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Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnout problematiku synchronizace osobních dat mezi 

desktopovou aplikací a službami společnosti Google, na základě zjištěných poznatků a na základě 

analýzy existujících řešení navrhnout vlastní aplikaci, která bude provádět pokročilou synchronizaci 

osobních dat, a tuto aplikaci pak implementovat. Poslední částí práce je testování vytvořeného řešení 

a diskuse dosažených výsledků a možného budoucího vývoje. 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this barchelor’s thesis is to sum up the knowledge of personal data synchronization 

between a desktop application and the Google services. The main goal is to design and implement 

own application which would perform advanced synchronization of personal data. The design should 

be based on knowledge from the first step and also on deep analysis of existing solutions. Last part of 

the thesis describes testing of the implemented application and discussion of aproached goals and 

following development of the application. 
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1 Úvod 

V dnešní době si mnozí z nás nedokáží představit život bez různých pomocníků, kteří nám pomáhají 

plánovat si čas, nezapomínat na důležité věci nebo třeba jen organizovat kontakty. Jak ale udržovat 

všechny tyto informace stále dostupné a aktuální? Dříve, v době papírových diářů a adresářů to bylo 

jednoduché, stačilo nezapomenout si příslušný sešitek vzít s sebou. S nástupem mobilních telefonů 

ale papírové adresáře začaly pomalu mizet, i když v počátcích ještě byly používány jako záloha dat 

z telefonu. Naproti tomu papírové diáře se stále těší velké oblibě, zadávání událostí do mobilního 

telefonu je možná pro někoho příliš komplikované či nepohodlné a počítač nemusí být vždy v dosahu. 

S rozšířením mobilního operačního systému Android však stále stoupá počet lidí, kteří si 

synchronizují svá data (kontakty, kalendář, úkoly) s účtem u společnosti Google. Některým z těchto 

lidí ale nemusí vyhovovat přístup z počítače skrze webové rozhraní a raději volí nějaký program pro 

správu těchto dat, například právě Microsoft Outlook. Data je pak nutné nějakým způsobem mezi 

programem a servery synchronizovat, což může být problematické, zvláště v poslední době, kdy se 

společnost Google rozhodla v bezplatné verzi svých služeb ukončit podporu některých možností 

synchronizace. [1] 

Synchronizace se tak stává značně nepohodlnou, protože v počítači musí běžet i několik 

programů, které se starají o synchronizaci jednotlivých druhů položek. Toto omezení se přímo dotklo 

i mne, aktivního uživatele služeb Google skrze program Microsoft Outlook a mobilní telefon. 

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat vlastní aplikaci, která bude synchronizovat 

osobní data mezi službami Google a vybranou desktopovou aplikací, konkrétně programem Microsoft 

Outlook. Pro splnění hlavního cíle je však nutné dosáhnout několika dílčích cílů. Jsou jimi důkladné 

seznámení se se službami společnosti Google a s programem Microsoft Outlook a dále analýza již 

existujících řešení. 

Na základě získaných poznatků bude možné dosáhnout dalšího cíle, tedy stanovení 

požadavků na vlastní aplikaci. Poté následuje splnění hlavního cíle, tedy vytvoření aplikace. Tím však 

práce ještě nekončí, pokračuje testováním, srovnáním s existujícími řešeními a v úplném závěru čeká 

shrnutí a zhodnocení celé práce. 

1.2 Struktura dokumentu 

Práce je členěna do osmi kapitol. Po úvodní kapitole, již právě čtete, následuje kapitola zabývající se 

několika desktopovými aplikacemi pro správu osobních dat, především pak programem Microsoft 
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Outlook, kterému se věnuje podrobněji. Po ní následuje kapitola s názvem Služby Google, ve které 

jsou stručně zmíněny služby pro ukládání osobních informací od společnosti Google, ale také některé 

alternativy. 

Čtvrtá kapitola analyzuje stávající možnosti synchronizace osobních dat. V kapitole číslo 5 se 

zabývám specifikací požadavků na vlastní aplikaci a poté jejím návrhem. Následující kapitola se 

věnuje samotné implementaci programu, zmiňuje vybraná použitá řešení a také poukazuje na některá 

úskalí. 

Předposlední kapitola je věnována testování, zhodnocení, zda bylo dosaženo cílů stanovených 

v návrhu, a velice zajímavé je i srovnání s existujícími řešeními. Závěr v několika větách shrnuje 

celou práci, vyzdvihuje srovnání s ostatními řešeními a mírně vyhlíží do budoucnosti. 
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2 Desktopové aplikace pro správu 

kontaktů a kalendáře 

Tato práce se dle zadání zabývá jednou vybranou desktopovou aplikací pro správu osobních 

informací, především kontaktů a kalendáře schopnou nějaké smysluplné interakce s odpovídajícími 

službami společnosti Google. Zmíněné funkce jsou často součástí desktopových programů pro práci 

s elektronickou poštou. Vybranou desktopovou aplikací je program Microsoft Outlook, součást 

kancelářské sady Microsoft Office. Kromě vybraného existuje pro tyto účely několik dalších 

alternativních programů. Některé významnější budou zmíněny už v úvodu této kapitoly, program MS 

Outlook bude detailně rozebrán poté. 

Seznam alternativních programů byl sestaven na základě oblíbenosti u uživatelů serveru 

AlternativeTo
1
 [2], článků a diskusí na českém portálu Živě.cz

2
 [3] a neposlední řadě též vlastního 

náhodného pozorování. 

2.1 Mozilla Thunderbird 

Nejoblíbenější alternativní aplikací podle AlternativeTo [2] je svobodný multiplatformní poštovní 

klient Mozilla Thunderbird
3
 vyvíjený komunitou pod hlavičkou Mozilla Foundation. Kromě 

platformy Windows je program dostupný i pro počítače s operačním systémem Linux nebo Mac OS. 

Synchronizace kontaktů se službami Google není v základní verzi programu možná. Pro 

zprovoznění synchronizace stačí jednoduše nainstalovat doplněk Google Contacts
4
, pokud je již 

zadaný nějaký poštovní účet u společnosti Google, nová složka s kontakty se po restartu zobrazí 

v adresáři. Synchronizace je obousměrná. Kontakty jsou dostupné i bez připojení k internetu. 

Kalendář jako takový není vůbec v základu programu Thunderbird obsažen. Integrace Google 

Kalendáře je opět vyřešena instalací doplňku. Jednou z možností je doplněk Google Calendar Tab
5
. 

Zde však nelze hovořit o synchronizaci, protože doplněk pouze využívá možnosti fungování 

programu jako webový prohlížeč a uživateli je předloženo přímo webové rozhraní služby Google 

Kalendář. Fakt, že zde nemusí docházet k synchronizaci v pravém slova smyslu, lze považovat za 

výhodu z toho pohledu, že nemůže nastat konflikt záznamů, protože jsou záznamy upravovány přímo 

na serveru společnosti Google. Zásadní nevýhodou tohoto řešení je pak nemožnost byť jen prohlížet 

kalendář bez připojení k internetu. Další věcí je pak upozorňování na události, kdy webové rozhraní 

                                                      
1
 Portál AlternativeTo nabízí alternativy k placeným programům a sdružuje uživatelské zkušenosti s nimi. Více 

na http://alternativeto.net/.  
2
 Portál Živě.cz – o počítačích, IT a internetu. Více na http://www.zive.cz/.  

3
 Poštovní klient Mozilla Thunderbird lze zdarma stáhnout z http://www.mozilla.org/thunderbird/.  

4
 Doplněk lze stáhnout na adrese https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/google-contacts/.   

5
 Doplněk lze stáhnout na adrese https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/google-calendar-tab/. 

http://alternativeto.net/
http://www.zive.cz/
http://www.mozilla.org/thunderbird/
https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/google-contacts/
https://addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/google-calendar-tab/


5 

 

kalendáře dokáže pouze v daný čas vyvolat vyskakovací okno prohlížeče nebo zaslat e-mail. Nutnou 

podmínkou pro zobrazení vyskakovacího okna je otevřená záložka s kalendářem, při pozdějším 

spuštění se upozornění nezobrazí. 

2.2 Evolution 

Dalším zástupcem oblíbených svobodných programů je poštovní klient Evolution
6
. Testoval jsem ho 

spíše pod operačním systémem Linux, verze pro Windows nebyla příliš stabilní. Na rozdíl od 

Thunderbirdu již po instalaci umožňuje jak správu Google Kontaktů i Google Kalendáře bez nutnosti 

použití jakýchkoli dalších doplňků třetích stran. Evolution (verze 3, Linux) svými funkcemi 

a rozložením ovládacích prvků velmi připomíná Microsoft Outlook. Oproti Thunderbirdu lze taktéž 

nastavit interval synchronizace, detaily připojení, či zda se mají data ukládat lokálně. Pro zprovoznění 

synchronizace je však nutné projít přes několik oken různých nastavení, která jsou velmi detailní 

a mohla by méně pokročilého uživatele odradit nebo mu alespoň lehce umožnit zadat některý údaj 

špatně, což je oproti pouhému vyplnění jména a hesla v předchozím případě velmi podstatný rozdíl. 

V možnosti ukládat kontakty a kalendář lokálně může mnoho uživatelů spatřovat klíčovou výhodu.  

Za zásadní nevýhodu programu Evolution pro Windows musím označit jeho uživatelské 

rozhraní, obzvláště u zobrazení seznamu kontaktů ve verzi pro Windows není úplně ideální, 

v linuxové verzi téměř nepoužitelné. Celkově je verze pro operační systém Windows nedodělaná 

(částečně čeština, částečně angličtina, zobrazený čas u zpráv nerespektuje lokální nastavení systému, 

časté zamrzání – zamrzla i odinstalace). 

2.3 eM Client 

Program eM Client
7
 je pro osobní nekomerční použití distribuován jako freeware, pro komerční účely 

je za něj třeba zaplatit 29,95 USD za licenci (cena ke dni 14. 5. 2013). Z pohledu kalendáře 

a kontaktů mu není co vytknout, vypadá to, jako kdyby se z programů Thunderbird a Evolution 

spojilo to lepší a to špatné bylo zapomenuto. Velmi jednoduchá instalace je i zprovoznění (e-mailová 

adresa a heslo stačí), přitom lze vyvolat zobrazení dialogů s velmi detailním nastavením. Kalendář 

i kontakty lze používat i bez připojení k internetu. Kalendář podporuje kategorizaci položek (barevné 

odlišení), kontakty lze třídit do skupin, ty se zobrazí jako barevné proužky na vizitce. eM Client je 

ze zde uvedených aplikací nejdůstojnější alternativa k Microsoft Outlooku. 

