of these tasks has been programming web applications on the .NET platform. At the end, I try 

to evaluate the results and experiences I have gained during this practise. 
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Seznam použitých zkratek 

AJAX   - Asynchronous JavaScript and XML 

API   - Application programming interface 

ASP   - Active Server Pages 

B2B  - Business-to-business 

B2C   - Business-to-consumer 

CSS   - Cascading Style Sheets 

DOM   - Document Object Model 

GUI   - Graphical User Interface 

HTML  - HyperText Markup Language 

OLE DB  - Object Linking and Embedding Database 

SQL   - Structured Query Language 

T-SQL   - Transact-SQL 

XML   - Extensible Markup Language 
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1 Úvod 

Odbornou praxi jsem se rozhodl absolvovat ve firmě Compromis spol. s r.o. Tato firma se 

zabývá především vývojem Informačních systémů pro mezinárodní společnost Otis a.s. Společnost 

Compromis je firmou nevelkou co se počtu zaměstnanců týče, avšak jako dlouholetý partner pro vývoj 

a správu informačních systémů pro firmu Otis a.s. se stává velkým hráčem na poli své působnosti. Do 

firmy jsem nastoupil na pozici programátora ve vývojovém týmu, kde jsem pracoval, jak na již 

rozpracovaných projektech, tak rovněž na nových projektech. Compromis spol. s r.o. působí na trhu 

již od roku 1996 a její potenciál se stále rozvíjí. Ve své práci bych rád zhodnotil své působení ve firmě 

a zaměřil se na znalosti nabyté během studia, které mi byly po dobu působení na odborné praxi velmi 

nápomocné. Rovněž bych rád uvedl nedostatky v dané problematice, ve kterých bylo třeba se 

zdokonalit. Práce v týmu mi vnesla do zadaných úkolů spoustu užitečných poznatků a rad od 

zkušenějších kolegů, avšak někdy bylo třeba se soustředit na samostatnou práci při plnění některých 

úkolů. Dále budu popisovat jednotlivé úkoly, které mi byly v době absolvování praxe svěřeny a 

objasním postupy, použité prostředky a technologie spojené se samotnou realizací zadaných projektů. 
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2 Popis firmy Compromis spol. s r.o. a pracovní 

zařazení studenta 

2.1 Popis firmy Compromis spol. s r.o. 

Compromis spol. s r.o. se zaměřuje především na problematiku vývoje a správy informačních 

systémů [1]. Firma vznikla v roce 1996 a je již dlouholetým partnerem mezinárodní společnosti 

Software AG, která se věnuje stejné problematice na mezinárodní úrovni. Firma se orientuje 

především na správu a vývoj, informačních systémů, internetových a intranetových aplikací na 

zakázku. Tyto systémy vytváří především se zaměřením na eCommerce (B2B,B2C). V menším 

měřítku se společnost zabývá také nákupem a prodejem výpočetní techniky a periférií. 

2.2 Pracovní zařazení studenta 

K firmě Compromis mě přivedl můj dřívější spolužák a dal mi tak možnost zúčastnit se této 

odborné praxe. Nabídku jsem bez rozmýšlení přijal, jelikož jsem se chtěl v oblasti vytváření a správy 

informačních systémů nadále rozvíjet a pokud možno, v budoucnu i uplatnit. Firma většinu svých 

projektů vyvíjí na platformě .NET, což mi v každém případě vyhovuje, protože jsem s touto 

technologií byl seznámen již v době studia. Jelikož se jedná o menší společnost, není její struktura 

příliš složitá a já jsem byl přijat, abych obohatil čtyřčlenný vývojový tým. První týdny mé odborné 

praxe probíhaly tak, že jsem již zmíněnému spolužákovi pomáhal na projektu, který aktuálně 

realizoval a tím jsem se seznamoval s postupy, technologiemi a šablonami, které firma využívá při 

vývoji projektů. V této práci uvedu především systém iPoptávky a WaVeMan, které mě na mé praxi 

provázely nejvíce a pak další projekty, které svou náročností a časovou složitostí nebyly tak rozsáhlé. 
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3 Používané nástroje 

 

3.1 .NET framework 

V dnešní době velmi rozšířená platforma .NET je využívaná nejčastěji na počítačích 

s operačními systémy Windows [2]. Jádrem této platformy je .NET Framework, který se stará 

především o tři základní úlohy: 

 Je to run-time prostředí pro běh aplikací, které jsou na něm postavené. Tyto aplikace nejsme 

bez nainstalovaného .NET frameworku schopni spustit. 

