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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá programovacím jazykem Java a databázovým sys-

témem Oracle. Popisuje využití těchto technologií při tvorbě webových aplikací. 

Z pohledu Javy to je hlavně problematika servletů a Java Server Pages (JSP) a jejich 

kombinace. Dále je rozebrána otázka vhodnosti jednotlivých technologií pro různá za-

dání. 

Vše je demonstrováno na příkladu konkrétní webové aplikace – školního infor-

mačního systému. Jsou popsány jeho vlastnosti, funkce a způsob implementace. 

Popsáno je také běhové prostředí nutné pro spuštění webové aplikace napsané 

v Javě – projekt Apache Tomcat. 
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1. Úvod 

Informační systémy představují v současné době velice silný nástroj pro zpraco-

vání, vyhledávání a publikaci informací. Oblast informačních systémů, konkrétně škol-

ních informačních systémů, je oblastí poměrně mladou. Avšak přesto nebo právě proto 

zde dochází k velkému rozšíření těchto systémů a k nasazování ve stále větším procentu 

nejen vysokých, ale i středních a základních škol. 

A stejně tak, jako rostou nároky na funkce informačního systému z pohledu uži-

vatele, rostou i nároky na implementační a programátorské nástroje, pomocí kterých 

tyto systémy vznikají. Je vyžadována stále větší výkonnost a robustnost. Informační 

systém musí umět nabídnout široké spektrum navzájem provázaných funkcí. Musí umět 

obsloužit velké množství uživatelů v jednom časovém okamžiku. Musí být schopen 

uchovávat velké množství strukturovaných dat a efektivně je vyhledávat a prezentovat. 

Neméně důležitou kapitolou jsou požadavky na bezpečnost systému. Hodnota informací 

uvnitř systému roste, proto roste i škoda při případném nežádoucím úniku dat. Díky 

těmto zvyšujícím se nárokům jsou k implementaci informačních systémů používány 

stále výkonnější nástroje. 

Tato práce si klade za cíl poskytnout přehled o jednom z poměrně čerstvých im-

plementačních nástrojů – programovacím jazyce Java. Těch několik málo let, kdy se 

Java začala využívat ve větší míře, ukázalo její sílu a schopnost poskytnout požadova-

nou úroveň nástrojů pro vývoj bezpečných a výkonných aplikací. V této práci se zamě-

řím na představení tohoto jazyka, ukázku jeho možností a schopností. Dále porovnám 

Javu s ostatními současnými programovacími jazyky hlavně z programátorského hle-

diska, tzn. proč by si měl vývojář vybrat pro programování aplikace právě Javu. 

Jak již bylo zmíněno výše, moderní informační systém musí být schopen praco-

vat s velkým množstvím strukturovaných dat a efektivně je vyhledávat a prezentovat. 

Pro tento požadavek poskytly nejlepší podmínky relační databázové systémy. Díky rela-

tivní jednoduchosti implementace a právě vhodnému prostředí pro aplikace, které pra-

cují s množstvím strukturovaných dat se databázové systémy dnes používají ve většině 

aplikací. 
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Část této práce je proto zaměřena na databázový systém Oracle. Ten vyniká prá-

vě vysokou výkonností a množstvím nástrojů pro kvalitní implementaci databázové 

aplikace. Představím také několik konkurenčních databázových systémů s jejich výho-

dami a nevýhodami oproti Oracle. 

V další části práce pak představím praktickou ukázku využití těchto technologií 

pro vývoj skutečné aplikace – školního informačního systému. Bude popsán vývoj apli-

kace a způsob implementace. Dále popíšu problémy při vývoji a jejich řešení. Celá apli-

kace bude také detailně popsána z pohledu programátora i uživatele. 

1.1. Vymezení pojmů 

1.1.1. Informační systém 

Informační systém (1) je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování 

dat. Obecně se jedná o účelově definovaný soubor komponent, mezi kterými existují 

určité vztahy a které splňují nějaký cíl. Informační systém může být v papírové podobě 

nebo elektronický, automatizovaný pomocí počítačů. 

V kontextu této práce je pod pojmem informační systém míněn právě elektro-

nický informační systém. Pro zjednodušení textu může být v této práci pro pojem in-

formační systém použita zkratka IS. 

1.1.2. Aplikace 

Aplikace (2) je programové vybavení počítače, které je určeno pro přímou nebo i 

částečně nepřímou interakci s uživatelem. Je možno se také setkat s pojmem aplikační 

software nebo častěji jen software. Ovšem ne každý software musí nutně být v interakci 

s uživatelem. Například software síťových zařízení nebo telefonní ústředny může pra-

covat samostatně bez zásahu uživatele. 

V této práci je pojem aplikace používán hlavně pro pojmenování výsledku práce 

programátora. Častěji je pojmem aplikace míněna webová aplikace, což je aplikace 

zpřístupněná uživatelům prostřednictvím webového serveru a počítačové sítě (Internet 

nebo intranet). Pod pojmem aplikace si tedy můžeme představit i konkrétní implemen-

taci informačního systému. 
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2. Programovací jazyk Java 

2.1. Vznik a historie 

Za počátek vývoje Javy se dá označit rok 1991 (3). Tehdy pánové Patrick 

Naughton, Mike Sheridan a James Gosling ze společnosti Sun Microsystems dali 

vzniknout uzavřenému uskupení několika lidí, tzv. „Green Teamu“. Hlavní myšlenkou 

tohoto projektu bylo prolnutí dvou oblastí, a to spotřební elektroniky a počítačů. Cílem 

bylo vytvořit technologii a podmínky pro vznik inteligentních spotřebičů řízených počí-

tačem, které by bylo možné kontrolovat pomocí univerzálního ovladače. Myšlenka jako 

taková byla velice inovativní, protože předpokládala komunikaci různých zařízení pří-

mo mezi sebou pomocí jednotného rozhraní. 

O necelé dva roky později přišel Green Team s výsledkem své práce – prototy-

pem jednoduchého zařízení, spojujícího organizér a dálkový ovladač s animovaným 

uživatelským rozhraním. Důvodem, proč mohlo komunikovat s různými přístroji a plat-

formami, byl nový, na platformě nezávislý jazyk, který vyvinul sám James Gosling. Dal 

mu název „OAK“. Později se zjistilo, že pod tímto názvem již existuje jeden programo-

vací jazyk, proto se začal užívat název Java. 

Bylo načase začít hledat uplatnění pro toto zařízení. Green Team se proto pod 

novým názvem FirstPerson začal prezentovat na veřejnosti a oslovovat potenciální zá-

jemce o tuto technologii. Nejvhodnějšími se zdály být společnosti působící v oblasti TV 

a video průmyslu. Tyto společnosti se však samy snažily teprve najít své místo 

v obchodním světě, proto neměl FirstPerson Team příliš úspěchu. 

V té samé době ovšem došlo k většímu rozvoji Internetu jako nástroje pro sdílení 

a získávání multimediálních dat – audia, videa, grafiky a dalších a protože Java byla od 

počátku vyvíjena jako nástroj pro komunikaci v homogenním prostředí mezi různými 

přístroji, byl pro ni Internet tou pravou půdou. 

Když byl představen světu první webový prohlížeč Mosaic, FirstPerson Team 

začal pracovat na svém vlastním prohlížeči založeném na technologii Java. A tak, v roce 

1994, spatřil světlo světa prohlížeč WebRunner (později známý jako HotJava browser). 

A byl převratný. Poprvé v historii totiž umožnil zobrazit animovaný, pohybující se a 
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dynamicky spouštěný obsah, a to uvnitř okna webového prohlížeče. Toho nebylo zatím 

nikdy dosaženo a tak není divu, že když Gosling v roce 1995 poprvé prezentoval 

WebRunner veřejnosti, vzbudil bouřlivý ohlas. Zanedlouho poté byla tato (ještě vývo-

jová) verze poskytnuta několika vývojářským skupinám ke stažení a otestování a opět 

netrvalo dlouho a WebRunner byl dostupný i pro veřejnost. Zájem rapidně rostl a brzy 

dosáhl počet stažení několika tisíc. 

Zájem o Javu rostl velice rychle a když se představitelé Sun Microsystems do-

hodli na integrování Java technologie do prohlížeče Netscape Navigátor, bylo jasné, že 

se s touto technologií musí počítat i do budoucnosti. 

2.2. Java v současnosti 

V současné době je Java jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků. 

Spousta vývojářů si ji oblíbila díky vlastnostem, kvůli kterým byla původně vyvíjena - 

jednoduchosti, bezpečnosti a nezávislosti na architektuře. 

Hlavní výhodou jazyka Java ovšem je přenositelnost. Java je nezávislá na plat-

formě, program tak lze spustit na prakticky jakémkoliv operačním systému nebo archi-

tektuře.  

Na rozdíl od jazyka C++ a ostatních dnešních programovacích jazyků je Java ja-

zyk interpretovaný. To znamená, že místo skutečného strojového kódu vytváří tzv. by-

tecode (bajtkód). Tento „mezikód“ je nezávislý na platformě a může být interpretován 

všude, kde je k dispozici interpret Javy, tzv. Java Virtual Machine (JVM). Současné 

verze Javy pracují s bytecodem ještě o něco jinak. Bytecode je nejdříve tzv. Just-In-

Time (JIT) kompilátorem převeden do strojového kódu dané platformy a poté vykonán. 

To sice zpomaluje start aplikací, ale následně urychluje jejich provádění. 