                                                      
6
 Evolution – multiplatformní poštovní klient, původně pro operační systém Linux. Dostupný na adrese 

http://projects.gnome.org/evolution/.  
7
 eM Client – Emailový klient a software pro správu kalendářů a kontaktů pro Windows 7, Vista and XP. 

Dostupný na adrese http://emclient.com/.   

http://projects.gnome.org/evolution/
http://emclient.com/
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2.4 Windows Live Mail 

Program Windows Live Mail
8
 zmiňuji hlavně kvůli tomu, že je to freeware

9
 alternativa k programu 

Microsoft Outlook od stejného výrobce. Nainstalovat si ho však mohou pouze uživatelé s ověřenou 

pravostí operačního systému Windows v rámci sady Windows Live Essentials
10

, nikoli samostatně. 

Kalendář je oproti MS Outlooku velmi jednoduchý, nabízí pouze základní funkce, 

neumožňuje kategorizaci (lze obejít prolnutím více kalendářů). V základu je umožněno lokální 

uložení kalendáře nebo synchronizace s Windows Live
11

 účtem. Google Kalendář lze importovat 

pouze pro čtení a to ještě jen oklikou právě přes Windows Live účet [4]. 

S kontakty je zde situace ještě složitější, nativní automatizovaná cesta neexistuje, jedinou 

možností je ruční export a import kontaktů mezi Google Kontakty a programem Windows Live Mail 

(oboustranně, použití formátu CSV
12

 nebo VCF
13

). 

2.5 Další řešení 

Existuje ještě několik dalších programů schopných kromě práce s elektronickou poštou též spravovat 

kontakty a kalendář na serverech společnosti Google, tyto programy jsem již ale dále netestoval. 

Za všechny lze uvést například aplikace KMail
14

 nebo Zimbra Desktop
15

. 

Velmi zajímavou možností je použití webového rozhraní Gmailu v prohlížeči Google Chrome 

i bez připojení k internetu, kdy lze prohlížet obsah schránky, ale pouze v tom případě, že stránka byla 

otevřena ještě v době, kdy bylo připojení k dispozici. Takto bez připojení lze i zobrazit seznam 

kontaktů (nikoli však jejich detaily). Taktéž je možné omezeným způsobem prohlížet kalendář. Při 

novém otevření prohlížeče a pokusu o načtení jedné ze zmíněných služeb se však již chová 

standardně, tedy zobrazí chybové hlášení, že stránka není dostupná. Aby bylo možné k poště 

                                                      
8
 Windows Live Mail – Náhrada programu Oultlook Express v systémech Windows Vista a novějších. 

9
 Freeware – Typ softwarové licence, kdy je program poskytován zdarma (odměna autorovi není požadována), 

autor si však ponechává veškerá práva a nedistribuuje zdrojové kódy. 
10

 Windows Live Essentials – Sada programů obsahující mimo jiné klienta elektronické pošty, program pro střih 

videa a program pro správu fotografií. Ke stažení na adrese http://windows.microsoft.com/en-US/windows-

live/essentials-home.  
11

 Účet nutný pro používání některých služeb společnosti Microsoft. Registrace na https://signup.live.com/.  
12

 Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkou) – Souborový formát pro tabulková data. Specifikace 

v RFC 4180 na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt.   
13

 Formát vCard je souborový formát pro přenos osobních dat. Specifikace v RFC 2426 na adrese 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2426.txt.  
14

 KMail – Poštovní klient vyvinutý pro prostředí KDE. Více informací a stažení na adrese 

http://www.kde.org/applications/internet/kmail/.  
15

 Klient pro správu elektronické pošty a osobních informací. Více informací a stažení na 

http://www.kde.org/applications/internet/kmail/.  

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/essentials-home
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/essentials-home
https://signup.live.com/
http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2426.txt
http://www.kde.org/applications/internet/kmail/
http://www.kde.org/applications/internet/kmail/
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přistupovat bez připojení k internetu i při novém otevření prohlížeče, je nutné mít nainstalovaný 

doplněk Gmail Offline
16

 [5]. Ani tímto se však nevyřeší přístup ke kalendáři a kontaktům. 

2.6 Microsoft Outlook 

Program Microsoft Outlook
17

 (nebo též Microsoft Office Outlook či jen Outlook) pro operační systém 

Windows je součástí kancelářské sady Microsoft Office od její verze 97 z roku 1997. Od té doby 

vzniklo osm verzí číslovaných podle roku vydání (97, 98, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, 2013). 

Některé verze byly představeny rok před uvedením na trh, proto označení verze nemusí přesně 

korespondovat s rokem uvedení na trh (uvedeno dříve) [6]. Společnost Microsoft též vyvíjí verzi 

balíku Microsoft Office pro operační systém Mac OS, tyto verze mají jiné číslování (98, X, 2001, 

2004, 2008, 2011), zpravidla vychází rok po verzi pro Windows. Jedná se o proprietární software, 

licenci lze získat samostatně (ke dni 14. 5. 2013 za 3 399 Kč), v rámci sady Microsoft Office nebo 

v rámci předplatného sady Microsoft Office. V dalším textu bude popisována verze Microsoft 

Outlook 2010 (64bit), pokud nebude uvedeno jinak. 

 Microsoft Outlook je nyní komplexní program pro správu a organizaci osobních informací 

a komunikace počínaje elektronickou poštou přes kontakty, kalendáře, úkoly a poznámky až po odběr 

RSS
18

 kanálů.  

2.6.1 Elektronická pošta 

Umožňuje používání více poštovních účtů zároveň. Primárně je určen pro komunikaci se serverem 

Microsoft Exchange, zvládá i poštovní protokoly POP3
19

 a IMAP4
20

, je tedy možné ho používat 

s většinou internetových poštovních serverů. Microsoft nabízí svoji vlastní online poštovní službu 

online (dříve Hotmail.com nebo Live.com, dnes Outlook.com), s tou může Outlook komunikovat buď 

pomocí POP3 protokolu, nebo skrze vlastní rozhraní MAPI
21

, které umožňuje kromě pošty 

                                                      
16

 Gmail offline je možné stáhnout na adrese https://chrome.google.com/webstore/detail/gmail-

offline/ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk.  
17

 Microsoft Outlook – Poštovní klient společnosti Microsoft. Více informací viz 

http://office.microsoft.com/outlook/.  
18

 Really Simple Sydication – Formát pro čtení novinek na webových stránkách. Více informací a specifikace 

na adrese http://www.rssboard.org/rss-specification.  
19

 Post Office Protocol – Protokol pro stahování zpráv z poštovního serveru do klienta specifikovaný v RFC 

1939 dostupném na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt.  
20

 Internet Message Access Protocol – Protokol pro vzdálený přístup k poštovní schránce specifikovaný v RFC 

3501 dostupném na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc3501.txt.  
21

 Messaging Application Programming Interface – Univerzální rozhraní pro přenos zpráv vytvořené 

společností Microsoft. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gmail-offline/ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk
https://chrome.google.com/webstore/detail/gmail-offline/ejidjjhkpiempkbhmpbfngldlkglhimk
http://office.microsoft.com/outlook/
http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3501.txt


8 

 

i synchronizaci kontaktů a kalendáře. Pro zprovoznění této funkce je nutné stáhnout doplněk 

Microsoft Office Outlook Hotmail Connector
22

 v požadované verzi. 

2.6.2 Kalendář 

Kalendář lze v programu Microsoft Outlook provozovat lokálně, tedy uložený v datovém souboru 

programu, nebo kalendář získávat ze serveru Microsoft Exchange
23

 (například v rámci firmy). Další 

možností je import sdílených internetových kalendářů ve formátu iCal
24

. Tyto internetové kalendáře 

lze však otevřít pouze pro čtení. Outlook nepodporuje protokol CalDav
25

. 

V kalendáři lze přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením, zobrazovat více 

kalendářů vedle sebe nebo kalendáře překrývat, vytvářet z nich skupiny a tyto skupiny ukládat. 

 

Obrázek 2.1: Microsoft Outlook 2010 – detail události 

                                                      
22

 Doplněk pro správu informací ze služby Windows Live Hotmail v programu Microsoft Outlook. Ke stažení 

například zde: http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook/prehled-doplnku-microsoft-office-outlook-hotmail-

connector-HA010222518.aspx.  
23

 Poštovní server od společnosti Microsoft. Dále umožňuje správu kalendářů a kontaktů. Více informací na 

webu výrobce, http://www.microsoft.com/exchange/.  
24

 iCalendar – Standard pro výměnu kalendářových dat specifikovaný v RFC 5545 dostupném na adrese 

http://www.ietf.org/rfc/rfc5545.txt.  
25

 Calendaring Extensions to WebDAV – Standard umožňující přístup klientů ke kalendářním informacím na 

vzdáleném serveru definovaný v RFC 4791 dostupném na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc4791.txt.  

http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook/prehled-doplnku-microsoft-office-outlook-hotmail-connector-HA010222518.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/outlook/prehled-doplnku-microsoft-office-outlook-hotmail-connector-HA010222518.aspx
http://www.microsoft.com/exchange/
http://www.ietf.org/rfc/rfc5545.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc4791.txt
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Jednotlivé události lze řadit do barevných kategorií, přičemž v měsíčním náhledu se událost 

zobrazí v barvě té kategorie, do které byla přidána naposled, při detailnějších zobrazeních už jsou 

i ostatní kategorie více patrné. K událostem lze přizvat další účastníky z adresáře programu. Každá 

událost v kalendáři má nastavitelnou prioritu. U události lze nastavit její pravidelné opakování (lze 

omezit například počtem nebo koncovým datem). Události lze též nastavit připomenutí v libovolném 

čase. Mimo to lze k událostem připojovat bloky formátovaného textu jako poznámky, externí 

soubory, grafy a mnoho dalších informací. 