 Poskytuje velmi dobré možnosti pro tvorbu ASP.NET stránek a webových služeb. 

 Obsahem je široká škála knihoven a objektově orientovaných tříd, které usnadňují práci 

s řadou úkolů, jako je bezpečnost, práce s databázemi apod. 

Aplikace na platformě .NET lze v podstatě psát jakýmkoliv objektově orientovaným 

programovacím jazykem, avšak nejčastěji se využívá programovací jazyk C# a Visual Basic. Jednou 

z výhod je vylepšený mechanizmus správy paměti - Garbage Collector monitorující paměť a zdroje, 

které jsou v aplikaci použity a dle potřeb je vrací zpět systému. Aktuální verze .NET frameworku je 

4.5. 

 

3.2 jQuery 

Jedná se o volně dostupnou JavaScriptovou knihovnu, která je rychlá, na funkce bohatá a 

vhodná pro širokou škálu moderních prohlížečů [3]. Nabízí velmi dobré vyhledávání v DOM, obsluhu 

událostí, AJAX, práci s efekty, CSS a animacemi. Díky své všestrannosti a rozšiřitelnosti, jQuery pro 

velké množství vývojářů, změnila způsob jakým psát JavaScript.  

 

3.3 SQL a T-SQL 

Jazyk SQL je standardním jazykem používaným k získávání dat a manipulaci s nimi 

v relačních databázích [4]. Pomocí jazyka SQL jsme schopni provádět následující: 

- Upravovat strukturu databáze. 

- Měnit nastavení zabezpečení systému. 

- Přidávat uživatelská oprávnění k databázím nebo tabulkám. 

- Dotazovat se databáze na informace. 

- Aktualizovat a jinak měnit obsah databáze. 

Mezi nejpopulárnější interpretace SQL patří MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server a Sybase. 

Jazyk T-SQL je databázovým produktem pro databáze SQL Server společností Microsoft a 

Sybase. T-SQL je rozšířením jazyka SQL o procedurální funkce. Umožňuje například udržovat 

kontrolu nad databázovými transakcemi a psát procedurální databázové programy. 
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3.4 CSS 

CSS – kaskádové styly poprvé implementovala společnost Microsoft do Internet Exploreru 3 

[5]. CSS nahradily prvky jako jsou <style> a <font> v html. CSS nám dovolují kromě změny barvy, 

velikosti a druhu písma spoustu dalších věcí, jako např. měnit okraje, barvy nebo obrázky pozadí 

apod. V dnešní době je již pravidlem oddělovat styly od struktury html kódu pomocí CSS souborů. 

Takový kód je pak mnohem přehlednější a jednodušší na údržbu. Aktuální verze CSS je 3. 



 

 

 

5 

4 Seznam zadaných úkolů 

V průběhu mé odborné praxe mi bylo zadáno několik menších i větších úkolů, na kterých jsem 

si měl možnost vyzkoušet, jak práci v týmu, tak samostatnou práci a učit se získávat informace od 

zkušenějších kolegů a také vyhledávat v externích zdrojích. Mezi větší projekty, na kterých jsem se 

podílel a budu je také v této práci popisovat, bych zařadil webovou aplikaci WaVeMan, iPoptávky a 

REM/NMSReports. Druhou součástí mé působnosti ve firmě Compromis spol. s r.o. byla práce na 

menších projektech nebo jiné rutinní úkoly, jako například plnění databázových tabulek daty, či 

drobné úpravy vzhledu pomocí CSS apod. V této práci uvedu následující projekty: 

- iPoptávky – webová aplikace. 