Nezávislost Javy na architektuře zastřešuje tzv. platforma Java. Ta se skládá ze 

dvou částí: 

• Java Virtual Machine (JVM) – virtuální stroj, který interpretuje zdrojové 

kódy Javy a převádí je do bytecode a pomocí JIT kompilátoru dále do stro-

jového kódu určité architektury (viz výše) 
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• Java Core API – základní knihovny pro psaní programů. Protože jsou sou-

částí platformy Java, nemusí být distribuovány spolu s programem (jsou 

k dispozici na každém OS a architektuře) 

2.3. Hlavní rozdíly oproti jazyku C a C++ 

Java vychází z jazyka C a C++. Oproti těmto jazykům bylo provedeno několik 

změn, které zajišťují již zmiňovanou jednoduchost. Začátečník, který se bude učit Javu, 

udělá při studiu méně chyb než kdyby se učil C++. Hlavní rozdíly tedy jsou následující 

(4) (5): 

• Neexistuje přímý a nekontrolovaný přístup do paměti. Typické ukazatele 

(známé z C++) zde nejsou – jsou nahrazeny referenčními proměnnými. Ta-

ké ukazatel na funkci známý z C++ v Javě neexistuje. Datové typy jsou 

pevně definovány, při indexaci polí se provádí kontrola (nesetkáme se tedy 

se zápisem mimo pole). 

• Java vyžaduje tzv. garbage collector, což je část JVM, která se stará o sprá-

vu paměti. Automaticky určuje, která část paměti programu je již nevyužitá 

a připravuje ji pro znovupoužití. Objekty se tak neruší pomocí operátoru 

delete (jako v C++), ale pouze se můžou „vynulovat“ přiřazením hodnoty 

null. 

• Veškeré deklarace proměnných, funkcí a objektů v Javě musí být uvnitř tří-

dy. Oproti tomu v C++ toto není vyžadováno. 

• Základní datové typy mají v Javě pevně danou velikost. V C++ mají tyto da-

tové typy určen rozsah a přesná reprezentace je závislá na platformě. 

• V Javě není povoleno přetěžování operátorů. Jediné přetížené jsou operátory 

+ a +=. 

• Vývojář v Javě má možnost využít systému výjimek, které zachycují všech-

ny chyby a nestandardní situace programu. Tyto situace pak můžou být jed-

noduše ošetřeny. Pokud programátor výjimky neošetří, program může zha-

varovat. 
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• Velice výkonným nástrojem je podpora běhu více vláken v rámci jedné 

aplikace (multithreading). Java obsahuje klíčové slovo synchronized, 

které zajistí synchronizaci vláken a jejich přístup do tzv. kritické sekce. 

V C++ lze vlákna taktéž implementovat, není však definován žádný pamě-

ťový model pro běh vícevláknové aplikace. 

• Java má k dispozici velice obsáhlé API (Application Programming Interfa-

ce), které obsahuje knihovny pro vývoj GUI (grafických) aplikací, síťové, 

databázové, kryptografické a spoustu dalších funkcí.  

• Java nepodporuje vícenásobné dědění. Dědit lze pouze od jedné třídy, což 

může komplikovat řešení některých problémů. Třída v Javě ovšem může 

implementovat několik rozhraní. Rozhraní (interface) je množina metod, 

která může být implementována třídou. Rozhraní pouze popisuje tyto meto-

dy, neimplementuje je. Může tak částečně nahradit vícenásobné dědění. 

• Dělení zdrojových kódů na menší části probíhá v Javě pomocí balíčků 

(packages). Balíčky v podstatě vymezují prostor jmen. Název třídy v Javě 

odpovídá názvu souboru, ve kterém je uložena. Název balíčku pak odpovídá 

názvu adresáře. 

2.4. Verze Javy 

Původně byla Java vyvíjena jako rozhraní pro vestavěné systémy (domácí spo-

třebiče, ovladače, …). S jejím rozvojem a rozšířením se však vývoj ubíral spíše směrem 

k desktopovým aplikacím a dále k serverovým. Ukázalo se tedy jako vhodné rozdělit 

Java platformu na několik částí určených pro specifický vývoj a nasazení. Vznikla tak 

Java SE (Standard Edition) jako jazyk pro stolní PC a dále její „nadstavba“ Java EE 

(Enterprise Edition). S dalším rozvojem pak vznikla i verze pro mobilní zařízení – Java 

ME (Micro Edition). 

Všechny tyto varianty se liší hlavně rozsahem použitelných tříd a knihoven, kte-

ré má vývojář k dispozici. Pro tuto práci jsou důležité hlavně první 2 – Java SE a Java 

EE. 



 

 16

2.5. Java Standard Edition (J2SE) 

J2SE je základní verzí Javy. V současné verzi 1.6 je známa jako Java SE. Je pre-

zentována jako verze pro desktopové aplikace. Tato verze se skládá z několika součástí: 

• Definice běhového prostředí (JVM) 

• API knihoven základních funkcí  

• API knihoven pro vytváření desktopových grafických aplikací – AWT a 

Swing 

Základní API Javy je velice bohaté a obsáhlé – o mnoho více než například u ja-

zyka C++. Ve verzi Java SE je ještě rozšířeno o některé speciální soubory tříd pro vývoj 

desktopových aplikací. Obsahuje následující soubory knihoven (vybrány jsou jen někte-

ré nejzákladnější) (6): 

2.5.1. java.lang 

Tento balík obsahuje základní třídy a rozhraní úzce svázané se samotným systé-

mem. Tyto třídy jsou automaticky k dispozici v každém novém zdrojovém kódu (není 

nutný import). Jedná se například o tyto třídy: 

• Object – třída, která je rodičovskou třídou každé další třídy 

• Throwable – třída, která je základní třídou hierarchie výjimek v Javě 

• Error, Exception, RuntimeException – třídy, které jsou základ-

ními pro každý typ výjimky 

• Thread – třída umožňující operace s vlákny 

• String – třída sloužící k práci s řetězci 

• ClassLoader, Process, Runtime, System – základní třídy, které 

provádějí tzv. systémové operace. Jedná se například o dynamické načítání 

tříd, bezpečnostní politiku, vytváření procesů a další. 

• Math, StrictMath – třídy poskytující základní matematické funkce (na-

příklad sin, cos, …) 
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2.5.2. java.io 

Tento balík tříd poskytuje základní třídy pro vstupně výstupní operace, tedy 

hlavně komunikaci s datovými proudy. Základní třídy jsou InputStream a Out-

putStream. Jedná se o abstraktní třídy pro čtení a zápis binárního datového proudu 

(Byte Stream). Související třídy pro čtení a zápis znakového datového proudu dat (Cha-

racter Stream) jsou Reader a Writer. 

java.io dále obsahuje třídu File pro práci se souborovým systémem. To zahr-

nuje tvorbu a modifikaci souborů a adresářů a manipulaci s jejich atributy. 

2.5.3. java.util 

…obsahuje pomocné třídy několika základních datových struktur (např. zásob-

ník, vektor, …), třídu pro generování náhodných čísel, časovými formáty, … 

Dále pak obsahuje balík java.util.zip, který umožňuje práci s archivy zip a gzip. 

2.5.4. Další balíky tříd 

• java.applet - soubor tříd, který umožňuje napsat aplikaci, která je urče-

na ke stažení prostřednictvím webové stránky a spuštění u klienta. Více o 

appletech v kapitole níže. 

• java.sql – obsahuje implementaci JDBC rozhraní pro práci s SQL data-

bázemi. Více o JDBC v kapitole níže. 

• java.awt – AWT (Abstract Window Toolkit) je grafické rozhraní Javy 

nezávislé na platformě. Poskytuje komplexní grafické funkce včet-

ně podpory práce se schránkou (Clipboard), třídy pro práci s I/O zařízeními 

(myš, klávesnice) nebo například práce se systémovou lištou (Systray). 

• java.swing – Swing je další grafické rozhraní pro Java aplikace. Podpo-

ruje různé GUI komponenty, jako například tlačítka, textová pole, okna ne-

bo tabulky. Na rozdíl od AWT vypadají Swing komponenty stejně na všech 

platformách (AWT jsou závislé na okenním systému dané platformy). 
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2.6. Java Enterprise Edition (J2EE) 

Java EE je platforma pro vývoj a distribuci vícevrstvých serverových aplikací. 

Jako základ obsahuje soubory tříd platformy Java SE a dále ji obohacuje o serverové 

technologie, jako například (7): 

• javax.ejb (Enterprise JavaBeans) – soubor serverových komponent, které 

zapouzdřují programovou logiku aplikace. Poskytují programátorovi nástro-

je pro řešení problémů spojených se serverovými aplikacemi – trvalost, pro-

vádění transakcí, bezpečný multiuživatelský přístup apod. 

• javax.xml – soubor tříd, které definují JAXP API. To je určeno k vytváření 

a parsování XML dokumentů pomocí SAX, DOM nebo XSLT transforma-

ce. 

• javax.jms – balík, který definuje Java Message Service API, což je rozhraní 

pro zasílání zpráv mezi klienty. 

• java.transaction 

• javax.jws 

• servlety, portlety, JSP a další (viz kapitoly níže) 

Nástroje pro vývoj Enterprise Edition aplikací musí být certifikovány jako Java 

EE Compilant, tzn. že obsahují všechny součásti a splňují požadavky pro vývoj Java EE 

aplikací. Tato certifikace se dá přirovnat k ISO normám. 