2.6.3 Kontakty 

Kontakty je možné mít uložené lokálně v datovém souboru programu nebo je získávat ze serveru 

Microsoft Exchange, popřípadě z Active Directory
26

 pomocí protokolu LDAP
27

 nebo pomocí 

protokolu MAPI ze služby Outlook.com (dříve Hotmail, Live). 

 

Obrázek 2.2: Microsoft Outlook 2010 – detail kontaktu 

V adresáři lze přepínat mezi zobrazením vizitek, karet, telefonním seznamem a normálním 

seznamem. Po otevření detailu kontaktu lze zobrazit a upravit všechny položky. Lze zadat několik 

telefonních čísel (domácí, zaměstnání, mobilní, fax), emailových adres, adres (domů, zaměstnání), 

dále je možné ke každému kontaktu připsat poznámku a přiřadit obrázek (fotografii). Vzhledem 

                                                      
26

 Implementace adresářových služeb od firmy Microsoft. 
27

 Lightweight Directory Access Protocol je protokol pro přístup k datům na adresářovém serveru specifikovaný 

v RFC 4511 dostupném na adrese http://www.ietf.org/rfc/rfc4511.txt.  

http://www.ietf.org/rfc/rfc4511.txt
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k primárnímu účelu nasazení programu ve firmách nesmí chybět množství polí souvisejících 

s pracovním zařazením osoby (společnost, oddělení, pozice, nadřízený, asistent…). 

Adresář je úzce provázaný s poštovní částí programu i s kalendářem. 

2.6.4 Úkoly 

Úkoly lze mít v programu Microsoft Outlook v datovém souboru programu nebo je synchronizovat s 

(například firemním) serverem Microsoft Exchange. Při použití serveru je možné přistupovat i ke 

sdíleným úkolům jiných osob z adresáře. Jedinou další možností, jak úkoly dostat z nebo do 

programu, je import a export dat programu, tedy možnost vhodná spíše pro jednorázovou migraci 

počítače z počítače na počítač nebo zálohování. Dalo by se očekávat, že bude možné synchronizovat 

úkoly mezi programem Microsoft Outlook a webovou službou Hotmail (nebo též Live 

a Outlook.com), protože v kalendáři internetové služby se položka úkoly objevuje. Toto bohužel 

nefunguje, Outlook sice ke každému Hotmail účtu vytvoří složku úkolů, ty jsou však pouze lokální. 

Úkoly je možné řadit do kategorií, označovat jako splněné či nesplněné, měnit jejich prioritu. 

Podle těchto a dalších kritérií lze filtrovat základní zobrazení (například: dnes, tento týden, zpožděné, 

dokončené a další). Každý úkol může mít název (předmět), datum zahájení a ukončení, možnost 

připomenutí, je možné nastavit periodické opakování úkolu. Je též umožněno zadat míru 

rozpracovanosti v procentech. Stejně jako ostatní položky mohou mít úkoly popis, do nějž je možné 

vložit formátovaný text, obrázky, grafy a další objekty (stejně jako u položek kalendáře). 

2.6.5 Poznámky 

Poznámky jsou v programu Microsoft Outlook velice jednoduché, prakticky se jedná o analogii 

barevných nalepovacích papírků. K prostému textu poznámky se ukládá ještě datum a čas vytvoření, 

datum a čas poslední úpravy a kategorie, do kterých je poznámka zařazena. 

Poznámky lze organizovat pomocí složek v rámci datového souboru programu. Lze je připojit 

ke zprávě elektronické pošty, připojit do popisu kontaktu, události, položky kalendáře nebo úkolu. 

Pro úplnost, s poznámkami lze provádět základní akce, tedy vytvářet, mazat a kopírovat. Kromě 

importu a exportu dat programu není jiný způsob, jak poznámky do programu přesunout. 
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3 Služby Google 

Společnost Google nabízí vedle své poštovní služby Gmail
28

 mimo jiné i služby pro správu kontaktů, 

kalendáře a úkolů. Správa kontaktů byla nedílnou součástí internetového poštovního klienta už od 

počátku jeho fungování v roce 2004 [7], ke spuštění a následné integraci kalendáře došlo až o několik 

let později [8]. U služeb Google je popisován jejich stav v lednu roku 2013. 

3.1 Kalendář 

Google Kalendář
29

 je jednou ze služeb přístupných zdarma po registraci u společnosti Google. 

Kalendář byl od svého uvedení přímo přístupný z poštovního klienta. 

V základním okně kalendáře lze přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením 

událostí, je možné též zobrazit události jako seznam. Vedle kalendáře se nachází seznam událostí (viz 

dále). 

 

Obrázek 3.1: Google Kalendář – měsíční zobrazení, seznam úkolů 

U každé události lze nastavit název, začátek a konec konání, případné opakování události, 

místo konání (lze vybrat z mapy) a barvu, jakou se bude v kalendáři zobrazovat. Je možné připojit 

                                                      
28

 Gmail: http://mail.google.com/  
29

 Google Kalendář: http://calendar.google.com  

http://mail.google.com/
http://calendar.google.com/
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detailní slovní popis události (pouze prostý text), jedno nebo více připomenutí pomocí vyskakovacího 

okna nebo zaslání zprávy. Na událost můžeme pozvat další účastníky zadáním jejich e-mailových 

adres. Nakonec lze též nastavit, jak se bude zobrazovat dostupnost autora (k dispozici, nemám čas) 

a také zda je událost veřejná či soukromá. 

3.2 Kontakty 

Google Kontakty
30

 jsou nedílnou součástí poštovní služby Gmail. Po přihlášení do služby se kontakty 

zobrazí ve formě seznamu, zobrazeno je jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní adresa, e-mailová 

adresa a případné zařazení do kruhů
31

 ve službě Google+
32

. Tento seznam je stránkován po 50, 100 

nebo 250 položkách. 

 

Obrázek 3.2: Google Kontakty – detail kontaktu 

Jako položky kontaktu lze přidat jméno, příjmení, tituly před i za jménem, přezdívku, 

narozeniny či jiné výročí, několik telefonních čísel (domácí, mobilní, pracovní, fax a další), e-mailové 

adresy, poštovní adresy domů a do práce (umí je zobrazit na mapě), webové adresy (například web, 

profil a blog). Zapsat lze rovněž informace o společnosti a pozici, kde osoba pracuje, dále její 

přezdívku v různých chatovacích službách, poznámku (pouze prostý text) a osoby, které jsou 

                                                      
30

 Google Kontakty: http://contacts.google.com  
31

 Kruhy jsou analogií skupin kontaktů. 
32

 Sociální síť společnosti Google: http://plus.google.com  

http://contacts.google.com/
http://plus.google.com/
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s kontaktem v nějakém vztahu (manželka, dítě, vedoucí, asistent…). Každý kontakt může mít 

obrázek. 

Kontakty lze sdružovat do skupin, jeden kontakt může být zároveň členem více skupin. 

3.3 Úkoly 

Seznam úkolů se zobrazuje jako postranní panel vedle kalendáře (i při editaci události). Úkoly lze 

třídit do seznamů, zobrazen je vždy pouze jeden z nich. V základním zobrazení je ukázán název 

úkolu, termín dokončení, stav (dokončeno nebo nedokončeno) a poznámka. Úkol lze jednoduše přidat 

kliknutím do volného prostoru v seznamu a napsáním názvu, případně tlačítkem plus. Po rozbalení 

detailů je možné zadat datum dokončení a poznámku. 

3.4 Alternativy 

Ke službám společnosti Google samozřejmě také existují alternativy. Vzhledem k tomu, že se nejedná 

pouze o elektronickou poštu a kontakty, nelze zmínit české služby jako Seznam
33

 a Centrum.cz
34

. 

Plnohodnotnými alternativami by mohla být služba Yahoo!
35

, která rovněž vedle elektronické pošty 

provozuje kalendář a pomocí nástroje Yahoo! Sync
36

 lze tento kalendář i kontakty synchronizovat s 

programem Microsoft Outlook. 

Další alternativou je služba společnosti Microsoft provozovaná pod názvem Windows Live 

Hotmail
 
nebo též nově Outlook.com

37
. Rovněž kromě elektronické pošty nabízí i správu kontaktů 

a kalendář. Kontakty se liší prakticky pouze vzhledem uživatelského rozhraní, jinak je vše stejné. 

Jediný zásadnější rozdíl, který jsem nalezl v kalendáři, je kromě připomenutí pomocí e-mailu 

a vyskakovacího okna i možnost nastavení připomenutí typu Kalendáře v počítači a mobilním 

telefonu, počítá se tedy s tím, že kalendář bude z webového rozhraní synchronizován do nějakého 

jiného zařízení. Naopak nelze individuálně nastavit barvu události. Úkoly jsou zde propracovanější, 

lze u nich navíc nastavit připomenutí a prioritu, už ne však opakování. Neorganizují se do zvláštních 

seznamů, ale přímo do kalendářů. Bohužel ale nejsou synchronizovány do programu Microsoft 

Outlook. Synchronizace je možná díky doplňku Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Tyto 

služby lze provozovat i na vlastní doméně. 

                                                      
33

 Seznam – Najdu tam, co neznám. Adresa: http://www.seznam.cz  
34

 Centrum.cz. Adresa: http://www.centrum.cz  
35

 Yahoo! Adresa: http://www.yahoo.com  
36

 Yahoo! Sync je možné zdarma stáhnout na adrese http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/sync/. 
37

 Outlook. Adresa: http://mail.live.com nebo http://www.outlook.com nebo http://www.hotmail.com  

http://www.seznam.cz/
http://www.centrum.cz/
http://www.yahoo.com/
http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/sync/
http://mail.live.com/
http://www.outlook.com/
http://www.hotmail.com/
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Obrázek 3.3: Outlook.com – Detail kontaktu 
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4 Existující možnosti synchronizace 

V současné době existuje několik možností, jak synchronizovat kalendář, kontakty a úkoly mezi 

službami společnosti Google a programem Microsoft Outlook. Některé se zaměřují pouze na jeden 

typ informací (pouze kalendář, pouze kontakty), jiné jsou komplexnější. Najdeme zde zástupce 

placených programů i programů zdarma. Některé z těchto aplikací budou v této kapitole zmíněny 

a podrobněji popsány. 