- WaVeMan – webová aplikace. 

- Import dat z XLS do SQL – konzolová aplikace 

- REM/NMSReports – webová aplikace 

Další úkoly byly obdobného charakteru, a proto zde nebudu uvádět úplně všechny zadání, 

která jsem během odborné praxe obdržel. 
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5 iPoptávky 

 

5.1 Představení aplikace iPoptávky 

Na projektu iPoptávky jsem začal pracovat v podstatě od počáteční fáze vývoje. K projektu 

jsem obdržel již zpracovanou dokumentaci a nebylo potřeba provádět analýzu ani návrh GUI. Mým 

úkolem tedy byla samotná implementace systému. Systém iPoptávek byl vyvíjen pro velmi důležitého 

zákazníka, se kterým firma Compromis úzce spolupracuje již řadu let. Tímto zákazníkem je 

mezinárodní společnost Otis a.s. zabývající se výtahovou technikou, eskalátory i travelátory. 

Požadovaný software měl plnit úlohu dřívějšího systému poptávek, který byl realizován v prostředí 

Microsoft Excel. Aplikace spočívá v evidenci poptávek, zákaznických prezentací a obchodních 

zástupců firmy Otis pro Českou Republiku. Hlavním cílem aplikace je ovšem možnost jednotlivými 

obchodníky vkládat a editovat poptávky na výrobky společnosti Otis a.s., v těchto poptávkách 

vyhledávat pomocí různých filtrů a v neposlední řadě využívat implementovaných tiskových sestav 

pro jednotlivé poptávky. Poptávky mohou nabývat různých statusů a tím se přetvořit v nabídku, 

aktualizaci nebo odmítnutí. Pro přehlednost je na obrázku 5-1 zobrazen Use case diagram. 

 

 

 
Obrázek 5-1: Use Case diagram (iPoptávky) 
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5.2 Realizace projektu iPoptávky 

Prvním krokem bylo vytvoření vhodné databáze v prostředí SQL Server 2012 Management 

Studia. V tomto případě mi postačilo si vytvořit lokální databázi SQL 2008 R2 na svém počítači a 

následně pouze vytvořit BACKUP databáze, který se přenesl na koncovou databázi k zákazníkovi. 

Vytvořil jsem si tedy potřebné tabulky pro uložení všech poptávek, uživatelů, rolí, které se uživatelům 

v systému přiřazují a jiných položek. Pro tvorbu tabulek jsem využil možnosti Management Studia a 

vytvořil tabulky v GUI aplikace. 

Následně jsem se seznámil s již vytvořenou šablonou, kterou firma používá pro podobné 

projekty. Mým úkolem bylo dodržovat třívrstvou architekturu a systém rozdělení jednotlivých 

formulářů do předem určených složek a naučit se tak dodržovat způsob vyvíjení aplikací, který firma 

používá. Pro vývoj jsem použil prostředí Microsoft Visual Studio 2012, ve kterém jsem se již dobře 

orientoval díky předešlým zkušenostem ze studia. Aplikace je tvořena v ASP.NET. Logiku obstarává 

programovací jazyk C# a na straně klienta jsou funkční prvky řešeny JavaScriptem a knihovnou 

jQuery.  

Master Page byla v šabloně již vytvořena, a proto postačilo pro formuláře použít stránky, které 

tuto Master Page využívají. Základním formulářem pro práci s aplikací je formulář vkládání a 

editování poptávky. Tento formulář je rozdělen do několika záložek pomocí TabContaineru pro větší 

přehlednost. Pro vkládání nové poptávky postačilo formulář rozdělit do dvou záložek, kde na prvním 

z nich se zadávají informace spjaté se samotnou poptávkou a na druhém z nich se pomocí PopUp okna 

vybírají z databáze zákazníci, ke kterým se daná poptávka váže, viz obr. 5-1 a 5-2. 