2.7. Možnosti Javy 

Pro účely této práce a pro lepší pochopení vysvětlované problematiky si dovolím 

zjednodušit rozdělení Java platformy na Standard a Enterprise Edition. Tyto specifikace 

se v následujících kapitolách budou prolínat a bylo by poměrně složité a nepřehledné 

mezi nimi rozlišovat. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí je i fakt, že Java SE je zá-

kladem pro Java EE. Budu všechny následující pojmy proto prezentovat souhrnně jako 

Java EE. 

Java nabízí široké spektrum technologií tvorby aplikací. Vývojář tak má mož-

nost před začátkem samotného vývoje aplikace rozhodnout, kterou z nich použít jednak 

z hlediska koncepce a účelu aplikace, dále z hlediska výkonu a uživatelského komfortu. 
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2.8. Desktopová aplikace 

Java může být jednoduše využívána k vývoji klasických desktopových aplikací. 

Pro spuštění a běh takovéto aplikace je nutné, aby na počítači bylo nainstalováno JRE 

(Java Runtime Environment), což je prostředí zajišťující běh Java aplikací. 

Běžná desktopová Java aplikace je spouštěna příkazem java název_třídy. Při 

spuštění je volána metoda main(). JVM této metodě předá seznam parametrů příkazo-

vé řádky (pokud nějaké existují). Program může být ukončen několika způsoby – ukon-

čením metody main(), nebo voláním metody exit() třídy Runtime. 

O výhodách a nevýhodách, popř. vhodnosti a nevhodnosti desktopové aplikace 

nemá smysl se více rozepisovat. Pokud účelem aplikace je činnost nebo soubor činností, 

které jsou realizovatelné v rámci jednoho PC individuálně u klienta, pak je tento typ 

aplikace nejvhodnější. Můžeme samozřejmě naprogramovat i desktopovou aplikaci na 

bázi klient-server, zde ale musíme zajistit stažení a instalaci aplikace u každého klienta, 

který by ji chtěl využívat. To můžeme zajistit jen v některých případech (podniková síť 

LAN). V některých situacích by totiž nutná instalace mohla uživatele spíše odradit a pro 

takové případy existuje několik vhodnějších řešení. 

2.9. Applety 

Applet je program v Javě, který je možné vložit do běžné HTML stránky napří-

klad stejně jako obrázek nebo tabulka. Požadavkem na spuštění appletu je pouze webo-

vý prohlížeč s podporou Javy. V současnosti při instalaci JVM se nainstaluje také Java 

plug-in pro webové prohlížeče, které jsou v PC nainstalovány. 

Applet je vhodným doplňkem webové stránky tam, kde je třeba zobrazit a pra-

covat s interaktivním dynamickým obsahem, který HTML neumí poskytnout. Stejně tak 

jako HTML stránka, i applet může být díky platformní nezávislosti Javy spuštěn nezá-

visle na použitém hardwaru, operačním systému nebo prohlížeči. 

Velkým rozdílem oproti desktopové aplikaci je bezpečnostní politika. Protože u 

webového obsahu není možné vždy bezpečně určit, odkud pochází, jsou applety velmi 

striktně omezeny co se týče úkonů, které mohou a nemohou provádět. Jsou to například 

tyto: 
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• Applet nemůže pracovat se soubory na počítači, na kterém byl spuštěn. 

• Applet nemůže vytvářet síťová spojení s jiným serverem než s tím, ze které-

ho byl spuštěn. 

• Applet nemůže spouštět jakékoliv programy a číst systémová nastavení po-

čítače, na kterém byl spuštěn 

• Applet může volat veřejné metody jiného appletu, který je umístěn na stejné 

HTML stránce. 

Pokud je applet spuštěn přímo z disku počítače, žádná tato opatření se na něj ne-

vztahují. 

Tato bezpečnostní opatření můžou být programátorovi v některých případech 

velkou překážkou řešení jeho úkolu. Naštěstí ale existuje řešení, jak tato opatření obejít. 

Je možno applet (přesněji řečeno jar archiv, kde se applet nachází) opatřit certifikátem. 

Všechny potřebné nástroje jsou součástí Java Development Kit. V takovém případě se 

při načítání appletu zobrazí uživateli informace, že applet je digitálně podepsán a dotaz, 

zda chce applet spustit nebo ne. V případě spuštění takového appletu nemá pak žádné 

z výše uvedených omezení. 

2.10. Servlety 

Java Servlety jsou velice silným nástrojem platformy Java EE pro tvorbu dyna-

micky generovaných webových stránek. Někdy jsou zaměňovány nebo srovnávány 

s applety, což není tak úplně přesné. Servlety jsou spouštěny na straně serveru. Odpadá 

zde tedy problém s nekompatibilitou webových prohlížečů. Applety oproti tomu běží na 

straně klienta a využívají možností webových prohlížečů. 

Servlety tak mohou zabezpečit mnohem více operací. Při jejich vývoji je 

k dispozici celé Java API. Velkou výhodou je také již několikrát zmiňovaná nezávislost 

Javy na platformě – u servletů je toto dodrženo také. Je tedy možno kopírovat je mezi 

různými webovými servery, které podporují servlety (dnes je to většina webových ser-

verů ať už přímo nebo ve formě plug-inů). 

Využití servletů je tedy různorodé. Typicky se dají velice vhodně použít (a také 

se používají) pro tyto činnosti: 
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• Zpracování dat z HTML formulářů - máme k dispozici třídy HttpSer-

vletRequest a HttpServletResponse. Ty zapouzdřují data putují-

cí od klienta a ke klientovi. Pomocí metody getParameter(String) 

můžeme jednoduše přečíst jakoukoliv hodnotu odeslaného formuláře a dále 

s ní pracovat. 

• Generování dynamického obsahu – někdy obsah HTML stránky odesílané 

klientovi závisí na tolika faktorech a vlastnostech, že je velice vhodné vyu-

žít možností servletu. Jak už bylo zmíněno výše, máme k dispozici celé Java 

API, možnosti generace obsahu HTML stránky jsou velice široké. 

• Integrace s databází – servlet může zprostředkovávat a zajišťovat komuni-

kaci mezi klientem a databází. Klientovi tak odešle například jen výsledky 

dotazu v přehledné HTML formě. 

Servlet může velice jednoduše pracovat se sessions. Zpřístupňuje je metoda 

getSession(). Dále pak pomocí metod setAttribute(Object) a getAt-

tribute() lze manipulovat s prvky session. 

2.11. JSP 

JSP (Java Server Pages) je technologie, která umožňuje vkládat části javovského 

kódu do statické HTML stránky. Jako vhodné přirovnání je možno uvést například 

technologie ASP nebo PHP. 

JSP bylo navrženo pro vytváření webového obsahu, který má jak statické, tak 

dynamické části. V podstatě zpřístupňuje veškeré technologie jako při použití servletů, 

ale o hodně jednodušší je programování statického webového obsahu. To je výhodné při 

programování stránek, které neobsahují velké množství dynamicky generovaného obsa-

hu. Zde je přehlednější, rychlejší a celkově efektivnější použít JSP místo servletu. 

Velice silnou a užitečnou vlastností technologie JSP je možnost vytváření vlast-

ních tagů (uživatelských značek) na bázi XML. Ve speciálním souboru označovaném 

jako Tag Library Descriptor definujeme kromě jiných parametrů tzv. manipulátory těch-

to uživatelských značek. To jsou třídy, které implementují programové chování těchto 

vlastních JSP značek. Tato vlastnost poskytuje prostor pro vývoj vícevrstvých aplikací, 

kde je programová logika oddělena od obsahu. 
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2.12. Vhodná kombinace JSP a servletů 

Velice vhodnou (nejen v kontextu této práce) se ukázala být kombinace Java 

Server Pages a servletů. Každá z těchto technologií totiž přistupuje k tvorbě dynamic-

kého webového obsahu jinak a ne vždy je nejefektivnější použití jen jedné z nich. 

Servlety jsou vhodné tam, kde je třeba hodně programování. Jak bylo uvedeno 

výše, při programování servletů máme k dispozici celé Java API a servlet sám je ve své 

podstatě javovská třída. Můžeme tedy pracovat s HTTP požadavkem, stavovými kódy, 

HTTP hlavičkami, pracovat s databázemi a vykonávat spoustu jiných činností. Na zá-

kladě jejich výsledků pak generujeme obsah, který je odeslán zpět klientovi, většinou ve 

formě HTML. A právě tento HTML obsah se později poměrně nesnadno aktualizuje a 

upravuje. 

Oproti tomu JSP umožňuje snadné zapsání statického HTML obsahu, do kterého 

můžeme vkládat části standardního javovského kódu. Takováto koncepce však definuje 

relativně trvalý vzhled webové stránky. Problém nastane, pokud je požadován zásadně 

odlišný vzhled a obsah stránky v závislosti na počátečních datech. V takovém případě je 

značně neefektivní a nevhodné použití čistě jen JSP technologie. 

Řešením je vhodná kombinace obou těchto technologií. Typicky může servlet 

zpracovat počáteční požadavek, data částečně zpracovat, nastavit třídy, které později 

využívají stránky JSP (tzv. JavaBeans) a v závislosti na požadavcích přesměrovat vý-

stup na určitou JSP stránku. Dalším problémem, který se dá efektivně vyřešit pomocí 

kombinace JSP a servletů, je zpracování formulářových dat. Servlet zkontroluje správ-

nost odeslaných dat a v případě chyby přesměruje požadavek zpět na formulář, kterým 

bude JSP stránka. Pokud budou data ve správném formátu, uloží je například do databá-

ze a přesměruje na potvrzovací JSP stránku. 
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3. Databázový systém Oracle 

3.1. Vznik a historie relačních databází 

První koncept relační databáze byl popsán kolem roku 1970 Dr. E. F. Coddem 

z IBM (8). Nikdo v té době příliš nevěřil, že by na databáze na podobném principu 

mohla dosáhnout komerčního úspěchu. Nicméně, firma Relational Software Inc., zalo-

žená roku 1979 vydala produkt Oracle V.2 jako první relační databázi na světě. Už roku 

1985 využívalo Oracle kolem tisíce zákazníků. 