4.1 Google Calendar Sync (Beta) 

Oficiální aplikace pro synchronizaci kalendáře od společnosti Google. Program je velice jednoduchý, 

k ovládání slouží jedno jediné okno, nápověda a podmínky použití jsou umístěny na internetu. 

Umožňuje jednosměrnou synchronizaci vybraným směrem (Google  Outlook nebo Outlook  

Google) nebo obousměrnou synchronizaci. Nastavit lze pouze směr synchronizace a časový interval 

v minutách. Nelze synchronizovat více kalendářů z Googlu, pouze jeden výchozí. Nelze nastavit 

způsob řešení konfliktů (při úpravě události na více místech). 

 

Obrázek 4.1: Hlavní (jediné) okno programu Google Calendar Sync (Beta) 

 Společnost Google se rozhodla ukončit podporu tohoto programu, od 14. prosince 2012 již 

není dostupný odkaz ke stažení. Od 30. ledna 2013 nebude možné začít tento program nově 
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k synchronizaci používat, stávajícím uživatelům zůstane funkčnost zachována [1]. Tato situace je 

důsledkem ukončení podpory protokolu Microsoft Exchange ActiveSync ze strany společnosti 

Google. 

4.2 GO Contact Sync Mod 

Program GO Contact Sync Mod
38

 se na rozdíl od předchozího zabývá pouze synchronizací kontaktů 

a poznámek (synchronizují se se službou Google Drive). Opět se jedná o velice jednoduchou aplikaci, 

ovšem možností už je více. Nastavit lze přístupové údaje k Google účtu, co se bude synchronizovat, 

směr synchronizace a chování při konfliktu, spouštění programu při startu systému a periodicita 

synchronizace. Lze specifikovat složku v datovém souboru programu Outlook, se kterou se budou 

data synchronizovat, nemusí to tedy být výchozí adresář nebo výchozí složka kontaktů. Z každé 

synchronizace je vytvářen podrobný záznam o průběhu. 

Lze pracovat s více synchronizačními profily, kdy může být pro každý profil nastavený jiný 

Google účet. Bohužel, synchronizovat se bude vždy pouze jeden (aktuální) profil, automatická 

synchronizace kontaktů z více účtů tudíž není možná. 

 

Obrázek 4.2: Hlavní ovládací okno programu GO Contact Sync Mod 

                                                      
38

 Ke stažení na adrese http://www.webgear.co.nz/Products/GOContactSync.aspx.  

http://www.webgear.co.nz/Products/GOContactSync.aspx
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4.3 Outlook4Gmail 

Synchronizaci mezi více účty Google a více složkami v programu Microsoft Outlook zvládá program 

Outlook4Gmail
39

. Samozřejmostí je možnost nastavení směru synchronizace a složek pro jednotlivé 

účty. Program též podporuje možnost filtrace kontaktů, které se mají synchronizovat, podle 

obsažených informací (například: musí obsahovat telefon a e-mail). 

Program se instaluje jako doplněk do uživatelského rozhraní programu Microsoft Outlook 

(vyžaduje verzi 2007 a vyšší), je distribuován jako freeware. 

4.4 gSyncit 

gSyncit
40

 je proprietární aplikace vyrobená společností Fieldston Software LLC, nabízená 

v oficiálním obchodě Google Apps Marketplace
41

. Licence k programu gSyncit je zpoplatněna 

částkou $19,99 (cena ke dni 14. 5. 2013). Aplikaci je možné v omezené míře vyzkoušet zdarma. 

Bezplatně se bude synchronizovat pouze jeden kalendář a dohromady maximálně 50 položek [9]. 

Program je určen mimo jiné pro synchronizaci kalendáře, kontaktů a úkolů programu Microsoft 

Outlook s odpovídajícími službami společnosti Google. Dále nabízí synchronizaci poznámek 

z Outlooku na disk Google Drive
42

, Dropbox
43

 nebo službu Evernote
44

, úkoly a poznámky lze též 

synchronizovat se službou Toodledo
45

. 

Program se instaluje jako doplněk do programu Microsoft Outlook, je tedy nutné mít stejnou 

verzi obou programů (32bit nebo 64bit). Dialogová okna programu se už zobrazují mimo Outlook, 

pokud jsou však z Outlooku vyvolána, není možné v něm pracovat, dokud nejsou všechna uzavřena. 

 

Obrázek 4.3: gSyncit jako doplněk v programu Microsoft Outlook 

                                                      
39

 Outlook4Gmail je k dispozici na adrese http://scand.com/products/outlook4gmail/index.html.  
40

 gSyncit je ke stažení na adrese http://www.fieldstonsoftware.com/software/gsyncit3/.  
41

 Google Apps Marketplace – Elektronický obchod s aplikacemi a doplňkovými službami ke službám 

společnosti Google. Dostupný na adrese https://www.google.com/enterprise/marketplace/.  
42

 Google Drive – webový disk pro ukládání a sdílení souborů ze služeb Google. http://drive.google.com. 
43

 Dropbox – Služba pro synchronizaci a sdílení souborů mezi počítači a mobilními zařízeními. 

https://www.dropbox.com.  
44

 Evernote – Program pro správu úkolů a poznámek. Ke stažení na http://evernote.com/.  
45

 Toodledo – Komplexní program pro správu úkolů. Dostupný z http://www.toodledo.com/.  

http://scand.com/products/outlook4gmail/index.html
http://www.fieldstonsoftware.com/software/gsyncit3/
https://www.google.com/enterprise/marketplace/
http://drive.google.com/
https://www.dropbox.com/
http://evernote.com/
http://www.toodledo.com/
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Protože program umožňuje velice detailní nastavení, bude vše rozebráno podrobněji. Jsou 

uvedeny pouze možnosti nastavení související se službami Google, ostatní nejsou předmětem této 

práce. 

4.4.1 Nastavení programu 

V základním nastavení lze určit, zda se má program spouštět po startu systému, vybrat, které položky 

mají být synchronizovány, povolit automatickou synchronizaci a určit její periodicitu, a dokonce 

i omezit denní dobu, kdy má synchronizace probíhat. Vynutit lze ještě i synchronizaci při spuštění 

nebo ukončení programu Microsoft Outlook. Pro kalendář lze zvolit, zda se mají synchronizovat 

všechny události, nebo jen určitý časový rozsah (pevný nebo závislý na aktuálním datu). 

 

Obrázek 4.4: gSyncit – hlavní okno programu – globální nastavení synchronizace 

Z dalších možností nastavení samotného programu lze zmínit možnost použití Proxy serveru, 

nastavení maximální velikosti logovacího souboru, automatické vyhledávání aktualizací, možnost 

povolení komprese přenášených dat a nakonec možnost resetu synchronizační historie. 

4.4.2 Možnosti synchronizace kalendáře 

Program nabízí možnost vytvoření více profilů synchronizace, které je možné povolovat a zakazovat 

dle libosti. Pro každý profil se nastavuje zvlášť Google účet, z tohoto účtu je možné vybrat právě 

jeden Google Kalendář (i sdílený), a jeden libovolný kalendář v datovém souboru programu Outlook. 
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Obrázek 4.5: gSyncit – detailní nastavení synchronizace kalendáře 

V nastavení synchronizace lze určit směr, prioritu při konfliktech, umožnit synchronizaci 

účastníků, poznámek u událostí, připomenutí a další možnosti. 

Lze použít buď globální nastavení, nebo blíže specifikovat časový rozsah synchronizovaných 

událostí (všechny, pevná data, rozsah relativní k aktuálnímu datu). 

Pokročilá je i práce s kategoriemi událostí. Lze definovat, aby se například synchronizovaly 

pouze události z daných kategorií (Outlook) a naopak aby byly položky importované z Google 

Kalendáře do těchto kategorií zařazovány. 

Pro atributy, které nemají v druhé službě svůj přesný protějšek (připomínky, viditelnost, stav), 

lze nastavit výchozí chování. Pokud je v programu Outlook zadáno připomenutí, lze zvolit, aby 

Google Kalendář přidal ještě navíc vlastní upozornění (vyskakovací okno, SMS, e-mail). 

Lze zapnout filtrování událostí podle klíčových slov. 
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4.4.3 Možnosti synchronizace kontaktů 

Nastavení synchronizace kontaktů je velmi podobné kalendáři, opět lze mít více profilů, vybrat buď 

celý adresář účtu, nebo jen jednu či více skupin a přiřadit odpovídající adresář v programu Outlook. 

Stejně tak lze nastavit směr synchronizace a prioritu při konfliktech. 

Dále je zde mnoho možností nastavení, zda se mají zahrnovat fotografie kontaktu, narozeniny, 

poznámky a uživatelsky definovaná pole, dále chování při nalezení duplicitních kontaktů a jejich 

mazání. 

Filtrování podle kategorií je obdobné jako u kalendáře, lze přímo nastavit mapování skupin 

kontaktů (Google) na kategorie (Outlook). 

Také lze detailně nastavit, jak mají být strukturovány poštovní adresy, telefony, jak se mají 

kontakty jmenovat na serveru (položka zobrazované jméno) a mnoho dalších detailů. 

4.4.4 Možnosti synchronizace úkolů 

Základní nastavení synchronizace (účet, směr, priorita, rozsah dat, kategorie) jsou stejná jako 

u kalendáře. Dále lze zvolit, zda se mají synchronizovat úkoly označené jako splněné, jakou mají mít 

importované úkoly v Outlooku prioritu, popřípadě lze naopak synchronizovat jen úkoly s určitou 

prioritou. 

4.5 Google Apps Sync for Microsoft Outlook 

Google Apps Sync for Microsoft Outlook
46

 je aplikace pro uživatele využívající placenou službu 

Google Apps
47

, není tedy dostupná pro všechny uživatele. Při použití tohoto způsobu synchronizace 

se přistupuje k serveru společnosti Google jako k serveru Microsoft Exchange, včetně zachování 

veškeré funkčnosti. Je otázkou, zda lze tedy mluvit o synchronizaci. 

4.6 Jiné způsoby 

Na závěr této kapitoly si lze položit otázku „A nejde to nějak přímo?“. Částečnou odpovědí je už 

samotná existence výše uvedených programů, které by nejspíše vůbec neexistovaly, pokud by přímá 

synchronizace byla bezproblémová. V druhé podkapitole uvedu ještě několik sice funkčních, avšak ne 

zrovna pohodlných řešení. 