 

 

Obrázek 4 .1:   Nová poptávka (tab č. 1) Obrázek 5-2: Nová poptávka (záložka č. 1) 
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V případě editování poptávky, je tato schopna nabývat různých statusů. Tyto statusy mohou 

být např. nabídka, aktualizace nebo odmítnutí. Podle výběru statusu se může formulář rozrůst o další 

záložky, na kterých se vyplňuje opět informace spjaté s aktuálním statusem. Poptávka obsahuje pole, 

která je nutné vyplnit pro uložení do databáze. Tuto kontrolu zároveň se správnosti formátu 

zadávaných údajů kontroluje CustomValidator, který obsluhují funkce JavaScriptu, viz následující 

ukázka kódu. 

function IsNumeric(input) { 

   var inp = "" + input; 

     input = inp.replace(",", "."); 

     return (input - 0) == input && input.length > 0; 

} 

function validateFunction(sender, args) { 

if (!IsNumeric(args.Value) || args.Value == "" || args.Value == null || 

args.Value < 0) { 

            args.IsValid = false; 

     } 

} 

Dalším důležitým formulářem je formulář, kde se zobrazují jednotlivé poptávky v GridView a 

kde uživatel na základě různých filtrů má možnost v těchto záznamech vyhledávat. Vybrané filtry 

uživatelem se ukládají do Sessions a zůstávají takto uloženy po celou dobu, kdy je aplikace spuštěna, 

aby se nemuselo při přechodu mezi jednotlivými stránkami všechny filtry vždy znova nastavovat. 

 

Obrázek 4 .2:   Nová poptávka (tab č. 2) Obrázek 5-3 : Nová poptávka (záložka č. 2) 
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Klient požadoval možnost vytisknout si seznam poptávek opět na základě filtrů. Tento 

požadavek jsem realizoval pomocí ReportVieweru, který se pro takovéto tiskové sestavy báječně hodí. 

Pomocí designeru, který máme při práci s reporty ve Visual Studiu k dispozici, jsem vytvořil 

jednoduchou tabulku, ve které se na základě vybraných kritérií zobrazuje seznam požadovaných 

poptávek. 

Dalším požadavkem bylo ukládání seznamu poptávek do XLS souboru také s možností výběru 

jednotlivých poptávek na základě filtrů a s možností zobrazit pouze některé sloupce databázové 

tabulky. Pro tento účel jsem si uložil data z databáze do DataGridu, který jsem následně pomocí 

HTTPResponse uložil do souboru XLS. Původně jsem zkoušel jiná řešení, ale pro tento účel se toto 

řešení ukázalo být velmi rychlé a efektivní. Na následující ukázce kódu je uvedena metoda, kterou 

jsem, pro účel jednoduchého a rychlého uložení poměrně obsáhlých dat v aplikaci, použil. 

 

public void genReport(DataGrid dtGrid) { 

HttpResponse Response = System.Web.HttpContext.Current.Response; 

     Response.Clear(); 

Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=report.xls"); 

      Response.Charset = "iso-8859-2"; 

      Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); 

      Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; 

System.IO.StringWriter stringWrite = new System.IO.StringWriter(); 

System.Web.UI.HtmlTextWriter htmlWrite = new HtmlTextWriter(stringWrite); 

      dtGrid.RenderControl(htmlWrite); 

      Response.Write(stringWrite.ToString()); 

      Response.End(); 

} 

V neposlední řadě bych rád uvedl důmyslný systém přidávání jednotlivých rolí uživatelům, na 

základě kterých je každý uživatel schopen manipulovat pouze s daty, které jsou pro něj určené. Běžný 

uživatel je v podstatě obchodní zástupce firmy Otis a.s., který na základě jemu přiřazené oblasti má 

možnost spravovat své poptávky, v rámci regionu. Pokud má uživatel nastavena práva administrátora, 

je mu umožněno také zasahovat do nastavení aplikace, kde je schopen upravovat parametry, které jsou 

použity při sestavování nebo v rámci editace poptávek. Existuje také možnost nastavit uživateli práva 

READ_ONLY a v takovém případě uživatel není schopen editovat ani vytvářet poptávky, ale je mu 

umožněno jednotlivé záznamy poptávek procházet. 