Za tímto rychlým růstem popularity relačních databází stál jeden fakt. Do té do-

by existovaly dva různé způsoby databázových systémů – síťový a hierarchický. Síťový 

model sestával ze záznamů propojených dohromady a různě se křížících (viz Obrázek 

1). Hierarchický model definoval stromovou strukturu dat (viz Obrázek 1), tzn. předpo-

kládal předem danou hierarchii záznamů. Přestože tyto dva modely byly vyvíjeny něko-

lika subjekty, nakonec se prakticky neuchytily. 

 
Obrázek 1 Síťový a hierarchický model databáze (8) 

Relační databáze je založena na modelu dvourozměrných tabulek (sloupce a 

řádky). Ty můžou nebo nemusí být propojeny (= vytvořena mezi nimi relace). Na rozdíl 

od hierarchického modelu, relační nepředpokládá žádné vazby mezi tabulkami. Uživatel 

nemusí rozumět fyzickému uspořádání dat v databázi, aby je mohl získat. Toto přispělo 

k velké popularitě a rozmachu relačních databází. 

Roku 1983 se společnost RSI přejmenovala na Oracle Corporation. Vývojáři 

Oracle tehdy učinili klíčové rozhodnutí, když vytvořili Oracle V.3, která byla portována 

pro více platforem (kromě VAX/VMS systémů například i na Unix a další). V roce 
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1985 byla Oracle databáze schopna běhu na více než 30 platformách (dnes je to kolem 

70). 

3.2. Oracle v současnosti 

V současné době je Oracle Corporation jedna z nejvýznamnějších společností na 

světě. Kromě databázových systémů vyvíjí celou řadu dalších produktů. Je to například 

skupina produktů nazývaných Fusion Middleware, což jsou nástroje poskytující široké 

spektrum služeb v oblastech Java EE vývoje (JDeveloper), aplikačních serverů (Oracle 

Application Server), Business inteligence (XML Publisher) a dalších. Další oblastí, kte-

rou pokrývají produkty Oracle Corporation, jsou tzv. business aplikace. Produkt Oracle 

eBusiness Suite obsahuje nástroje pro řízení financí, výroby, plánování a řízení lidských 

zdrojů. Přístup k těmto nástrojům je zajištěn přes webové rozhraní prostřednictvím sítě 

Internet nebo podnikového intranetu. 

Pro účely této práce však bude pod pojmem Oracle myšlen databázový systém 

této společnosti. Dále se budu zabývat jen produktem Oracle Database. 

Oracle je označován jako DBMS (Database Management Systém) nebo někdy 

také jako RDBMS (Relational DBMS). DBMS je software, jehož účelem je správa a 

řízení databází. Obsluhuje a řídí organizaci, ukládání a získávání dat z databáze. 

V současné době nabízí Oracle Corporation svůj databázový systém s označením 

Database 10g. Od své první verze prošel tento systém velkým počtem vylepšení a 

z jednoduché databáze podporující základní SQL se stal komplexní systém, který je 

využíván v těch největších společnostech. 

Systém je nabízen v několika verzích rozdělených podle funkcí a určení. Zahr-

nuje řadu verzí od těch určených pro nasazení v největších organizacích, přes „středně 

výkonné“ verze pro běžné nasazení až po nejjednodušší verzi distribuovanou zdarma a 

určenou pro obsluhu malých databází. Nabízené verze jsou tyto (9): 

• Standard Edition – poskytuje všechny standardní funkce a vlastnosti. Je ur-

čena pro malé a střední podniky. Je možno ji provozovat na serverech (sa-

mostatných nebo clusterových) maximálně se 4 procesory. 
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• Standard Edition One – oproti SE má několik funkčních omezení. Je limito-

vána 2 procesory serveru. 

• Enterprise Edition – vrcholná verze Oracle databáze. Oproti SE obsahuje 

navíc některé vlastnosti a funkce hlavně v oblasti bezpečnosti a výkonu. 

Nemá žádná omezení, co se týče počtu procesorů nebo množství využitelné 

paměti. Je určena pro největší společnosti. 

• Express Edition (XE) – Omezená verze distribuovaná zdarma pro platformy 

Windows a Linux. Je omezena na jednoprocesorové systémy. Může spravo-

vat maximálně 4 GB dat a využije jen 1 GB paměti. K této verzi není posky-

tována oficiální podpora. 

• Personal Edition – funkčností a vlastnostmi stejná jako Enterprise Edition, 

ale licenčně je určena pro jednouživatelské systémy a pracovní stanice. 

• Oracle Database Lite – verze pro mobilní zařízení. 

3.3. Funkce a vlastnosti systému 

Databázový systém musí splňovat mnoho předpokladů pro bezproblémovou čin-

nost a vysoké zatížení. Musí být schopen obsloužit velké množství uživatelů a požadav-

ků v jednom okamžiku, aniž by vznikl konflikt. Taktéž při chybě (ať už chybě serveru 

nebo uživatele) musí systém zachovat data v nezměněné formě. Tato kapitola popisuje 

některé základní vlastnosti databázového systému Oracle. 

Tyto vlastnosti lze rozdělit do několika hlavních skupin (10): 

• rozšiřitelnost a výkon 

• ovladatelnost 

• nástroje pro zálohu a obnovu dat 

• vysoká dostupnost 

• správa obsahu 

• bezpečnost 

• integrita dat a triggery 
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3.3.1. Souběžnost 

Hlavním problémem víceuživatelské databáze je kontrola souběžných přístupů 

ke stejným datům různými uživateli. V Oracle databázi je toto řešeno různými druhy 

„zámků“ založených na transakcích (viz níže). 

3.3.2. Trvalost dat při čtení 

Tato vlastnost zabezpečuje, že data se v průběhu vykonávání dotazu nezmění 

čtená data. Dále zajišťuje, že požadavek na čtení dat nebude čekat, až se dokončí zápis a 

naopak. Jediný případ, kdy bude transakce čekat, je, pokud přijde požadavek na aktuali-

zaci dat, která jsou právě aktualizována. Implementace dat v Oracle spočívá v tom, že 

každý uživatel pracuje s jakousi „soukromou databází“, kterou nemění jiný uživatel. 

3.3.3. Zámky 

Oracle podporuje systém „zámků“, který umožňuje kontrolovat vícenásobné po-

žadavky na data a zabezpečuje integritu dat. Systém funguje tak, že při aktualizaci dat 

jsou uzamčeny právě aktualizované řádky, dokud není transakce dokončena nebo potvr-

zena. Oracle umí použít neomezené množství řádků. 

3.3.4. Oracle Enterprise Manager 

OEM je nástroj pro kompletní správu DBMS. Obsahuje množství nástrojů, které 

umožňují skrze grafické uživatelské rozhraní i konzoli spravovat a vykonávat množství 

příkazů nad databází, například: 

• spravovat kompletní prostředí Oracle – databáze, aplikace, služby 

• modifikovat a ladit databáze 

• monitorovat stav databáze přes síťové rozhraní 

• plánovat spouštění úloh nad databází v určitém čase 

• a další… 

3.3.5. SQL* Plus 

Dalším z nástrojů zajišťujících správu databáze je SQL* Plus. Tento nástroj 

umožňuje zadávání „ad-hoc“ SQL dotazů a PL/SQL kódu. 
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Jeho rozšířením je systém iSQL* Plus, což je webové rozhraní, které poskytuje 

stejné služby v přehledné a graficky přívětivé formě webových stránek. Lze v něm tedy 

odkudkoliv z Internetu zadávat dotazy do databáze nebo modifikovat data. Uživatel má 

možnost zobrazit historii dotazů a také si prostředí nastavit podle svých požadavků. 

3.3.6. Redo Log 

Tato funkce spadá do kategorie zálohy a obnovy dat. Jedná se o skupinu soubo-

rů, které chrání aktualizovaná, ale ještě nezapsaná data. Tzv. Online Redo Log jsou do-

časné soubory, které zaznamenávají každou změnu dat v databázi. Soubory se po svém 

zaplnění po nějakém čase „znovupoužívají“ a je několik možností nastavení. 

Obsah zaplněného Redo Logu se může přesunout do tzv. Archived Redo Logu 

nebo se prostě vyprázdní a začne znovu používat. V prvním případě potom může být 

databáze kompletně z těchto log souborů obnovena, pokud dojde k chybě a jejímu poru-

šení. 

3.3.7. Control Files 

Tyto soubory obsahují informace o struktuře databáze a posledním log záznamu. 

Při obnově databáze lze pomocí těchto souborů strukturu znovu načíst. 

3.3.8. Záloha a obnova databáze 

Oracle nabízí utilitu Recovery Manager, která spravuje zálohy a obnovy souborů 

databáze (data, Control Files, Archived Redo Logy). 

3.3.9. Podpora XML 

Co se týče správy obsahu, Oracle nabízí podporu pro všechny běžné formáty dat 

– text, audio, video, obrázky a také XML (eXtensible Markup Language). Oracle za-

chází s XML daty jako s běžným datovým typem. Nabízí několik možností, jak napří-

klad z dotazu rovnou vytvořit XML dokument. 
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3.3.10. Integritní omezení 

Oracle nabízí několik nástrojů, jak můžeme kontrolovat integritu dat ve sloupci. 