                                                      
46

 Více informací a stažení na adrese https://tools.google.com/dlpage/gappssync.  
47

 Alternativa k serveru Microsoft Exchange nebo službě Exchange Online. Více informací na adrese 

http://www.google.com/apps/.  

https://tools.google.com/dlpage/gappssync
http://www.google.com/apps/
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4.6.1 Microsoft Exchange ActiveSync 

Pravdou je, že lze nastavit Google účet v programu Microsoft Outlook jako účet na serveru Microsoft 

Exchange. Běžně se tato možnost používala v mobilních telefonech s operačním systémem jiným, než 

Android, pokud chtěl uživatel mimo pošty přistupovat i ke kontaktům a kalendáři, a nestačil tedy 

IMAP nebo POP3 přístup. Bohužel toto nastavení je v Outlooku poněkud problémové, podle reakcí 

uživatelů diskusních fór funguje jen někomu. Další věcí je, že společnost Google ukončila 

k 30. lednu 2013 podporu služby Exchange ActiveSync
48

 pro běžné (neplatící) uživatele svých služeb 

[1]. Stávajícím uživatelům sice tato služba zůstane aktivována, ti ale noví musí hledat alternativy. 

4.6.2 Nepohodlná řešení 

Nejjednodušší způsob, jak dostat data z programu Microsoft Outlook na servery společnosti Google 

nebo naopak, nevyžadující žádný další software, je ruční export a import dat.  Pomocí textového 

editoru lze z vyexportovaných vyfiltrovat nepotřebné položky (znalost regulárních výrazů je 

výhodou) a následně upravený soubor importovat. Zásadní nevýhodou tohoto postupu je fakt, že jej 

nelze jednoduše automatizovat a tedy opakovaně provádět bez pozornosti uživatele. Výhodou naopak 

je, že lze naprosto přesně definovat, které položky budou přeneseny. 

Druhou krkolomnou možností je synchronizace přes prostředníka, například mobilní telefon. 

Nutným předpokladem je funkční synchronizace mezi službami Google a adresářem a kalendářem 

mobilního telefonu. Druhou podmínkou je existence synchronizačního softwaru mezi telefonem 

a počítačem, který dokáže synchronizovat kalendář a kontakty telefonu s programem Microsoft 

Outlook. Tento postup však nedoporučuji, může vést k velkému množství duplicitních položek jak 

v telefonu, tak v počítači. 

                                                      
48

 Exchange ActiveSync je protokol založený na XML určený pro přenos osobních informací mezi serverem 

a mobilním zařízením. Více informací na adrese 

http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/Programs/ExchangeActiveSyncPr

otocol.aspx.  

http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/Programs/ExchangeActiveSyncProtocol.aspx
http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/Programs/ExchangeActiveSyncProtocol.aspx
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5 Návrh aplikace 

 V této kapitole se budeme zabývat specifikací požadavků na aplikaci pro rozšířenou synchronizaci 

osobních informací a jejím návrhem. Při specifikaci požadavků i návrhu vycházíme z poznatků 

zjištěných v kapitolách 2 a 3, inspirovat se můžeme programy uvedenými v kapitole 4. 

5.1 Specifikace požadavků 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro rozšířenou synchronizaci osobních 

informací mezi službami Google a programem Microsoft Outlook. V této podkapitole rozebereme 

jednotlivé požadavky na funkčnost aplikace. 

5.1.1 Správa uživatelských účtů 

U správy uživatelských účtů jsou dvě možnosti. Pro první variantu by bylo možné pomocí aplikace 

synchronizovat data z pouze jednoho účtu služby Google nejspíše do příslušných výchozích složek 

datového souboru programu Microsoft Outlook. Synchronizovat by takto šlo rovněž pouze jeden 

kalendář z Kalendáře Google, stejně tak pouze jednu skupinu kontaktů. Těmito vlastnostmi by 

aplikace velmi připomínala již zmíněná řešení Google Calendar Sync (Beta) a GO Contact Sync Mod. 

Druhou variantou je přístup z programu gSyncit, kde je možné mapovat například právě jeden 

kalendář ze služby Google na jeden kalendář programu Microsoft Outlook nebo jednu skupinu 

kontaktů ze služby Google do jedné složky kontaktů programu Microsoft Outlook. Těchto mapování 

lze vytvořit více, u každého je nutné znovu specifikovat přihlašovací údaje, lze se tedy přihlásit 

k jinému účtu. 

Aplikace by se měla blížit spíše druhé variantě, ale mohla by nabídnout i velmi jednoduché 

nastavení a zprovoznění pro nenáročné uživatele. 

5.1.2 Synchronizace kontaktů 

Synchronizaci kontaktů musí být umožněno zcela vypnout, zvolit její směr (v případě jednosměrné) 

nebo způsob řešení konfliktů (v případě obousměrné). Konflikty mohou být řešeny globálním 

nastavením priority jedné strany (jako v programu gSyncit) nebo vyvolat dialog s dotazem (jako 

v programu GO Contact Sync Mod). Mělo by být možné vybrat pouze určitou skupinu či kategorii 

kontaktů k synchronizaci, případně je podle nějakých kritérií filtrovat nebo opět do skupin a kategorií 

řadit. Možnost synchronizace více adresářů vyplývá ze správy uživatelských účtů, jak byla popsána 

v podkapitole 5.1.1. 
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5.1.3 Synchronizace kalendáře 

Synchronizaci kalendáře musí být možné stejně jako synchronizaci kontaktů úplně vypnout, zvolit její 

směr či případný způsob řešení konfliktů. Možnost synchronizace více kalendářů vyplývá ze správy 

uživatelských účtů, jak byla popsána v podkapitole 5.1.1. 

Při synchronizaci kalendáře by bylo též vhodné umožnit filtraci pomocí klíčových slov v názvu 

nebo popisu události, někteří uživatelé namísto organizace do kategorií v programu Microsoft 

Outlook používají například textové značky v názvu události. Synchronizované úlohy se budou moci 

řadit do zvolených kategorií/kalendářů na druhé straně synchronizace. 

5.1.4 Synchronizace úkolů 

Synchronizace úkolů mezi službou Google Úkoly a programem Microsoft Outlook by měla mít stejné 

možnosti, jako synchronizace kontaktů a kalendáře. Služba Google Úkoly však bohužel ani zdaleka 

není plnohodnotným protějškem úkolů v programu Microsoft Outlook, nabízí se tedy dvě možná 

řešení.  

První možností je synchronizovat pouze omezenou množinu vlastností, které podporuje 

Google, tedy název úkolu, popis, datum splnění a stav (splněno, nesplněno). Uživatel by pak mohl při 

špatném nastavení směru synchronizace přicházet o některá ostatní data, nemluvě o synchronizaci 

na více počítačích, kdy by byl kompletní úkol z programu Microsoft Outlook zapsán vždy pouze na 

jednom počítači. 

Druhou možností je synchronizovat úkoly z programu Microsoft Outlook do kalendáře 

Google. Zde pak narážíme na dva problémy. Služba Google Úkoly by takto byla od synchronizace 

nejspíše úplně odstřižena. Další komplikací je, že u úkolu nemusí být nastaveno datum začátku ani 

konce, což u položek kalendáře není možné. 

Na základě těchto zjištění jsem se rozhodl, že synchronizace úkolů nebude prozatím v této 

verzi aplikace implementována, protože ani jeden z výše uvedených přístupů není ani zdaleka ideální. 

První možnost by mohla vést k frustraci uživatele při zjištění, že se mu do druhého počítače 

nesynchronizují celé úkoly z prvního, druhá možnost by tento problém sice vyřešila, ale pro změnu 

by se nesynchronizovaly Google Úkoly. 

5.1.5 Plán synchronizace 

Program by měl podporovat automatickou synchronizaci, tu by však mělo být možné zakázat 

a následně vyvolávat synchronizaci ručně (jednotlivé položky nebo vše). Musí být možné nastavit 

časový interval synchronizace. 
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5.1.6 Bezpečnost dat 

Přístupové údaje ke službám Google by měly být ukládány v počítači tak, aby je nebylo snadné 

z konfiguračních souborů programu zpětně získat. Bude však nutné použít obousměrnou šifru, aby 

mohl tyto údaje získat zpět samotný program. Samotné synchronizované položky (události, kontakty) 

nebude program nijak ukládat do vlastních datových struktur, bude přistupovat k datům programu 

Microsoft Outlook a k datům na serverech společnosti Google. Do uživatelových dat si program ale 

bude zapisovat informace, které položky na serverech Google korespondují s příslušnými položkami 

v datovém souboru programu Microsoft Outlook. 

5.2 Návrh programu 

Na základě specifikovaných požadavků můžeme přejít k samotnému návrhu programu. Blíže se 

seznámíme s případy užití a posléze s uživatelským rozhraním. 

5.2.1 Diagram případů užití 

Diagram případů užití lze sestavit na základě specifikace požadavků na program. Měly by v něm být 

zmíněny veškeré akce, které bude uživatel s programem provádět. Diagram případů užití v jazyce 

UML [10] je vyobrazen na Obrázek 5.1: Diagram případů užití. 

5.2.2 Uživatelské rozhraní 

Aplikace bude fungovat jako samostatný program, nikoli jako doplněk programu Microsoft Outlook. 

Nebude se ani nijak integrovat do jeho uživatelského rozhraní, jako je tomu například u programu 

gSyncit. Základní běh programu bude probíhat na pozadí a o tom, že je program spuštěn, bude 

informovat pouze ikona v oznamovací oblasti systému Windows. Z kontextového menu zobrazeného 

po kliknutí na tuto ikonu bude možné vyvolat některé akce, jako jednorázovou synchronizaci, 

otevření nastavení programu a ukončení. 

Teprve po otevření nastavení programu se zobrazí okno aplikace, odkud bude možné spravovat 

jednotlivá synchronizační mapování (viz podkapitola 5.1.1) a těm pak v dalších dialogových oknech 

nastavit podrobné vlastnosti synchronizace, tedy účet Google, vybrat příslušnou složku z programu 

Microsoft Outlook, vybrat kategorie k synchronizaci, nastavit její směr a další.  