Posledním úkolem pro dokončení zakázky bylo jednorázově naimportovat data obdržená od 

klienta v XLS souborech do připravené databáze. Tento úkol jsem snadno vyřešil v Microsoft SQL 

Management Studiu, kde je možné pomocí GUI naimportovat data ze souboru XLS. Takto 

importované tabulky jsem uvedl do požadovaného tvaru pomocí procedury napsané v jazyce T-SQL. 

Na této aplikaci jsem pracoval samostatně, a jelikož se v průběhu mé praxe požadavky klienta 

několikrát změnily, zabral tento projekt nemalou část mé odborné praxe. 
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6 WaVeMan 

6.1 Seznámení s webovou aplikací WaVeMan 

Dalším z úkolů, který mě provázel po delší období mé praxe, byl projekt WaVeMan. Tento 

systém je určitě rozsáhlejší než iPoptávky, avšak na tomto projektu jsem spolupracoval s jedním 

z kolegů z týmu a moje funkce byla spíše pomocná. 

Tento Informační systém byl vyvíjen na zakázku opět pro společnost Otis a.s., tentokrát však 

byl určen pro zástupce firmy Otis v Rakousku. Projekt se zabýval kalkulací ceny pro servisní úkony. 

Servisní služby se zákazníkům společnosti Otis nabízí v podobě čtyř typů kontraktů. Cenová kalkulace 

rovněž záleží na parametrech jednotky nebo jednotek, u kterých se má servisní prohlídky provádět a 

počtu návštěv servisního technika za rok. Jednotkou se rozumí výtah nebo jiné zařízení vyrobené 

firmou Otis a.s. 

Aplikace obsahuje menu, ve kterém se nachází možnost vytvořit nebo editovat současné 

projekty, měnit parametry spojené s kalkulací a nastavením aplikace jako jsou role uživatelů nebo 

překlady do cizích jazyků. 

Celý proces kalkulace ceny servisních prohlídek pro zákazníka, začíná vytvořením nového 

projektu a přiřazením zákazníka z databáze zákazníků. Následně se dostáváme na stránku, kde uživatel 

vybere ze seznamu jednotek ty, které k rozpracovanému projektu patří, popřípadě vytvoří v menu 

zcela novou jednotku. V levé části obrazovky má uživatel k dispozici všechny vybrané jednotky 

k aktuálnímu projektu a je schopen u každé z nich měnit parametry, které souvisí se samotnou 

kalkulací. V momentě kdy má uživatel správně vyplněné všechny pole formuláře, které jsou 

vyžadovány, má možnost vybrat u každé jednotky a každého kontraktu předběžnou cenu v závislosti 

na počtu návštěv technika za kalendářní rok. Poté se vytvoří nabídka se všemi vybranými kontrakty, 

kde je možnost přidat k nabídce různé slevy. Takto vytvořenou nabídku může uživatel potvrdit, čímž 

zaniká možnost dalších změn v projektu. V závislosti na výši ceny jednotlivých kontraktů v rámci 

nabídky, se tato odešle příslušným pracovníkům ke schválení. Pokud bude nabídka schválena, je 

možno definitivně vybrat kontrakt, který bude použit a předložit jej zákazníkovi. 

6.2 Realizace úkolů projektu WaVeMan 

Mým prvotním úkolem bylo na základě obdržené dokumentace, vytvořit třídu, která bude 

obsahovat metody standartní kalkulace pro všechny čtyři kontrakty a všechny možné počty návštěv. 