Pokud nějaká data nesplňují toto omezení, záznam není aktualizován a je vyvolána chy-

ba. Zde je výčet těchto omezení: 

• NOT NULL – zabraňuje vložení nulové (žádné) hodnoty 

• UNIQUE KEY – zabraňuje vložení stejné hodnoty sloupce nebo sloupců do 

více různých záznamů 

• PRIMARY KEY – funkce je shodná s Unique Key, navíc nelze vložit nulo-

vou hodnotu 

• FOREIGN KEY – vyžaduje, aby hodnota vložená do sloupce existovala i 

v související tabulce. Zároveň při změně těchto dat kontroluje, zda se 

v související tabulce nenachází záznam s touto hodnotou. 

3.3.11. Triggery 

Trigger je procedura napsaná v PL/SQL, Javě nebo jazyku C, která se automa-

ticky provede, pokud je určitá tabulka změněna nebo pokud jsou provedeny určité akce 

nad databází. 

Trigger může například při odstranění záznamu z jedné tabulky vymazat souvi-

sející data z ostatních tabulek. 
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4. Spojení Javy s databází 

Tato část práce je věnována spojení Java aplikace s databází, v tomto konkrét-

ním případě s Oracle. Práce s databází je v dnešní době nejlepší řešení pro velké množ-

ství aplikací a nejinak je tomu i při vývoji informačního systému. Je třeba pracovat 

s relativně velkým množstvím dat – ukládat je, načítat, aktualizovat – a zároveň zacho-

vat přehlednost a organizaci. 

4.1. JDBC 

Platforma Java EE poskytuje pro komunikaci s databází rozhraní JDBC (Java 

Database Connectivity). Základem této technologie je JDBC API, které poskytuje zá-

kladní rozhraní pro práci s databází. 

Základní myšlenkou a funkcí je využití služeb, které poskytuje tzv. JDBC ovla-

dač. Ten je pro každou danou databázi specifický a požadavky překládá do jazyka „své“ 

databáze. V současnosti existuje JDBC ovladač pro většinu hlavních databázových sys-

témů a je vyvíjen samotnými výrobci databázových systémů. 

Programátor tak při vývoji aplikace v podstatě nepřijde do styku s API konkrétní 

databáze. Postačuje se naučit pracovat s rozhraním JDBC a pomocí JDBC ovladače 

pracovat s konkrétní databází. Schéma funkce JDBC ovladače je uvedeno na Obrázku 2.  
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Obrázek 2 Schéma funkce JDBC ovladače (11) 

4.1.1. Typy ovladačů 

JDBC ovladače se dělí do 4 typů (11): 

• Typ 1 – využívá lokální ODBC (Open Database Connectivity) ovladač a 

přistupuje k němu pomocí tzv. „JDBC-ODBC bridge“. Používá se, pokud 

pro danou databázi není JDBC ovladač k dispozici. Má ale několik nevýhod. 

Vyžaduje instalaci ODBC ovladače dané databáze společně s aplikací 

v Javě, která ho využívá. Administrace a práce s ODBC je celkově poměrně 

složitá (vyžaduje konfiguraci na klientském počítači), proto se hodí spíše 

pro testovací účely nebo pro nasazení na serverových aplikacích. 

• Typ 2 – v podstatě podobný jako typ 1, jen není vázaný na ODBC, ale na 

specifický ovladač, který je v nativní formě nainstalován na počítači. Stejné 

jsou i výhody a nevýhody. 

• Typ 3 – založen jen na Javě a JDBC. JDBC konvertuje svoje požadavky do 

síťového protokolu, který se spojuje s tzv. middleware (střední vrstva mezi 

aplikací a databází, např. server). Tato střední vrstva pak konvertuje poža-

davky síťového protokolu do databázového protokolu, kterému databáze ro-

zumí. Tento typ ovladače je efektivní, protože umožňuje využití tzv. poolin-

gu připojení (sada předem vytvořených „volných“ připojení k databázi, kte-
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rá jsou přidělována klientům) a zároveň je možno využít připojení k více he-

terogenním databázovým systémům (zde záleží na middleware). 

• Typ 4 – tento typ ovladače je napsán čistě v Javě a JDBC požadavky jsou 

transformovány přímo do komunikačního protokolu dané databáze. Protože 

je napsán v Javě, je tedy i nezávislý na platformě. Výhodou je vyšší výkon, 

protože není třeba žádný middleware ani konfigurace klienta. Na druhou 

stranu, pro každou databázi je třeba jiný ovladač. 

4.2. Příklad připojení Java programu k Oracle databázi 

Připojit se z javovského programu konkrétně do Oracle databáze je velmi jedno-

duché. Oracle dodává ke své databázi i JDBC ovladač. Popisované připojení k Oracle 

databázi je prakticky shodné s připojením k jakékoliv jiné databázi. 

Při volbě způsobu připojení máme na výběr mezi tzv. THIN nebo OCI (Oracle 

Call Interface). OCI používá nativní knihovny z klientské instalace Oracle, jedná se 

tedy o ovladač typu 2. Při připojení k databázi tímto způsobem je třeba použít verzi 

ovladače shodnou s verzí databáze. V tomto příkladu (a také v praktické části) je použí-

ván THIN ovladač (typu 3), který komunikuje s databází přes síťový protokol. 

Před použitím ovladače je nutné ho nahrát a registrovat pro použití s danou apli-

kací. K tomu slouží metoda Class.ForName(″jméno_ovladače″). Tato meto-

da vyvrhuje výjimku ClassNotFoundException v případě, že ovladač nebyl nale-

zen. Příklad, ve kterém je registrován ovladač pro Oracle databázi pak vypadá násle-

dovně: 

Class.ForName(″oracle.jdbc.driver.OracleDriver″); 

Pokud je ovladač v pořádku zaregistrován, je možné vytvořit připojení do data-

báze. Využívá se k tomu metoda getConnection(url,jmeno,heslo) třídy 

DriverManager, která vrací objekt Connection, který definuje připojení 

k databázi. Konkrétní připojení pomocí THIN ovladače použité v praktické části práce 

pak vypadá následovně: 

Connection con = DriverManager.getConnection( 

"jdbc:oracle:thin:@ora.spse.cz:1521:ora102","jmeno", "heslo"); 
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Struktura URL při použití Oracle THIN driveru je následující: 

jdbc:oracle:thin:@host:port:sid 

…přičemž SID je identifikátor konkrétní databáze, ke které se připojujeme. 

Po vytvoření spojení s databází již můžeme pracovat s daty. Máme k dispozici 

třídu Statement, která obsahuje metody pro práci s databází. Nejdůležitějšími meto-

dami pro datové operace nad databází jsou executeQuery(sql) a executeUp-

date(sql). První z nich slouží k posílání dotazů (SELECT) a vrací hodnotu Re-

sultSet (viz níže). Druhá metoda je určena k aktualizaci dat databáze, tedy posílání 

příkazů INSERT, UPDATE a DELETE. Vrací počet ovlivněných řádků dotazem. 

Pokud použijeme metodu executeQuery(), dostaneme objekt ResultSet, 

který obsahuje výsledek dotazu. Z něj pak iterativním způsobem můžeme pracovat 

s řádky dotazu. ResultSet obsahuje množství metod, pomocí kterých můžeme objekt 

procházet, nechat si vypsat jednotlivé řádky nebo jednotlivé hodnoty. 

Příklad jednoduchého dotazu včetně registrace ovladače a připojení do databáze 

pak vypadá následovně: 

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver"); 

Connection conn = DriverManager.getConnection( 

"jdbc:oracle:thin:@ora.spse.cz:1521:ora102", "jmeno", "heslo"); 

Statement st = null; 

ResultSet rs = null; 

try { 

      if (conn != null) { 

       st = conn.createStatement(); 

       rs = st.executeQuery("SELECT nazev FROM lidi"); 

  while (rs.next()) { 

    System.out.println(rs.getString(1)); } 

  } else { 

   System.out.println("Nelze se pripojit!"); } 

} catch (SQLException e) { 

 e.printStackTrace(); 

} catch (ClassNotFoundException e) { 

 e.printStackTrace(); 

} 



 

 33

5. Běhové prostředí Apache Tomcat 

Každá aplikace potřebuje ke svému spuštění prostředí, které jí poskytuje potřeb-

né funkce a prostředky. Jedná se například o přidělování paměti, práci se souborovým 

systémem, obsluhu vstupně-výstupních zařízení apod. Aplikace by samozřejmě bez 

tohoto prostředí nebyla schopná běhu. U klasické desktopové aplikace je tímto prostře-

dím operační systém nebo, pokud je aplikace napsána v Javě, operační systém spolu 

s Java Runtime Environment (JRE). 

Pokud se jedná o webovou aplikaci, pro její zpřístupnění světu je nutný tzv. 

webserver. To je software, který zpracovává HTTP požadavky od klientů a vyřizuje je 

obvykle zasláním požadované webové stránky. Pojmem webserver se také běžně ozna-

čuje počítač, na kterém je tento software nainstalován. 

Pro běh serverové aplikace napsané v Javě je nutný tzv. JSP/Servlet Container, 

tzn. program, který poskytuje prostředí pro běh servletů a dynamických stránek. Nej-

známějším Servlet Containerem je projekt organizace Apache Software Foundation - 

Apache Tomcat (známý také jako Jakarta). Ten implementuje technologie Java Servlet 

a Java Server Pages a umožňuje běh serverových Java aplikací. Protože se jedná o refe-

renční implementaci, je zaručeno, že pokud aplikace bez problémů poběží pod tímto 

containerem, poběží také pod jakýmkoliv jiným certifikovaným Java EE serverem. 