Program též bude podporovat zobrazení pro méně pokročilé uživatele, které bude vyžadovat 

pouze zadání přihlašovacích údajů k účtu Google, nastavení směru a periodicity synchronizace. 

Synchronizovat se budou pouze výchozí položky s výchozím nastavením (jako v programu Google 

Calendar Sync (Beta), ale pro všechny typy položek). Pokud bude uživatel v tomto režimu chtít 

upřesnit některá nastavení, bude přepnut do normálního zobrazení. 
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Program bude zapisovat záznamy o své činnosti do textového souboru, který si uživatel bude 

moci zobrazit. 

 

Obrázek 5.1: Diagram případů užití 
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6 Implementace 

Tato kapitola se zabývá vlastní implementací aplikace. Na začátku budou uvedeny použité 

technologie včetně jejich výhod i případných omezení pro použití k tomuto účelu. Dále se budeme 

zabývat implementací uživatelského rozhraní a datové vrstvy. Nakonec budou podrobněji popsány 

některé zásadní algoritmy použité v programu. 

6.1 Použité nástroje a technologie 

Základní technologií použitou pro vývoj této aplikace se stala platforma Microsoft .NET Framework, 

konkrétně její součást WPF.NET
49

. Důvodem pro výběr této platformy byla existence výrobcem 

podporovaných knihoven (API
50

) pro přístup jak k datům programu Microsoft Outlook, tak i ke 

službám společnosti Google. 

6.1.1 Microsoft .NET Framework 

Jak bylo již zmíněno v úvodu podkapitoly, program je celý postaven na platformě Microsoft.NET 

Framework, konkrétně verze 4. Tato verze je zpětně kompatibilní i s počítači s operačním systémem 

Microsoft Windows XP SP3 [11]. V otázce kompatibility jsem se nezabýval operačním systémem 

Linux, protože program Microsoft Outlook pro tuto platformu oficiálně neexistuje. Nicméně, na 

Linuxu i Mac OS je alternativou k Microsoft .NET Frameworku projekt Mono
51

. 

Microsoft .NET Framework podporuje více programovacích jazyků, mimo jiné například C++, 

C#, Visual Basic nebo F#, z nich bylo nutné vybrat ten, pro který existují knihovny pro práci se 

službami Google. Jedinou možností zůstal jazyk C#. Lze sice v rámci jednoho projektu používat 

knihovny napsané v různých jazycích, ale kombinovat takto více jazyků by bylo nepřehledné.  

6.1.2 Microsoft Outlook API 

Pro přístup k datům programu Microsoft Outlook bylo použito rozhraní Microsoft Office Interop 

Outlook verze 12, tedy verze z Microsoft Office 2007. Tato verze je kompatibilní jak s novějšími 

verzemi programu Microsoft Outlook, tak i s verzí 2003. 

Knihovna je pro programátory naprosto příkladně zdokumentována jak na webu [12], tak 

přímo ve vývojovém prostředí. U každé vlastnosti třídy je mimo jiné i zmíněno, co přesně 

reprezentuje, což se při implementaci ukázalo jako velmi důležité. 

                                                      
49

 Windows Presentation Foundation, součást Microsoft .NET Frameworku (od verze 3.0) 
50

 API – rozraní pro programování aplikací. Sbírka tříd, funkcí a procedur nějaké externí knihovny, které může 

programátor využívat pro práci s ní. 
51

 Mono – otevřená implementace Microsoft .NET Frameworku. http://www.mono-project.com/  

http://www.mono-project.com/
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Jako další možnost, jak přistupovat k datům programu Microsoft Outlook, jsem na začátku 

vývoje aplikace považoval přímé čtení souboru s příponou PST, kam si program ukládá všechna data 

uživatele, tedy kromě kontaktů, kalendáře a úkolů také především zprávy elektronické pošty. Tento 

přístup by byl značně problematický z několika důvodů. Pro každou poštovní schránku v programu 

Microsoft Outlook existuje jeden tento soubor, soubor není textový a může být chráněn heslem. 

Vůbec největší překážkou ale je nemožnost otevřít soubor ani pro čtení, pokud k němu přistupuje (je 

spuštěn) program Microsoft Outlook [13]. 

6.1.3 Google API 

Společnost Google nabízí programátorům rozhraní ke svým službám pomocí rozhraní nazvaného 

REST
52

. Toto rozhraní pracuje na bázi protokolu HTTP, kdy klient posílá na server požadavky ve 

formě URI adresy a jako odpověď přichází data v textovém formátu JSON
53

 nebo XML (API nejsou 

jednotná). 

Mimo této textové komunikace nabízí společnost Google programátorům i knihovny pro ty 

nejrozšířenější platformy, jako například Java, Microsoft .NET, Python nebo PHP, které vlastně 

obalují rozhraní REST. Služby společnosti Google tak lze snadno integrovat jak do aplikací pro stolní 

počítače, tak i pro mobil, nebo přímo do webových stránek. Pro náš účel se přímo nabízí použití 

Google API pro Microsoft .NET Framework. 

Bohužel, Google API existuje pro každou službu v několika verzích a služba od služby se často 

v některých větších či menších detailech liší. Poslední verze Google API pro kalendář [14], kontakty 

[15] i úkoly [16] bohužel vyžaduje oproti dřívějším novou formu autorizace, tedy autorizaci přes 

prohlížeč. Toto chování je pro účel mého programu nevhodné, použil jsem tedy starší verzi. 

Dokumentace Google API je velmi rozsáhlá, obsahuje vždy i několik příkladů. Samotná 

programová dokumentace [17] je však horší, než v předchozím případě. U jednotlivých položek totiž 

nevysvětluje, co znamenají a při implementaci je pak nutné dlouze zjišťovat jejich význam. 

6.1.4 Microsoft Visual Studio 

Celý program byl implementován pomocí vývojového prostředí Microsoft Visual Studio 2010 

od společnosti Microsoft. Microsoft Visual Studio (dále jen Visual Studio) je hlavním vývojovým 

prostředím pro Microsoft .NET Framework, podporuje tedy všechny jeho součásti a vlastnosti. 

V rámci programu Visual Studio je možné jednoduše vytvářet jakékoli aplikace na platformě 

Microsoft .NET, tedy programy s uživatelským rozhraním i bez něj, webové stránky, knihovny, 

webové služby a další. Je vhodné pro správu malých i rozsáhlých projektů. Velmi ceněná je funkce 
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 Další informace o REST: https://developers.google.com/google-apps/calendar/firstapp?hl=en#rest.  
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 Více informací o formátu JSON na adrese http://www.json.org/.  

https://developers.google.com/google-apps/calendar/firstapp?hl=en#rest
http://www.json.org/
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IntelliSense
54

, která značně ulehčuje psaní kódu, ať už automatickým doplňováním, nebo 

i bublinovými nápovědami. 

Výše byly zmíněny důvody, proč jsem si jako vývojové prostředí vybral Visual Studio a nikoli 

žádný jiné vývojové prostředí nebo textový editor. 

6.2 Implementace programu 

Program jako takový má dvě hlavní části, uživatelské rozhraní, které může být po většinu času běhu 

programu skryto, a datovou vrstvu, která na základě událostí pocházejících z uživatelského rozhraní 

provádí operace nad daty, tedy synchronizaci. Celý program je tedy pro přehlednost rozdělen na dva 

projekty, a tedy i jmenné prostory. 

6.2.1 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní je implementováno pomocí technologie WPF, vzhled oken a jejich funkce jsou 

odděleny do samostatných souborů. Reakce na události a další funkce jsou prováděny v souborech 

obsahujících kód v jazyce C#, vzhled oken je popsán v jazyce XAML
55

, který vychází z XML. Obě 

hlavní okna uživatelského rozhraní vyobrazuje Obrázek 6.1: Hlavní okna uživatelského rozhraní - 

rozšířené a jednoduché. 

 

Obrázek 6.1: Hlavní okna uživatelského rozhraní - rozšířené a jednoduché 
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 IntelliSense – více informací: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hcw1s69b.aspx  
55

 XAML – více informací: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059(v=vs.100).aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hcw1s69b.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059(v=vs.100).aspx
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6.2.1.1 Struktura uživatelského rozhraní 

Základní třídou WPF.NET aplikací je ve výchozím stavu třída App, která obsahuje referenci na třídu, 

která má být vytvořena jako první. Toto chování bylo nutné pro účel synchronizační aplikace upravit. 

V následujícím seznamu jsou zmíněny pro funkci uživatelského rozhraní významné třídy. 

 App – vstupní bod programu. Pro zamezení spuštění více instancí programu je vždy hned 

na začátku kontrolováno, zda již není aplikace spuštěna. Pokud ano, je zobrazena zpráva 

uživateli a nově spuštěná instance je ukončena. V opačném případě pokračuje načítání 

uživatelských dat. Zde je též provedena kontrola, zda je v počítači přítomen program 

Microsoft Outlook. Po načtení dat je vytvořena ikona v oznamovací oblasti. Způsob 

kontroly spuštěné aplikace je popsán v podkapitole 6.2.3. 

 AdvancedModeWindow – okno pokročilých nastavení. Zde může uživatel oproti 

základnímu nastavení nastavit jednotlivá mapování složek v programu Microsoft Outlook 

na složky či skupiny na straně služeb Google, je také možné upravit některá implicitní 

nastavení. 

 SimpleModeWindow – okno základních nastavení. Umožňuje uživateli zadat 

přihlašovací údaje, zvolit směr synchronizace a vybrat, které položky se mají 

synchronizovat. Lze vyvolat okno rozšířených nastavení. 

 TrayIcon – třída reprezentující ikonu v oznamovací oblasti. Je prakticky jedinou 

viditelnou známkou spuštěné aplikace, pokud je zavřeno okno s nastavením. Uchovává 

informace o uživateli a režim synchronizace. Umožňuje otevřít okno aplikace nebo 

nápovědu. Pomocí časovače spouští automatickou synchronizaci. Synchronizaci lze 

i vynutit stiskem tlačítka v kontextovém menu. Více o automatické synchronizaci se 

dozvíte v podkapitole 6.2.3. 