Výsledkem je seznam se čtyřmi tabulkami, které obsahují každá po 12 záznamech, což odpovídá 

možnosti vybrat jednu až dvanáct návštěv technika za rok. Následující ukázka kódu znázorňuje 

metodu, která počítá základní cenu v závislosti na parametrech uložených v databázi. Tato metoda 

vrací seznam základních cen ke všem kontraktům. Z této ceny se poté vychází při výpočtu pro každou 

jednotku, pro kterou platí standartní kalkulace. Konkrétní cena se dále počítá na základě řady dalších 

parametrů jednotky, jako je například počet pater, zatížení, použitá řídící jednotka atd. 
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method PriceCalc (parameters: TECHNOLOGY, USAGE) 

 get table CONTRACT_TYPES 

 for each CONTRACT_TYPES rows 

  if row.column PRICE is not NULL 

   PRICE = row.column PRICE 

  else 

   PRICE = -1 

  end if 

  YEARLY_FACTOR = row.column YEARLY_FACTOR 

  CONTRACT_TYPE = row.column CONTRACT_TYPE 

  get table BASIC_PRICE (parameters: CONTRACT_TYPE, TECHNOLOGY, USAGE) 

  if BASIC_PRICE first_row.column FIX_PRICE is not NULL 

   FIX_PRICE = BASIC_PRICE first_row.column FIX_PRICE 

  else 

   F_PRICE = 0 

  end if 

  if BASIC_PRICE first_row.column PERCENTAGE is not NULL 

   PERCENTAGE = BASIC_PRICE first_row.column PERCENTAGE 

  else 

   PERCENTAGE = 1 

  end if 

  if FIX_PRICE is 0 and PRICE is not -1 

   PRICE = PRICE * PERCENTAGE * YEARLY_FACTOR 

  else 

   PRICE = FIX_PRICE * YEARLY_FACTOR 

  end if 

  PRICE append to BASIC_PRICES 

end for 

return BASIC_PRICES 

end method 

 

V další fázi bylo nutné vytvořit třídu pro výpočet nestandartní kalkulace, kdy jsem na základě 

kalkulátoru v podobě XLS souboru, vytvořil nejdříve tabulky v databázi, které obsahovaly parametry 

pro výpočet. Tato kalkulace byla poměrně složitější než předchozí standartní kalkulace. Bylo obtížné 

neudělat chybu, protože množství parametrů a jiných dat potřebných pro vytvoření kalkulace bylo 

velké a tudíž se vlivem lidského faktoru může snadno stát, že se někde nějaký parametr zamění. 

Kalkulace se skládala ze sedmdesáti menších výpočtů, kdy se pro každou technologii určilo, které 

z výpočtů se použijí. 

Mezi další nejčastější úkoly na systému WaVeMan patřily práce na jednotlivých formulářích, 

jako například vytváření PopUp oken. Jako ukázku přikládám obrázek 6-1 , který znázorňuje PopUp 

okno pro výběr Zákazníka pro daný projekt. 
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Jelikož systém umožňuje pověřenému uživateli, měnit data tabulek, které obsahují parametry 

pro samotný výpočet a zobrazení informací o každé jednotce, bylo nutné do administrace přidat 

obsluhu veškerých těchto tabulek. Velmi často jsem pro tyto účely používal tzv. BulkEditGridView, 

které je součástí komponenty RealWorld controls. Toto speciálně upravené GridView umožňuje velmi 

dobře editovat všechna uložená data. Ukázka na obrázku 6-2 znázorňuje konkrétní využití 

BulkEditGridView pro účely editace parametrů pro jednotlivé typy výtahových dveří. Jako 

DataSource pro BulkEditGridView jsem použil ObjectDataSource, který z DataSet souboru, pomocí 

TableAdapteru selektuje data vybranou SelectMetodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 .3:   PopUp okno (výběr zákazníka) Obrázek 6-1: PopUp okno (výběr zákazníka) 

Obrázek 6-2: BulkEditGridView 
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Pro systém WaVeMan bylo potřeba vytvořit zhruba dalších 25 obdobných formulářů, avšak je 

zbytečné všechny jednotlivě popisovat.  