Tomcat může být spuštěn ve dvou módech. První možnost je tzv. stand-alone 

server. Pokud je spuštěn v tomto módu, chová se jako klasický webserver. Zpracovává 

tedy všechny klientské HTTP požadavky. Vzhledem k tomu, že primárně je Apache 

Tomcat určen ke zpracovávání JSP a servletů, není toto úplně vhodná volba pro ostré 

nasazení. Spíše je tento mód vhodný pro testování aplikací, kdy je zbytečné konfiguro-

vat celý webový server. 

Druhou možností je propojení Tomcatu se standardním webovým serverem 

Apache. Apache potom zpracovává klasické HTTP požadavky na statické stránky a 

požadavky na jsp stránky posílá ke zpracování Tomcatu. Výhodou tohoto řešení je, že 

Tomcat může rychleji vyřizovat právě ty požadavky na dynamické stránky a není zby-

tečně vytížen ostatními požadavky, které zpracovává Apache. 
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 Pro potřeby této práce však plně postačuje běh Tomcatu jako stand-alone serve-

ru. 

5.1. Instalace a spuštění 

Domovská stránka projektu Apache Tomcat se nachází na adrese 

http://tomcat.apache.org/ . Zde je možné si stáhnout instalační balíky pro různé operační 

systémy. Dále je zde k dispozici kompletní dokumentace, FAQ (Frequently Asked 

Questions), informace o vývoji a další. 

Před samotnou instalací Tomcatu je nutné mít v počítači nainstalováno běhové 

prostředí Javy, tzv. Java Runtime Environment. Tomcat využívá Java API, které je ob-

saženo právě v tomto prostředí. JRE lze stáhnout na oficiálních stránkách společnosti 

Sun Microsystems na adrese http://java.sun.com/javase/downloads/ . 

5.1.1. Windows 

Instalace na operačním systému Windows je velice snadná. Stačí stáhnout insta-

lační .exe soubor a spustit. Při instalaci je uživatel vyzván k zadání instalačního adresá-

ře, portu, na kterém má Tomcat běžet (standardní je 8080), hesla správce a cestě k po-

žadovanému JRE. 

5.1.2. Linux (distribuce Ubuntu) 

V Linuxu stačí stáhnout instalační balík Tomcatu (formát tar.gz) a rozbalit ho do 

libovolného adresáře. Tomcat pak může být z tohoto adresáře rovnou spuštěn, což pro 

testovací účely úplně dostačuje. Před spuštěním je nutné nastavit proměnnou JA-

VA_HOME. Hodnotou této proměnné je cesta k JRE. 

Proměnnou JAVA_HOME lze jednorázově nastavit příkazem 

export JAVA_HOME=cesta_k_jre 

Samotný Tomcat poté spustíme tak, že se přepneme do podadresáře bin 

v domovském adresáři Tomcatu a spustíme skript 

./startup.sh 



 

 35

5.2. Konfigurace 

Po instalaci, pokud proběhla správně, Tomcat běží jako služba na pozadí. Správ-

nou funkčnost lze ověřit spuštěním webového prohlížeče a zadáním adresy 

http://localhost:8080/ (port je nutno upravit podle toho, jaký byl nastaven při instalaci). 

Pokud se zobrazila úvodní stránka Tomcatu (viz Obrázek 3), je vše v pořádku. 

 
Obrázek 3 Úvodní stránka projektu Apache Tomcat 

Konfigurace Tomcatu je poměrně rozsáhlá (přestože se jedná o relativně jedno-

duchý server) a její popis by vydal na samostatnou práci, proto v této části budou uve-

deny jen základní informace. 

Pro konfiguraci se využívá několik souborů (12). Všechny jsou umístěny 

v instalačním adresáři Tomcatu v podadresáři conf. 

• catalina.policy je soubor, který slouží ke konfiguraci Java Security Ma-

nageru. Java Security Manager říká prohlížeči, s jakými právy spouštět růz-

né applety a chrání uživatele před neautorizovaným zásahem do systému. 

Stejně tak chrání uživatele před poškozením různými podvrženými servlety, 

JSP stránkami apod. 

• server.xml je hlavním konfiguračním souborem Tomcatu. V tomto souboru 

lze vlastnosti samotného serveru jako například heslo pro ukončení serveru 

(standardně SHUTDOWN). V další sekci se nachází konfigurace tzv. konekto-

rů. To jsou služby, které slouží k obsluhování různých typů požadavků 
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(např. HTTP 1.1, SSL HTTP 1.1, AJP 1.3, …). Zde se konfiguruje typ služ-

by a port, který ji obsluhuje. Celý soubor je opatřen komentáři. 

• tomcat-users.xml – v tomto souboru se nachází konfigurace uživatelů a je-

jich práv. Je třeba vždy vytvořit uživatele pro aplikaci manager, který může 

spravovat servlety pomocí webového rozhraní. 

• web.xml – tento soubor slouží k nastavení inicializačních hodnot webových 

aplikací. Například je zde seznam přípon souborů a jejich mime typ, dále 

pak seznam úvodních stránek aplikace (defaultně index.html, index.htm a 

index.jsp) a další. Soubor je opět podrobně komentován. 
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6. Školní informační systém 

V rámci praktické části bakalářské práce jsem naprogramoval jednoduchý školní 

informační systém s pracovním názvem SIS.jsmid.net. Jedná se o ukázkovou aplikaci, 

která implementuje informační systém pomocí vývojových nástrojů popisovaných v této 

práci, tedy programovací jazyk Java ve spojení s databázovým systémem Oracle. Jedná 

se o konkrétní specifikaci systému pro použití na vysokých školách a univerzitách. Při 

návrhu a tvorbě jsem se částečně inspiroval informačním systémem Univerzity Pardubi-

ce – STAG (http://stag.upce.cz), hlavně co se týče funkčnosti systému a ovládání. 

Účelem aplikace je prezentovat možnosti uvedených technologií při vývoji po-

dobného informačního systému nebo jakékoliv jiné aplikace pracující s databází. Uni-

verzální rozhraní JDBC umožňuje pracovat prakticky s jakoukoliv databází. Představuje 

tudíž mocný nástroj, který dokáže velice razantně zvýšit výkonnost vyvíjené aplikace. 

6.1. Funkce a možnosti systému 

Systém SIS.jsmid.net byl primárně naprogramován pro účely této práce. Některé 

vlastnosti a funkce tedy po úvaze nebyly implementovány, a to z důvodu jejich „nedů-

ležitosti“ v rámci prezentace možností jazyka Java a systému Oracle. V případě nasaze-

ní tohoto systému v reálných podmínkách by bylo třeba doprogramovat tyto funkce a 

hlavně přizpůsobit systém konkrétním podmínkám a požadavkům uživatele. To se týká 

například úpravy některých polí v tabulkách databáze (odebrání, přidání), větší prová-

zanost jednotlivých modulů a sekcí nebo implementace dalších vlastností. 

6.1.1. Uživatelé a uživatelské účty 

Modul uživatelé zajišťuje kompletní správu uživatelů. Pro účely práce jsem de-

finoval čtyři typy uživatelských účtů – student, vyučující, korektor (pracovník studijní-

ho oddělení) a administrátor. Právě administrátor má oprávnění vytváření nových uživa-

telů. Korektor je vázán na svou fakultu, tzn. může spravovat jen uživatele své fakulty 

(studenty a vyučující). 

Uživatel se přihlašuje svým unikátním uživatelským jménem a heslem. Na zá-

kladě těchto údajů se po přihlášení zobrazí jeho prostředí. Uživatel má možnost měnit 
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své základní údaje (adresa, kontaktní informace) a měnit si heslo. Uživatel typu student 

a vyučující nemá možnost zasahovat do účtů jiných uživatelů. 

6.1.2. Fakulty 

Administrátor má k dispozici rozhraní pro správu fakult univerzity. Pro účely té-

to práce je tato sekce zjednodušena. Fakulta je proto definována jen podle své zkratky a 

názvu (např. Ústav elektrotechniky a informatiky, zkratka UEI). Modul správa fakult je 

využíván prakticky všemi dalšími moduly aplikace – slouží totiž ke členění a zobrazení 

relevantních dat jednotlivým uživatelům. 

6.1.3. Předměty 

Jedním z klíčových modulů systému je modul Předměty. Zajišťuje správu před-

mětů vyučovaných na jednotlivých fakultách. Předměty může spravovat korektor pří-

slušné fakulty (samozřejmě jen předměty své fakulty) nebo administrátor. Vyučující 

nemá možnost zasahovat do předmětů. Pouze je mu „přidělen“ předmět, který vyučuje. 

Student naopak má k dispozici seznam předmětů fakulty, kterou studuje. Dle svého 

uvážení se pak zapíše na předměty, které uzná za vhodné, přičemž se mu zobrazuje po-

čet zapsaných a vyžadovaných kreditů za dobu jeho studia. 

V systému se abstrahuje od časového průběhu studia. Student si tedy zapisuje 

předměty na celou dobu svého studia, přičemž atributy předmětu ročník a semestr jsou 

pouze informativní. Dále systém nepracuje s rozvrhem předmětu. 