 ContactsMappingWindow a CalendarMappingWindow – okna pro editaci jednoho 

mapování složky programu Microsoft Outlook na složku nebo skupinu na straně služeb 

Google. Umožňuje zadat přihlašovací údaje ke službám Google a vybrat skupinu nebo 

složku, vybrat složku programu Microsoft Outlook, přepsat výchozí směr synchronizace. 

Dále umožňuje uživateli zvolit rozšířená nastavení v závislosti na typu 

synchronizovaných položek. 

6.2.2 Datová vrstva 

Datová vrstva programu musí udržovat a poskytovat dva druhy dat. Jedním jsou data o uživateli, tedy 

nastavení programu a přihlašovací údaje. Druhým typem jsou data uživatele, tedy všechny jeho 

kontakty, události, skupiny a další položky. 
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6.2.2.1 Uživatelská nastavení 

Všechna uživatelská nastavení v programu uchovává statická třída AppData. Téměř všechna 

nastavení jsou ukládána do konfiguračních souborů v systémové složce Data Aplikací, pouze 

informace o spouštění po startu systému je uchovávána v registru. Významné třídy jsou zmíněny 

v následujícím seznamu. 

 AppData uchovává všechna uživatelská nastavení, tedy nastavení jednoduché 

synchronizace, nastavení pokročilé synchronizace (všechna jednotlivá mapování) 

a aktuální zvolený režim. Obsahuje metody pro načítání a ukládání dat do souborů. 

 UserData uchovává informace o uživateli, které jsou společné pro jednoduchou 

i pokročilou synchronizaci. Jedná se o uživatelské jméno, heslo, směr synchronizace, 

povolení automatické synchronizace a její interval. 

 SimpleUserData dědí třídu UserData data a přidává k ní položky výchozích složek 

k synchronizaci a informaci, který typ položek se má synchronizovat. 

 AdvancedUserData zapouzdřuje v sobě kolekce pokročilých nastavení jednotlivých 

mapování. 

 CommonSyncSettings dědí třídu UserData a přidává k ní společné položky potřebné pro 

pokročilou synchronizaci, především názvy a identifikátory složek jak na straně 

programu Microsoft Outlook, tak na straně služeb Google. 

 ContactsSyncSettings a CalendarSyncSettings dědí třídu CommonSyncSettings 

a přidává k ní další možnosti synchronizace specifické pro daný typ položek. 

 XMLHandler stará se o ukládání a načítání XML souborů. 

 Encryption je třída sloužící k šifrování a dešifrování uživatelova hesla pro jeho ukládání 

do XML souboru s nastavením. Pro zabezpečení se používá symetrické šifrování 

algoritmem RijndaelManaged
56

.  

6.2.2.2 Práce s daty uživatele 

Data uživatele si program nijak dlouhodobě lokálně neukládá. Před každou synchronizací si program 

stahuje aktuální informace ze serverů společnosti Google a také získává aktuální data z programu 

Microsoft Outlook. Po jejich zpracování provede příslušné akce (úpravy, přidávání nebo mazání) 

a lokální kopie dat zahodí. Dokonce ani strukturu složek programu Microsoft Outlook, ani skupiny ve 

službách Google si program lokálně neuchovává, při každém pokusu o změnu nastavení se načítají 

znovu a jsou tedy vždy aktuální. Výhodou tohoto řešení je, že není nutné restartovat program či 

provádět jiné akce při přidání nové složky v programu Microsoft Outlook. Nevýhodou je nutnost být 
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 Oficiální dokumentace třídy RijndaelManaged na webu MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.security.cryptography.rijndaelmanaged.aspx  
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připojen k internetu i při pouhé změně některých pokročilých nastavení. Stručný popis významných 

tříd pro práci s daty uživatele je uveden v následujícím seznamu. 

 Synchronizer je vstupním bodem samotné synchronizace. Přihlašuje se ke službám 

Google. Dočasně v sobě uchovává synchronizované položky i jejich pracovní kopie 

a další struktury spojené se synchronizací, obsahuje metody pro získání položek od 

služeb Google a programu Microsoft Outlook, hledání mezi nimi, volá metody pro 

párování položek. Rovněž získává seznamy složek a skupin položek. 

 OutlookData je statická třída, která se stará o inicializaci a údržbu spojení s programem 

Microsoft Outlook a o vytváření nových položek v příslušných složkách. 

 ContactMatcher a EventMatcher jsou statické třídy starající se o párování položek, 

řešení konfliktů a následnou synchronizaci. Algoritmy použité s této třídě jsou popsány 

v podkapitole 6.2.3. 

 ContactMatch a EventMatch blízce souvisí s předchozí zmíněnou třídou. Uchovává 

v sobě vždy pár položek, které se budou vzájemně synchronizovat, a také případně další 

podobné (duplicitní) položky. 

 ContactSync a EventSync jsou třídy starající se o převod objektu položky ve formátu 

pro Microsoft Outlook na objekt stejné položky ve formátu pro služby Google a rovněž 

i opačným směrem. Obě služby mají totiž různá specifika a položky nejde pouze prostým 

způsobem zkopírovat. 

 OutlookContactCopy a OutlookEventCopy uchovávají nejdůležitější informace 

o položce programu Microsoft Outlook pro použití ve vlastních kolekcích. Originální 

objekty totiž nelze kopírovat do vlastních kolekcí, neboť se tam stávají nečitelnými, 

protože musejí existovat pouze a jenom ve svém rodičovském objektu. 

6.2.3 Vybraná použitá řešení a algoritmy 

V této podkapitole budou zmíněny některé algoritmy a řešení, které byly použity při implementaci 

programu. Algoritmy pro párování položek a synchronizaci jsou inspirovány algoritmy použitými 

v programu GO Contact Sync Mod. Tento program jsem při vytváření těchto algoritmů velmi pečlivě 

studoval. 

6.2.3.1 Zamezení spuštění více instancí aplikace 

Po spuštění aplikace je nejdříve ze všeho zkontrolováno, zda se ve sdílené paměti počítače nachází 

objekt třídy Mutex
57

 (dále jen mutex) s identifikátorem aplikace. Pokud ano, je uživateli zobrazena 

informace o tom, že aplikace již běží minimalizovaná v oznamovací oblasti, následně je nová instance 
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 Mutex – dokumentace dostupná na http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.mutex.aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.threading.mutex.aspx
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aplikace ukončena. Pokud se mutex v paměti nenachází, je vytvořen, poté následuje načítání 

uživatelských dat a načtení aplikace. Při ukončení aplikace je mutex z paměti odstraněn. 

6.2.3.2 Spouštění synchronizace 

Program umožňuje dva způsoby spuštění synchronizace. Jedním je ruční spuštění zvolením položky 

„Sync“ z kontextového menu ikony v notifikační oblasti. Druhým je potvrzení pole „AutoSync“ 

v hlavním okně jednoduchého nebo rozšířeného nastavení a zvolení synchronizačního intervalu 

v minutách. Nejmenší hodnotu jsem stanovil na 5 minut, výchozí hodnotou je 60 minut. Kratší 

interval spouštění synchronizace by mohl být pro uživatele spíše překážkou, protože při větším 

množství položek či pomalejším připojení k internetu by program po dokončení synchronizace začal 

téměř ihned znovu, tím by zbytečně zabíral systémové prostředky, kapacitu linky a třeba i obtěžoval 

uživatele svými neustálými zprávami. Hodnota 5 minut také vzešla i ze srovnání s ostatními 

programy, kdy Google Calendar Sync (Beta) umožňuje zvolit nejmenší interval 10 minut, gSyncit 

5 minut a GO Contact Sync Mod jen 1 minutu, i když jen synchronizace kontaktů tomuto programu 

může trvat mnohem déle.  

Synchronizace probíhá v jiném vlákně, než ve kterém běží uživatelské rozhraní aplikace. Před 

spuštěním synchronizačního vlákna je kontrolováno, zda již není nějaké synchronizační vlákno 

spuštěno. Při spuštění více synchronizačních vláken by mohlo docházet ke konfliktům těchto vláken 

a tedy nepředpokládatelnému chování. Synchronizace jednotlivých mapování není naprogramováno 

do několika paralelních vláken ze stejného důvodu. 

Automatické spouštění synchronizace je realizováno časovačem, který se každou minutu 

pokusí o spuštění nového synchronizačního vlákna. V tomto vlákně je pak pro každé mapování 

porovnán aktuální čas s časem příští synchronizace. 

6.2.3.3 Párování položek 

Párování položek před každou synchronizací probíhá tak, že se nejdříve program pokusí najít na obou 

stranách ty položky, které už byly v minulosti synchronizovány. Poté se teprve pokusí párovat zbylé 

položky.  

U každé položky programu Microsoft Outlook, která již byla touto aplikací synchronizována, je 

nastaveno vlastní pole pojmenované názvem synchronizačního profilu, jehož hodnotou je absolutní 

URL adresa protějšku na straně služeb Google. Podobným způsobem je uložen i čas poslední 

synchronizace. Na straně služeb Google je rovněž u každé již synchronizované položky uloženo 

speciální pole pojmenované názvem synchronizačního profilu, hodnotou je zde ale ID položky 

z programu Microsoft Outlook. Pokud aplikace podle těchto speciálních identifikátorů nalezne pár 

položek, uloží ho do kolekce se spárovanými položkami. Pokud jedna položka z páru chybí, byla na 

jedné straně pravděpodobně smazána. Zbylé položky programu Microsoft Outlook jsou uloženy do 

speciální kolekce. 
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Ke každé položce z této kolekce se aplikace pokusí najít mezi dosud nespárovanými položkami 

ze služby Google vhodný protějšek. Pokud se tak nestane, je vytvořena nová shoda, kde ale bude 

přítomna pouze položka programu Microsoft Outlook. Podobný postup je zopakován pro všechny 

zbývající položky ze služby Google. 

Kontakty jsou aplikací párovány podle jména, e-mailové adresy, čísla mobilního telefonu či 

jména organizace (firmy). Položky kalendáře se aplikace primárně pokouší párovat podle času 

začátku a konce (bez tolerance), sekundárně podle názvu a místa události, pokud u času začátku 

a konce odpovídá alespoň den. Pro synchronizaci událostí kalendáře bylo nutné nastudovat princip 

ukládání opakovaných položek na straně služeb Google, který vychází z formátu iCalendar. [18] 

6.2.3.4 Synchronizace položek 

Po spárování položek jsou jednotlivé páry uloženy v kolekci párů, následuje synchronizace. Pokud 

v páru jedna položka chybí, je na základě zvoleného směru synchronizace a minulosti existující 

položky rozhodnuto, zda má být chybějící položka páru na druhé straně synchronizace vytvořena, 

nebo ta existující odstraněna. 