V další fázi vývoje jsem se zaměřil na vytváření tiskových sestav, kdy jsem tvořil jednotlivé 

reporty opět v Designeru, který nabízí Visual Studio. Pro příklad uvedu report, který pro daný projekt 

zobrazí informace o projektu a zákazníkovi, pro kterého je určen a dále zobrazí všechny jednotky 

přiřazené k projektu. Pro tento report bylo vhodné, z důvodu zobrazení více jednotek pro jeden 

projekt, použít tzv. SubReport, který je v podstatě samostatný report obsažený uvnitř jiného reportu. 

V tomto SubReportu jsem použil List, který nám dovoluje opakovat informace pro každou jednotku. 

Ukázka tvorby reportu je zobrazena na obrázku 6-3. 

 

 

Obrázek 6-3: Vytváření reportu 
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7 Konzolová aplikace pro pravidelný import dat z XLS 

souboru do SQL databáze 

 

Jako zástupce z řady menších úkolů, které jsem v průběhu praxe řešil, bych uvedl malou 

konzolovou aplikaci, která má za úkol z prvního parametru získat cestu k souboru a jeho jméno a 

pokud se jedná o XLS soubor o správných parametrech, naimportuje data do připravené databáze. 

Program také vytvoří Log s informacemi o průběhu importu a v případě, že se při importování dat 

vyskytnou nějaké chyby, vytvoří se také soubor se zprávou o chybách, které se během importu 

vyskytly.  

Program by se měl pravidelně spouštět na serveru a to vždy s jedním parametrem, kterým je 

úplná cesta ke XLS souboru a jeho název. K získání dat z tohoto souboru používám API OLE DB. Po 

připojení přes OleDbConnection se pomocí OleDbCommand načtou data z prvního listu, která se uloží 

do DataTable. Následně se použije SqlConnection pro připojení k cílové databázi, kde se provádí pro 

každý jednotlivý záznam dočasné tabulky kontrola, zda tento již není v cílové tabulce obsažen. 

V případě že ne, provede se zápis řádku do databáze. V opačném případě se do Log a Error souboru 

uvede zpráva o tom, že se vyskytl duplicitní záznam. Do Logu se vždy zapisují jednotlivé operace o 

tom, zdali se povedlo najít XLS soubor, načíst data, připojit k databázi apod. Do Error souboru se 

zapisují pouze operace, u kterých se vyskytla chyba. Pro ukázku výpis logu z chybou připojení k SQL 

databázi. 

 

START APPLICATION - 30. 1. 2013 13:14:17 

Successfully connected to Microsoft.ACE.OLEDB.12.0. 

Successfully open file Booking.xlsx and read data from sheet Tabelle1$. 

--- Error! Connection to Database failed. --- 

END APPLICATION - 30. 1. 2013 13:14:17 

 

  



 

 

 

15 

8 REM/NMSReports 

 

 

Webová aplikace, na které aktuálně pracuji, je opět určena pro společnost Otis a.s. Aplikace 

vychází ze stejné šablony jako systém WaVeMan. Tento systém obsahuje kromě nastavení pouze 

jednu položku v menu a tou je položka Reports. Celá aplikace je vlastně zaměřena na generování asi 

třiceti reportů. V nastavení aplikace pak nalezneme položky určené pouze pro administrátora aplikace, 

který je schopen editovat uživatele a přiřazovat jim příslušné role. Administrátor je také schopen 

upravovat překlady aplikace, která je přeložitelná do tří jazyků. 

 

Práce vyžadovala, především, pomocí SQL dotazů získat potřebná data. Spojení databáze 

s aplikací jsem řešil opět pomocí TableAdaptérů. Následně bylo potřeba vytvořit jednotlivé Reporty. 