6.1.4. Zkoušky 

Dalším ze stěžejních modulů systému jsou Zkoušky. Tento modul je založen na 

elektronickém přihlašování zkoušek. Vyučující může vypsat termín zkoušky (nebo zá-

počtu – je možno nastavit) pro předměty, které učí. Student pak v sekci Zkoušky vidí 

termíny zkoušek z předmětů, které má zapsané a ještě neuzavřené (tzn. ještě z nich ne-

skládal zkoušku nebo zápočet). Na tyto termíny se pak může libovolně přihlásit, ovšem 

jen z každého předmětu na jeden termín současně. Zapsané zkoušky se pak zobrazují 

také na úvodní stránce po přihlášení studenta. 

Vyučující také při zadávání termínu zkoušky volí kapacitu učebny (tzn. kolik 

studentů může zkoušku v uvedeném termínu skládat). Při dosažení této kapacity se pak 
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již student nemůže na zkoušku přihlásit. Také pokud student vyčerpá počet pokusů, kte-

rý měl na složení zkoušky, nelze se na zkoušku přihlásit. Studenti i vyučující mají 

k dispozici seznam studentů, kteří jsou na daný termín přihlášeni. 

6.1.5. Hodnocení zkoušek a předmětů 

S modulem Zkoušky je úzce provázán modul Výsledky. Ten obsluhuje a spravu-

je hodnocení zkoušek, resp. předmětů. Vyučující po proběhnutí zkoušky může ohodno-

tit jednotlivé studenty. Jakmile je každý student z daného termínu ohodnocen, zkouška 

se uzavře. Výsledky spolu s počtem pokusů se studentům zobrazují buď v seznamu za-

psaných předmětů nebo v sekci Výsledky zkoušek. 

Vyučující nebo korektor může kdykoliv později změnit hodnocení studenta. Ta-

to funkce je implementována pro případ chybného zadání známky. V praxi, pokud by se 

neabstrahovalo od průběhu času, by změna hodnocení pravděpodobně byla možná pou-

ze do uzavření ročníku nebo semestru. 

6.1.6. Aktuality 

Modul aktuality slouží k publikování aktuálních informací a výzev konkrétním 

skupinám uživatelů, například výzvám studijního oddělení. Při tvorbě zprávy může uži-

vatel specifikovat cílovou skupinu. Vyučující tak má možnost poskytnout informace 

studentům, kteří studují jeho předmět, například o změně organizace výuky. Korektor 

má možnost zaslat zprávu vyučujícím nebo studentům. 

Tyto aktuality jsou zobrazeny v sekci Aktuality nebo také po přihlášení na 

úvodní stránce v pravém sloupci. 

6.2. Ukázka ovládání systému 

Tato část je věnována ukázce ovládání informačního systému SIS.jsmid.net. Pro-

tože je ovládání každé sekce prakticky stejné, bude zde představen způsob, jakým vyu-

čující vypíše termín zkoušky pro svůj předmět a student se na tento termín zapíše. 

• Krok 1 – Vyučující se přihlásí do systému. 
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Obrázek 4 Přihlášení do systému 

• Krok 2 - V sekci Moje předměty vyhledá předmět, ke kterému chce vypsat 

termín zkoušky a klikne na tlačítko Přidat zkoušku. 

 
Obrázek 5 Vyvolání formuláře pro přidání zkoušky 

• Krok 3 - Poté vyplní potřebné údaje ve formuláři a potvrdí přidání zkoušky. 
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Obrázek 6 Vyplnění údajů o zkoušce 

• Krok 4.- Zkouška je přidána. V této chvíli se může přihlásit student. Po při-

hlášení klikne v menu na sekci Přihlásit ke zkoušce a pokud má předmět za-

psán, zobrazí se mu i tento nově vytvořený termín. Kliknutím na tlačítko 

Přihlásit u vybraného termínu se provede přihlášení ke zkoušce. 

 
Obrázek 7 Přihlášení studenta na zkoušku 

• Krok 5 – Nyní již je student zapsán na příslušnou zkoušku. Zobrazit seznam 

přihlášených k dané zkoušce může kliknutím na příslušné tlačítko. 
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Obrázek 8 Zobrazení seznamu studentů přihlášených na zkoušku 

6.3. Způsob implementace systému 

6.3.1. Rozhodování o vhodném implementačním modelu 

Při návrhu modelu aplikace jsem uvažoval nad několika způsoby řešení, pomocí 

kterých bych mohl dosáhnout požadovaného výsledku. Ne všechny se nakonec ukázaly 

jako vhodné ať už z hlediska uživatelského komfortu, možností aplikace nebo bezpeč-

nosti. 

První z možností, kterou jsem rozmýšlel, byla klasická desktopová aplikace. 

V tomto případě bych použil grafické rozhraní AWT nebo Swing a standardní javovské 

komponenty. Z tohoto řešení plyne jednoznačná nevýhoda takové aplikace – nutnost 

instalace nebo minimálně stažení a spuštění instalace na klientském počítači. Pro apli-

kaci typu informačního systému je toto nemyslitelné a nevhodné řešení, proto jsem ho 

ihned zavrhl. 

Dalším řešením, které jsem zvažoval, bylo využití možnosti appletů. V tomto 

případě by uživatel přistupoval k aplikaci přes webové rozhraní a po nahrání a iniciali-

zaci appletu by s aplikací pracoval stejným způsobem jako s desktopovou. Applety ský-

tají velký potenciál při tvorbě malých interaktivních aplikací, popřípadě jako část větší-

ho projektu, která zajišťuje jednu specifickou činnost. Nelze však napsat komplexní 

webovou aplikaci a distribuovat ji jako applet hned z několika důvodů. 

Applet už ze specifikace Javy má poměrně restriktivní bezpečnostní politiku, což 

může být problém například při komunikaci s databází. Tento problém jde sice obejít, 

pokud se applet opatří certifikátem, ale neřeší to druhý závažný problém – uchovávání 
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hesla do databáze. Jelikož applet běží na straně klienta, zákonitě – pokud se jedná jen o 

čistý applet, který nespolupracuje se serverem – se ke klientovi stáhne i ono heslo. By-

tecode, do kterého jsou třídy appletu převedeny, lze snadno opět převést zpět na zdrojo-

vý kód. 

Řešením tohoto problému by byla spolupráce appletu se serverovou stranou, te-

dy se servetem. Ten by se staral o připojení k databázi a ke klientovi by se dostalo jen 

uživatelské rozhraní. Toto řešení by bylo poměrně vhodné, ovšem přichází v úvahu 

druhá jeho nevýhoda – velikost přenášených dat. Před spuštěním by uživatel musel 

stáhnout celý applet, což představuje přenos dat v řádu MB. A to může být, i přes stále 

dostupnější vysokorychlostní internet, pro některá pomalejší připojení problém. 

Proto jsem se rozhodl přesunout celou aplikaci na stranu serveru a využít schop-

ností servletů a JSP. Komunikace s uživatelem tak probíhá pomocí webového prohlíže-

če a HTML, což je řešení rychlé (přenášejí se jen nutná data) a odstraňuje bezpečnostní 

problém s uchováváním hesel. JSP poskytuje široké možnosti při tvorbě prezentační 

vrstvy aplikace, kterou je možno oddělit od samotné výkonné části. 

6.3.2. Vývojové a běhové prostředí 

Systém byl naprogramován ve vývojovém prostředí NetBeans 5.5 

(http://www.netbeans.org). Aplikace může běžet na jakémkoliv webovém serveru 

schopném zpracovávat Javu. Jako naprosto dostačující řešení je možné použít Open-

Source produkt Apache Tomcat. Aplikace byla odzkoušena ve verzích 5.5 a 6.0. 

Aplikace využívá databázový systém Oracle ve verzi 10g Release 2, tedy 

v současné době poslední oficiální verzi. 

6.3.3. Model aplikace 

Aplikace je rozdělena do několika balíčků. Základem jsou balíčky aplikace a 

apl_pom, které zajišťují základní funkčnost aplikace (přihlášení, odhlášení, řízení 

chyb, …). Ostatní balíčky zpřístupňují jednotlivé moduly aplikace (uživatelé, předměty, 

…). Uživatelské a administrační rozhraní ve formě jsp stránek je rozděleno také do jed-

notlivých adresářů dle svého určení. 
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V příloze A je znázorněn model aplikace. Jedná se o umístění a vazbu jednotli-

vých tříd a balíčků a zároveň o strukturu jednotlivých webových stránek uživatelského a 

administračního rozhraní. 

Struktura databáze ve formátu UML včetně vazeb mezi jednotlivými tabulkami 

je znázorněna v příloze B. 

6.3.4. Bezpečnost aplikace 

Informační systém pracuje s osobními daty uživatelů, proto by měl být zabezpe-

čen proti neautorizovanému přístupu. Aplikace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo 

být jakýmkoliv způsobem přečteno jakékoliv množství citlivých dat.  

Systém SIS.jsmid.net používá k zabezpečení několik metod: 

• Uživatelské účty – Každý uživatel se přihlašuje svým jménem a heslem. 

Bez těchto údajů není oprávněn zobrazit jakoukoliv stránku aplikace, tím 

pádem i jakákoliv data. Ověřování přihlášení probíhá při každém zobrazení 

stránky. 

• Sessions – Protože protokol HTTP je bezstavový, je třeba informace o uži-

vateli uchovávat. Údaje o přihlášeném uživateli se tedy při úspěšném přihlá-

šení uloží do session a při každém zobrazení stránky se kontroluje, zda ne-

byla tato data změněna nebo zda nedošlo ke změně session ID. Při jakékoliv 

změně dojde ihned k odhlášení uživatele. 

