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Abstrakt: Článek popisuje významná doporučení pro tvorbu API webových aplikací a 
uvádí 10 pravidel pro tvorbu RESTových API. Tato Pravidla jsou prezentována jako 
platforma pro budoucí rozšiřování. Praktické ověření Pravidel probíhá metodou 
komparativní analýzy existujících API tří významných webových fakturačních systémů. 

Klíčová slova: REST, API, hypermédia, pravidla, implementace, integrace, WWW, 

webová aplikace, software, architektura IS, Invoice Home. 

Abstract: The article describes significant recommendations for writing API for web 
applications and introduces the first version of 10 Rules for Writing REST APIs. The 
Rules are introduced as a platform for future extension. The practical verification is 
done by a comparative analysis of three eminent web-invoicing system APIs. 
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1. Úvod 

Webové aplikace jsou typickým představitelem softwaru vytvářeného v dnešní době a 
odráží stav světa, rychlosti a provázanosti globální ekonomiky. Webový prohlížeč 
jakožto klientská platforma umožňuje používání aplikace bez nutnosti lokální instalace. 
Pokud je software poskytován jako služba v modelu SaaS (Software as a Service), lze 
zodpovědnost za provoz systému zcela přenést na poskytovatele, což pro uživatele 
znamená další zjednodušení a zrychlení procesu nasazení systému. Jak uvádí 
(Voříšek a kol., 2015, s. 50), v modelu SaaS „specializovaný subjekt (Application 
Service Provider, ASP) nabízí funkcionalitu aplikace, infrastrukturu potřebnou pro její 
provoz a další služby potřebné pro poskytování ICT služby zákazníkovi na bázi 
předplatného“. 

Z pohledu uživatele je pak používání webové aplikace velmi jednoduché. Stačí mít 
přístup k síti, vhodné zařízení, prohlížeč a znát vstupní URL aplikace. Tvůrci aplikace 
stačí zdrojovou URL propagovat napříč webem. Další URL v aplikaci jsou zveřejněny 
ve formě hypermédií – odkazů, které uživatel či stroj umí následovat a tím aplikaci 
používat. 

Webové rozhraní, typicky tvořené pomocí HTML a dalších, souvisejících technologií a 
jazyků (JavaScript, AJAX, apod.) je určeno pro koncové uživatele. Z pohledu 
integrace, propagace a dalšího růstu je vhodné či nutné aplikaci zpřístupnit jako 
platformu pro další či nové aplikace. Vytvářená aplikace může nabídnout prezentaci 
nejen ve formě HTML stránek, ale publikovat znalosti a doménu řešení s otevřením 
pro autory budoucí. Aplikaci, či celý IS (Informační systém) lze integrovat do systémů 
jiných. Jak uvádí (Voříšek a kol., 2015, s. 129), „integrovaný IS znamená, že 
informační systém je tvořen z celé řady hardwarových, softwarových a datových 
komponent, které jsou navzájem propojeny (integrovány) do jednoho systému“.  
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Integraci lze nabídnout také poskytnutím API (Application Program Interface) – 
aplikačního programového rozhraní (Voříšek a kol., 2015, s. 295), jakožto jedné části 
IS, publikovaného v některé ze standardizovaných forem nad běžnými protokoly (např. 
HTTP). API je součástí architektury IS, jakožto „fundamentálního uspořádání systému, 
které tvoří komponenty a vztahy mezi nimi, včetně vztahu k prostředí, principy, které 
řídí jeho návrh a rozvoj“ (ISO42010, 2011; Voříšek a kol., 2015, s. 101). API je 
vstupním bodem pro rozšiřování a integraci aplikace dalšími autory (existují i interní 
API sloužící pro modularizaci a dekompozici systému autory původními, tento článek 
se však jimi nezabývá). 

Jednou z možností implementace API je tzv. REST princip. REST (Representational 
State Transfer) je architektonický styl pro distribuované systémy hypermédií (Fielding, 
2000). REST zavádí soubor konkrétních designových omezení (např. bezstavovost, 
použití hypermédií), jak uvádí (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 893). 

Díky univerzálnosti je tvorba API velmi komplexní činností, zahrnující mnoho domén, 
dimenzí či pohledů k řešení. Množství dat a informací je značné, a proto je vhodné 
zavést řád či alespoň pravidla, která proces tvorby API zjednoduší. 