Pokud je pár kompletní a byl již v minulosti synchronizován, podle času poslední změny 

a zvoleného směru synchronizace se rozhoduje, odkud kam se budou data kopírovat. Pokud pár ještě 

synchronizován nebyl, rozhoduje se pouze podle zvoleného směru. 
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7 Testování a srovnání 

Testování programu jako celku i jednotlivých metod probíhalo průběžně po celou dobu vývoje na 

kopiích skutečných dat v reálném prostředí a situacích. 

7.1 Požadavky na funkčnost 

Synchronizační program musí splňovat dva základní požadavky. Prvním je schopnost dlouhodobého 

provozu na pozadí bez pozornosti uživatele. Při návrhu si musíme uvědomit, že synchronizační 

program není program, se kterým by uživatel chtěl trávit větší než malou část svého času. Chce ho jen 

nastavit a dále už se o něj nezajímat. Program musí být schopný běžet doslova od zapnutí do vypnutí 

počítače, což může být doba dlouhá i několik dní. Dále se musí vyrovnat s přepínáním počítače do 

režimu spánku a v neposlední řadě i s výpadky připojení k internetu. 

Druhým požadavkem je bezpečnost dat uživatele. Program nesmí do dat zasáhnout takovým 

způsobem, aby data uživatele nějakým způsobem poškodil či jinak znehodnotil. 

7.2 Testování programu 

Testování programu probíhalo ve dvou fázích. Jednou bylo rychlé, krátkodobé testování na malém 

vzorku dat, které probíhalo vždy paralelně s vývojem. V této fázi jsem ověřoval, zda program 

nenakládá s daty uživatele nějakým nestandardním způsobem, zda se někde neztrácejí některé 

informace či jiné zase jinde nepřibývají, aniž by měly. Výsledky tohoto průběžného testování se 

projevovaly okamžitými změnami kódu programu. 

Druhou fází bylo testování vnějších vlivů na chod programu. Testoval jsem například uspávání 

a probouzení počítače při chodu programu, odpojení od internetu při chodu programu, reakce 

programu při velmi pomalém připojení, přepojování se mezi sítěmi a další ne zrovna ideální 

podmínky. Výsledkem tohoto testování bylo zjištění nutnosti odchytávat některé do té doby 

neodchytávané výjimky a drobná změna způsobu práce se synchronizačním vláknem. Rovněž bylo 

testováno a laděno chování programu na počítačích, kde není vůbec nainstalován nebo 

nakonfigurován program Microsoft Outlook a běh synchronizačního programu tedy na nich nedává 

smysl. 

7.3 Srovnání s jinými programy 

Srovnání vytvořené aplikace s ostatními řešeními je značně problematická záležitost. Každé řešení je 

totiž v určitém směru odlišné. Některé aplikace pak tedy srovnáváme pouze podle vlastností, kde je to 
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možné, uvedu časy synchronizace většího množství položek. Ideálním způsobem synchronizace by 

bylo použití protokolu Microsoft Exchange ActiveSync, tato možnost již bohužel není společností 

dále podporována, nebudeme se jí tedy zabývat. 

Porovnání funkčnosti vytvořené aplikace s programem gSyncit je už ale možné. Správa 

uživatelských účtů a výběr složek k synchronizaci byly inspirovány právě tímto program, nejsou zde 

tedy značné odlišnosti. gSyncit ale podporuje mnohem větší množství služeb a rovněž detailnější 

možnosti nastavení. U méně pokročilých uživatelů naopak může ztratit kvůli své přílišné složitosti. 

Vzhledem k omezením zkušební verze nebylo možné vyzkoušet rychlost programu na tak velkém 

vzorku dat, aby byly eliminovány případné výchylky připojení k síti. 

Srovnání s programem GO Contact Sync Mod už nám nabídne i čísla, nejdříve ale ke srovnání 

funkčnosti. Vytvořená aplikace nabízí oproti tomuto programu širší možnosti nastavení a také 

možnost synchronizovat kontakty (i jiné položky) z více účtů. Mimo to ale naopak nabízí i líbivější 

jednoduché rozhraní. Jako výhodu programu GO Contact Sync Mod lze považovat možnost ručního 

řešení konfliktů. Naměřené časy v minutách ukazuje Tabulka 1. 

Tabulka 1: srovnání časů synchronizace 

Počet Situace Směr O2GSync GO  

895 Kontakty pouze v Outlooku G  O 7:18 11:25 

895 Kontakty pouze na Googlu O  G 5:46 8:38 

895 Jeden kontakt změněn v Outlooku sloučit 2:12 2:11 

214 Kontakty pouze v Outlooku G  O 0:22 1:32 

  

Poslední srovnání se bude týkat programu Google Calendar Sync (Beta), který již sice 

společnost Google oficiálně nepodporuje, původním uživatelům ale zůstala funkčnost zachována. 

Synchronizace totiž probíhá pomocí protokolu Microsoft Exchange ActiveSync, který již nelze nově 

u služeb Google aktivovat. Funkčnost tohoto programu je ale velmi omezená, umí synchronizovat 

pouze výchozí složky pro pouze jeden účet. Lze nastavit směr a interval automatické synchronizace, 

tím veškeré možnosti nastavení končí. Naměřené časy synchronizace v minutách ukazuje Tabulka 2, 

z dat je patrná odlišnost použitého protokolu. 

Tabulka 2: srovnání časů synchronizace 

Počet Situace Směr O2GSync  GCalSync 

515 Události pouze v Outlooku G  O 5:39 5:40 

515 Jedna událost změněna v Outlooku sloučit 0:37 0:14 
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7.4 Testovací prostředí 

Program byl testován převážně na počítači, na němž byl vyvíjen, tedy Lenovo ThinkPad T420s 

s procesorem Intel Core i5, 8 GB operační paměti, 64bitovým operačním systémem Microsoft 

Windows 7 Professional Service Pack 1 a nainstalovanou sadou Microsoft Office 2010 Professional 

Academic, rovněž v 64bitové verzi. Na tomto stroji probíhaly i výkonnostní testy. 

Reakce programu na počítači bez nainstalovaného programu Microsoft Outlook byla prováděna 

na stroji s 64bitovým operačním systémem Microsoft Windows 7 Home Premium a nainstalovanou 

sadou Microsoft Office 2007 v 32bitové verzi. Pro ověření kompatibility byl program dále testován 

na dalších strojích s 32bitovým systémem Windows XP Professional Service Pack 3 

s nainstalovanými Microsoft Office 2007, jednou ve verzi Small Business, jednou ve verzi Enterprise, 

kdy obě tyto verze obsahují program Microsoft Outlook. 

Výkonnostní testy probíhaly s připojením k internetu pomocí technologie VDSL od společnosti 

Telefónica O2, kdy se rychlost stahování
58

 pohybovala kolem 20 Mb/s a rychlost nahrávání byla 

2 Mb/s, testování probíhalo v nočních hodinách, kdy kapacitu linky využíval pouze testovací počítač. 

Testování situací jako pomalé, kolísající až žádné připojení k internetu byly prováděny 

s použitím připojení do mobilní sítě společnosti Telefónica O2 přes mobilní telefon Nokia N9, který 

fungoval jako přístupový bod, a také s použitím připojení v autobusech společnosti Student Agency 

na dálnici D1. 

                                                      
58

 Rychlost připojení byla měřena pomocí služeb www.speedtest.net a www.rychlost.cz.  

http://www.speedtest.net/
http://www.rychlost.cz/
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s vybranou desktopovou aplikací pro správu osobních 

dat, především kontaktů a kalendáře, dále seznámit se se službami společnosti Google, které 

umožňují ukládání těchto dat. Dalším úkolem bylo na základě zjištěných poznatků vytvořit návrh 

aplikace, která bude provádět synchronizaci osobních dat uživatele právě mezi vybranou desktopovou 

aplikací, v našem případě program Microsoft Outlook, a službami společnosti Google. Při vytváření 

návrhu aplikace bylo rovněž vhodné důkladně analyzovat některá existující řešení. Pro širší srovnání 

jsou v práci zmíněny i některé další desktopové aplikace používané pro správu osobních dat, stejně 

jako i několik konkurenčních internetových služeb. 

Zajímavé skutečnosti přinesla analýza existujících synchronizačních programů. Bylo zjištěno, 

že existuje pouze jedna aplikace, která se dokáže postarat o synchronizaci kontaktů, kalendáře a úkolů 

zároveň. Ostatní programy byly úzce vyhraněny pouze na jeden typ informací (většinou kontakty) 

a často ani neumožňovaly nějaká pokročilejší nastavení. 

Bez pozornosti by nemělo zůstat ani srovnání vytvořené aplikace se stávajícími řešeními. 

Dovolím si tvrdit, že se podařilo vytvořit komplexní řešení synchronizace, které uspokojí jak náročné 

uživatele, kteří spravují větší množství svých osobních dat, tak i začátečníky, kteří nechtějí nic dlouze 

nastavovat. Oproti některým řešením program vyniká i svojí rychlostí (viz kapitola 7.3). Za největší 

přednost považuji možnost nahradit více jednoúčelových programů tímto jedním. 

Přínos aplikace je zřejmý z předchozího odstavce, stávajícím volně dostupným řešením vznikla 

konkurenční aplikace, která je dokáže plně nahradit. V případě programu Google Calendar Sync 

(Beta) to platí dvojnásob, protože jeho podpora byla v průběhu vzniku této práce oficiálně ukončena 

(viz kapitola 4.1). [1] 

Na tuto práci bych rád navázal nabídnutím vytvořené aplikace ke stažení uživatelům, což by 

znamenalo vytvoření webu produktu a jednoduchého instalátoru, a dál pokračoval v jejím vývoji 

a případném rozšiřování na základě informací od uživatelů třeba až do rozsahu programu gSyncit. 
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