Jelikož je v aplikaci možnost přepínat mezi třemi jazyky, bylo žádoucí, aby se i samotné reporty 

překládaly do všech jazyků, které jsou v aplikaci k dispozici. V samotné aplikaci jsou překlady řešeny 

pomocí Resourců, tyto ovšem není možno automaticky použít v reportech. Skvělým pomocníkem mi 

proto byla třída, kterou vytvořil jeden z mých starších kolegů ve firmě. Třída se jmenuje RDLCHelper  

a funguje tím způsobem, že projde report, což je v podstatě XML soubor a pokud nalezne shodu 

v atributu LocID a v Resource souboru, použije hodnotu z Resource souboru namísto textu uvedeného 

v originálním reportu. Takto vytvořené reporty se poté zobrazují na jednotlivých stránkách opět 

pomocí ReportVieweru. Ukázku SQL dotazu pro získání dat k jednomu z reportů a interpretaci celého 

reportu si můžete prohlédnout v následujících ukázkách. 

SELECT rem.unit_number, COUNT(alarm.rem_group_id) AS ct_rem_group_id, 

building.name, building.address1, building.address2, building.postal_code 

FROM rem  

INNER JOIN alarm ON rem.rem_id = alarm.rem_id  

INNER JOIN building ON rem.building_id = building.building_id 

WHERE (alarm.db_id = 1) AND (CONVERT(DATE, alarm.occured_time) >= CONVERT(DATE, 

GETDATE() - 3)) 

GROUP BY rem.unit_number, building.name, building.address1, building.address2, 

building.postal_code 

ORDER BY ct_rem_group_id DESC 

 

 
Obrázek 8-1: Ukázka aplikace REM/NMSReports 
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9 Uplatněné znalosti získané během studia 

Studium na VŠB mi velmi pomohlo při mém působení na odborné praxi a zejména předměty 

„Databázové a Informační Systémy“ a „Vývoj Informačních Systémů“ pro mne byly velmi 

nápomocné, jelikož jsem na praxi řešil podobné problémy jako při studiu těchto předmětů. Tyto dva 

předměty však nejsou jediné a zajisté by pro mne nebylo možné je vůbec absolvovat bez předchozích 

znalostí z předmětů, jako jsou například „Teorie zpracování dat“ nebo „Softwarové inženýrství“. Můj 

celkový dojem z mých teoretických znalostí je dobrý a proto mě velmi těší, že jsem si na této praxi 

ověřil, jak tyto získané informace uplatnit v praxi. 
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10 Chybějící znalosti 

Drobné nedostatky vidím ve znalosti JavaScriptu, který jsem velmi často používal ve většině 

projektů, ale jelikož jsem alespoň nějaký základ toho skriptovacího jazyka ovládal např. z předmětu 

„Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace“, nedělalo mi problém si potřebné informace najít, 

popřípadě problém zkonzultovat s kolegou. Mezi další nedostatky bych zařadil především zkušenosti, 

které samozřejmě jako student ještě nemám tak bohaté a proto jsem spoustu řešení musel občas 

vyhledávat a někdy také na radu kolegů, použít nějaké efektivnější řešení. 
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11 Závěr 

Na závěr bych rád zhodnotil celou odbornou praxi jako velmi přínosnou. Jsem maximálně 

spokojen s výběrem této možnosti, jelikož je pro mne významnou zkušeností si své znalosti a 

dovednosti vyzkoušet v reálném prostředí a zjistit tak, že informace nabyté během studia mají opravdu 

smysl a uplatnění. Velmi si rovněž cením rad starších a zkušenějších kolegů, kteří mě spoustu nových 

věcí naučili a obohatili tak mé dosavadní znalosti. Rád bych také uvedl, že jsem spokojen především 

s výběrem firmy, jelikož jsem měl možnost pracovat v odvětví, které mne zajímá nejvíce, a chtěl bych 

se v něm do budoucna uplatnit. Na úplný závěr bych chtěl zhodnotit kolektiv zaměstnanců, který na 

mne působil velmi přátelským dojmem a nebylo tak pro mne těžké adaptovat se v neznámém 

prostředí. 
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