Cílem článku je snaha o popis a formalizaci pravidel, která jsou opakovaně zmiňována 
v rešerších (Verborgh, Hooland, Cope, Chan, Mannens a van de Walle, 2015; 
Richardson, Amundsen a Ruby, 2013; Robillard a Chhetri, 2015; Myers, Jeong, Xie, 
Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010; Businge, Serebrenik a van 
den Brand, 2015; Rama a Kak, 2015), týkajících se webových API (nejen RESTových) 
a která autor považuje na základě osobních zkušeností za důležitá.  

Pravidla jsou prezentována pod názvem Pravidla pro tvorbu RESTových API (viz Tab. 
1) a jsou určena jako platforma pro další rozšiřování. Autor se pokouší o standardizaci 
na základě analýzy a syntézy relevantních zdrojů s ohledem na jednoduchost a tzv. 
„best practices“. Formalizace Pravidel je klíčová; pokud mají být pravidla používána i 
dalšími autory, musí být popsána v jednoduché, srozumitelné formě a také krátce, neb 
přílišná podrobnost může jít na úkor dlouhodobé použitelnosti. 

Protože je REST jednou z forem řešení (podmnožinou) architektury orientované na 
služby (SOA – Service-oriented architecture) a zároveň SOA architektura je 
podmnožinou architektur IS, je vhodné provést mapování nových pravidel na 
nadřazené (známé a uznávané) principy SOA, např. dle (Erl, 2007). V případě, že 
vazba existuje a dává smysl, je nové (podřízené) pravidlo uvedeno do kontextu 
pravidla nadřízeného. 

Dle (Erl, 2007) jsou podstatné principy SOA následující: 

 Service Contracts (Erl, 2007, s. 125) – zmiňuje nutnost používání známých 

a rozšířených standardů, např. protokolů, formátů dat či zvyklostí  
v komunikaci. Komunikace se službou je pak jednodušší díky možnosti 
využití již existujících nástrojů, komponent a znalostí 
konzumenta/implementátora služby. 

 Service Coupling (Erl, 2007, s. 163) – provázanost mezi službami je 

minimální a pouze do té míry, že služby pouze ví o své existenci. Čím více 
jsou služby provázány mezi sebou a řeší navzájem detaily provázání, tím je 
systém méně stabilní, protože změna či výpadek jedné ze služeb ovlivní více 
služeb najednou. Pokud jedna služba nabízí více možností komunikace 
(např. ji lze volat s různými parametry či pod různými adresami) pro získání 
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různého výstupu, neměly by tyto výstupy být provázány ani mezi sebou, 
případně jen prostřednictvím tzv. slabé vazby (Loose coupling), např. 
odkazem.  

 Service Abstraction (Erl, 2007, s. 211) – služba je zapouzdřená a její vnitřní 

logika je skrytá před konzumenty. Díky tomu lze měnit implementační detaily 
služby v budoucích verzích a konzument služby nemusí měnit vlastní 
(závislou) implementaci. Lze provést např. komunikací výhradně přes 
rozhraní (interface) či omezením přístupu k interním metodám (privátní 
metody). 

 Service Reusability (Erl, 2007, s. 253) – službu lze opakovaně použít 

v různých prostředích. 

 Service Autonomy (Erl, 2007, s. 293) – služba je nezávislá na prostředí 

(environment), které ji používá, což vede k větší spolehlivosti – služba běží 
„sama o sobě“ a nemusí řešit výjimky či konfiguraci vnějšího prostředí, do 
kterého je napojena. 

 Service Statelessness (Erl, 2007, s. 325) – služba je bezstavová – každé 

volání služby je jedinečné a nemá provázání na stavy minulé. Díky tomu 
služba konzumuje méně prostředků, je rychlejší a lépe škálovatelná. 

 Service Discoverability (Erl, 2007, s. 361) – službu lze „prohledávat“ 

(discover) a zjistit, co nabízí, případně ji zařadit do indexů či katalogů služeb. 
Jedná se v podstatě o „vnitřní“ formu dokumentace služby. 

 Service Composability (Erl, 2007, s. 387) – službu lze využít při skládání do 

větších celků a tím ji rozšířit či použít jako základ pro jiné služby. Služba se 
stává součástí jiných systémů a komunikuje s jinými službami. 