• Kontrola IP adresy – Současně s kontrolou session se kontroluje také IP ad-

resa. Protože není běžné, aby se IP adresa měnila hodně často (v případě 

DHCP serveru se zcela jistě za normálních okolností nepoužívá kratší inter-

val než 1 hodina), lze kontrolovat přístup k aplikaci i pomocí IP adresy. V 

případě, že aktuální IP adresa uživatele nesouhlasí s adresou uloženou 

v session, uživatel je automaticky odhlášen. 

• Systém oprávnění – Aplikaci je třeba chránit i před přihlášenými uživateli. 

Bylo by velice fatální chybou, pokud by například student získal přístup 

k administrátorským operacím. Proto je v aplikaci zaveden systém oprávně-

ní, kde má každá stránka nastaven tzv. access list. V podstatě je to seznam 

skupin, které mají k té konkrétní stránce přístup. Při každém zobrazení 

stránky se toto kontroluje. 
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6.4. Popis jednotlivých tříd a modulů 

6.4.1. Balíček aplikace 

Toto je základní balíček systému. Obsahuje stěžejní třídy, které zajišťují základ-

ní funkčnost. 

Třída autorizace je využívána při každém načtení jakékoliv stránky. Ověřuje, 

zda je uživatel přihlášen a oprávněn zobrazovat jednotlivé stránky a provádět jednotlivé 

akce. Dále ověřuje některé základní činnosti, například existenci uživatele při přihláše-

ní. 

Třída db je rozhraní pro práci s databází. Obsahuje dvě hlavní metody – dotaz a 

modifikace, které prostřednictvím JDBC komunikují s Oracle databází. Kromě těchto 

metod má několik dalších funkcí, například ověření připojení k databázi nebo zjišťování 

dalšího volného ID v databázi. 

Třída error obsluhuje práci s chybovými hlášeními. Pokud při jakékoliv operaci 

nastane chyba, nastaví se spolu s typem chyby právě ve třídě error. Následující servlet 

nebo stránka, kam byl požadavek přesměrován, pak zjišťuje, zda nastala chyba a vypíše 

ji. 

Servlet login provádí přihlášení uživatele. Využívá třídu autorizace, které zašle 

přihlašovací údaje a na základě její činnosti nastaví session s údaji o uživateli a přihlásí 

uživatele nebo nahlásí chybu. 

Servlet logout se stará o bezpečné odhlášení uživatele. Maže session a přesmě-

ruje odhlášeného uživatele na login formulář. 

6.4.2. Balíček apl_pom 

Tento balíček obsahuje pomocné třídy, které slouží jako datové typy a jsou vyu-

žívány jinými třídami nebo zabezpečují některé druhořadé funkce. 

Třída funkce obsahuje pomocné funkce jako například md5 algoritmus, který 

se používá k šifrování hesel do databáze. 
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Třídy stranka a uzivatel jsou datovými strukturami, které uchovávají infor-

mace pro ostatní moduly. Obsahují prakticky pouze set a get metody. 

Třída vypisHodnoty se používá k vypsání hodnot z databáze do selectu 

v HTML formulářích. Příkladem použití je výpis seznamu fakult nebo typů uživatel-

ských účtů. Její parametry jsou typ a vybrane. Typ určuje, které hodnoty se budou 

vypisovat (fakulty, uživatelé, předměty, …). Parametr vybrane se využívá, pokud 

chceme v selectu předem označit konkrétní záznam. 

Třída zkontrolujPrihlaseni kontroluje, zda uživatel je přihlášen. Použí-

vá se v případě, kdy by uživatel do adresního řádku prohlížeče zadal přímo adresu ně-

které vkládané stránky (neautorizovaný uživatel by tak mohl například zobrazit seznam 

uživatelů). 

Třída zkontrolujStranku na základě typu účtu uživatele ověřuje, zda při-

hlášený uživatel má oprávnění ke zobrazení požadované stránky. V případě neautorizo-

vaného přístupu nebo požadavku na neexistující stránku vypíše příslušnou chybu. Ob-

sahuje seznam adres stránek, které se mohou v aplikaci zobrazit a typy uživatelských 

účtů, které je mohou zobrazit. 

Třída zobrazMenu je pomocnou třídou pro jsp stránku system.jsp. Na zá-

kladě typu uživatele vypíše příslušné menu. 

Servlet zmenitUdaje obsluhuje změnu osobních údajů uživatele. Umožňuje 

změnit pouze základní údaje, které si může měnit každý uživatel (jméno, adresa, kon-

taktní informace, heslo, …). 

6.4.3. Balíček uzivatele 

Balíček uzivatele obsahuje třídy pro administraci uživatelů a jejich účtů. 

Pracovat s ním může pouze administrátor a s omezeními i korektor. Zahrnuje třídy vy-

pisUzivatelu, pridejUzivatele, editujUzivatele a smazUzivatele. 

Z jejich názvu je, myslím, patrný jejich účel. Všechny třídy znovu kontrolují, zda uživa-

tel má oprávnění k dané akci. 
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6.4.4. Balíčky aktuality a fakulty 

Tyto balíčky zabezpečují administraci aktualit a fakult a mají prakticky stejné 

třídy jako balíček uzivatele (samozřejmě s jinými názvy). Proto se s jejich popisem 

nebudu více zabývat. 

6.4.5. Balíček předměty  

Tento balíček kromě standardních tříd (přidejPredmet, editujpředmět, 

smazPredmet, vypisPredmety a datové struktury predmet) obsahuje ještě ser-

vlety zapisPredmet a odepisPredmet. To jsou jednoduché servlety, které obslu-

hují zapisování předmětů. 

6.4.6. Balíček zkousky 

V tomto balíčku se kromě standardních tříd pro administraci zkoušek nachází 

ještě několik dalších tříd. 

Servlet prihlasZkousku zajišťuje přihlášení studenta na zkoušku. Zjišťuje, 

zda není zadaný termín již plně obsazen. Servlet odhlasZkousku naopak studenta ze 

zkoušky odhlásí. 

Servlet vypisUzivatele zobrazí seznam studentů přihlášených na danou 

zkoušku. Vyučujícím navíc tento servlet zobrazí formulář pro hodnocení jednotlivých 

studentů. 

Samotné hodnocení provede servlet hodnotitZkousku. 

Servlet uzavriZkousku provede uzavření zkoušky (v podstatě ukončení), 

pokud jsou všichni studenti ohodnoceni. 

6.4.7. Balíček výsledky 

Tento balíček obsahuje pouze servlet editujVysledek pro pozdější změnu 

výsledku korektorem nebo administrátorem a třídu vypisVysledku, která poskytuje 

výpis výsledků zkoušek jednotlivých studentů a studentům výpis zkoušek jejich před-

mětů. 
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6.5. Rozšiřitelnost systému 

Při návrhu aplikace byla jedním z kritérií co největší modularita. Jedná se o 

schopnost jednoduše rozšířit aplikaci o další funkce (moduly). Současná implementace 

umožňuje rozšířit aplikaci o další modul dodržením několika kroků: 

• Nahrání samotného balíčku se třídami a administračního rozhraní modulu 

do adresáře aplikace. 

• Definování přístupových práv k jednotlivým souborům ve třídě zkontro-

lujStranku balíčku apl_pom. 

• Doplnění odkazů pro jednotlivé uživatelské účty do třídy vypisMenu ba-

líčku apl_pom. 

Samozřejmě je nutné využít sdílené třídy, tzn. třídy z balíčků aplikace a 

apl_pom k bezpečnostním kontrolám a komunikací s databází tak, aby byla dodržena 

efektivita a hlavně bezpečnost systému. 
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7. Závěr 

Webové aplikace, konkrétně informační systémy, jsou v současné době jedním 

z nejsilnějších nástrojů pro správu a publikování informací. Člověk se s informačními 

systémy setkává prakticky všude – ve většině zaměstnání, na úřadech, při vyhledávání 

na Internetu, … 

Navrhnout a implementovat dobrý informační systém vyžaduje nejen zkušenosti 

programátora, ale i volbu kvalitních a vhodných implementačních technologií. Tato 

práce představuje možnosti programovacího jazyka Java ve spojení s databázovým sys-

témem Oracle při implementaci školního informačního systému. Je zde popsán způsob, 

jakým spolu tyto technologie můžou spolupracovat a poskytují tak prostředí a podmínky 

pro tvorbu efektivní webové aplikace. 

Vše je demonstrováno na praktickém příkladu školního informačního systému. 

Tento systém je ukázkou webové aplikace vytvořené za pomoci popisovaných techno-

logií. Díky přizpůsobení aplikace podmínkám práce bylo samozřejmě abstrahováno od 

různých skutečností a systém byl do jisté míry zjednodušen. Myslím ale, že demonstruje 

možnosti popisovaných technologií a je vhodným příkladem a ukázkou pro ty, kteří se 

s nimi seznamují. 
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Tato práce se zabývá programovacím jazykem Java a da-

tabázovým systémem Oracle. Popisuje využití těchto tech-

nologií při tvorbě webových aplikací. Z pohledu Javy to je 

hlavně problematika servletů a Java Server Pages (JSP) a 

jejich kombinace. Dále je rozebrána otázka vhodnosti jed-

notlivých technologií pro různá zadání. 

Vše je demonstrováno na příkladu konkrétní webové apli-

kace – školního informačního systému. Jsou popsány jeho 

vlastnosti, funkce a způsob implementace. 

Popsáno je také běhové prostředí nutné pro spuštění 

webové aplikace napsané v Javě – projekt Apache Tomcat.
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