Jak je zřejmé, jednotlivé principy lze mezi sebou vzájemně odkázat a jsou mezi sebou 
(byť i nepřímo) provázány – např. pro znovu-použitelnost služby se předpokládá 
použití standardů, autonomii služby, její možnost kompozice a abstrakce. 

Platnost Pravidel je ověřena jejich aplikací vůči API tří významných webových 

fakturačních systémů a výsledky jsou mezi sebou srovnány metodou komparativní 
analýzy. 

2. Tvorba RESTových API pro současné webové aplikace 

Doporučení pro tvorbu API jsou zmiňována napříč různými zdroji a jsou poplatná 
použité technologii, pomocí které bude API vytvářeno. Po rešerši vybraných zdrojů 
(Verborgh, Hooland, Cope, Chan, Mannens a van de Walle, 2015; Richardson, 
Amundsen a Ruby, 2013; Robillard a Chhetri, 2015; Myers, Jeong, Xie, Beaton, 
Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010; Businge, Serebrenik a van den Brand, 
2015; Rama a Kak, 2015) je zřejmé, že některá z pravidel či doporučení jsou 
zmiňována opakovaně a některá si i navzájem odporují. 

Potřebu použití standardizovaných médií (Content-Type) nad protokolem HTTP a 
formátu dat opakovaně zmiňuje (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 101, 
2124), stejně jako výhody použití existujících doménových slovníků (Richardson, 
Amundsen a Ruby, 2013, lok. 2678), např. (Schema.org, 2016).  Pokud API nebude 
následovat existující standardy (např. neznámý Content-Type), je jeho použití 
složitější – budoucí autoři nový formát nemusí znát a pravděpodobně pro práci  
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s formátem neexistují nástroje a knihovny. Jinými slovy, i když je API nové, má stavět 
na existujících a ověřených znalostech a postupech. V principech SOA lze odkázat na 
shodu s principem Service Contracts (Erl, 2007, s. 125) a Service Composability (Erl, 
2007, s. 387) – službu lze díky standardům snadno zakomponovat do služeb jiných. 

Jako médium i formát dat pro REST API je opakovaně doporučen JSON, který je 
preferován před XML (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 719; Verborgh, 
Hooland, Cope, Chan, Mannens a van de Walle, 2015, s. 239). XML dodává 
sémantiku dat, ovšem za cenu obtížnějšího generování, kapacity přenosu i zpracování 
dat na straně příjemce. 

Každý zdroj musí mít jednoznačnou identifikaci (URL). Z důvodu existence více zdrojů 
nabízí REST API velké množství různých URL. Proto je zmíněna potřeba úvodní, 
startovací URL (starting endpoint), která obsahuje odkazy na další užitečné zdroje 
(Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 1202). Chybou je nabízet startovních URL 
více (Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010,  
s. 92). Potřebu úvodní URL lze odkázat na obecný SOA princip Service Discoverability 
(Erl, 2007, s. 361), protože službu lze díky úvodní URL snáze „prohledávat“ (discover). 

S ohledem na univerzálnost a dlouhodobý charakter používání je zmíněna nutnost 
odstínění API od použité technologie (Verborgh, Hooland, Cope, Chan, Mannens a 
van de Walle, 2015, s. 234; Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 915) z důvodu 
nechtěné silné provázanosti – při změně technologie by se musela zřejmě změnit i 
URL, což má negativní dopad v návazných systémech. Toto pravidlo lze odkázat na 
SOA princip Service Coupling (Erl, 2007, s. 163), které zmiňuje nutnou minimální 
provázanost služby a také na princip Service Autonomy (Erl, 2007, s. 293), protože 
služba je autonomní vůči své vlastní implementaci. 

Vhodné je podporovat samopopisnost URL v komunikaci request-response 
(požadavek a odpověď v protokolu HTTP) (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 
1202). Jak ze samotné URL, tak z žádosti (request) i odpovědi (response) musí být 
jasné, o jaký zdroj bylo požádáno, jak zdroj po žádosti změnil svůj stav (state) a jaké 
mohou být další kroky. I toto pravidlo lze zařadit pod obecný SOA princip Service 
Discoverability (Erl, 2007, s. 361). 

Kvalitní dokumentace API je klíčová a má dopad na použitelnost API jako celku 
(Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010, s. 104). 
Dokumentaci lze částečně nahradit zmíněnou samopopisností a poskytnutím úvodní 
URL, ovšem tyto prostředky slouží pouze pro rychlou orientaci, nikoli pro vysvětlení a 
uvedení všech možností API. Dokumentace musí být konzistentní, jak upozorňuje 
(Rama a Kak, 2015, s. 3). Dokumentace musí také vhodně navazovat, poskytovat 
průchod celým API - tzv. discovering princip (Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, 
Karstens, Efeoglu a Busse, 2010, s. 90) a křížově odkazovat na související části 
(Robillard a Chhetri, 2015, s. 2). Je vhodné zahrnout procesní pohled a zohlednit 
rozdílné strategie hledání (Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu 
a Busse, 2010, s. 92–99). Užitečné je poskytnout ukázky kódu pro implementaci API 
(Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010, s. 86). 
Rovněž toto pravidlo lze namapovat na SOA princip Service Discoverability (Erl, 2007, 
s. 361), byť externí dokumentace není nedělitelnou součásti služby, pouze jejím 
odkazem. Dokumentace a ukázky kódu budou využity také při skládání služby do 
větších celků a budou znovupoužitelné, lze tedy odkázat také na principy Service 
Reusability (Erl, 2007, s. 253) a Service Composability (Erl, 2007, s. 387). 



Pravidla pro tvorbu RESTových API 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 3-4/2016  101 

Externí dokumentací bohužel vzniká závislost, což je v rozporu se SOA principem 
Service Coupling (Erl, 2007, s. 163), ovšem externí dokumentaci včetně zdrojových 
kódů lze také chápat jako „nepovinné“ rozšíření. Bez externí dokumentace bude 
služba fungovat a pokud bude samopopisná a dobře navržená, externí dokumentace 
nemusí být třeba. Vazba je v tomto případě pouze slabá. 

Sémantika čili význam a popisnost dat je obecným problémem vyjádření jakýchkoli 
dat. REST podporuje sémantický význam práce se zdroji již na úrovni HTTP metod 
(Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 500, 973). Standardem je mapování 
následujících HTTP metod na idiom CRUD objektu (C = Create, R = Read,  
U = Update, D = Delete): 

 POST – vytvoř nový zdroj (objekt). 

 GET – získej aktuální reprezentaci zdroje, nemění stav zdroje, v tomto 

kontextu považováno za „bezpečnou metodu“, kterou lze volat bez 
negativních (nechtěných) následků (Richardson, Amundsen a Ruby. 2013, 
loc. 812). 

 PUT/PATCH – aktualizuj zdroj, nahraď stav zdroje jiným stavem (update, 

replace). 

 DELETE – smaž zdroj. 

 OPTIONS – prozkoumej HTTP metody, na které zdroj reaguje 

Porušení zmíněné konvence mapování vede k nejednoznačnému používání REST 
API a bylo by, vzhledem k odkazům dle (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, lok. 
973), i dle pravidel anglické gramatiky považováno za matoucí. 

Sémantice API napomáhá také použití konkrétního standardu, vzorů či doménově 
specifických návrhů. Např. (RFC 5988, 2010) definuje typy vztahů mezi odkazy na 
webu a poskytuje jejich registr.  (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, loc. 859) 
doporučuje použití média Collection+JSON, kde je sémantický význam definován 
samopopisností hodnot klíčů (data, text, links). Sémantiku API lze odkázat na obecné 
principy SOA – Service Contracts (Erl, 2007, s. 125), kde anglická slovesa a HTTP 
metody jsou standardem, Service Discoverability (Erl, 2007, s. 361) – službu lze díky 
HTTP metodám snadno prohledávat a obecně Service Composability (Erl, 2007,  
s. 387), kdy lze pomocí HTTP metod službu také snadno napojit na služby jiné. 

Pro návrh API panuje rozšířený názor, že je třeba navrhnout jej správně již napoprvé 
(Bloch, 2001; Rama a Kak, 2015). Někteří autoři (Richardson, Amundsen a Ruby, 
2013, loc. 70) však tento přístup odmítají s tím, že svět, pro který se API píše není 
statický a se změnou je třeba počítat. Nepopírají, že kumulativní dopad změn může 
být obrovský, ale je možné jej snížit např. zmíněným nepropagováním technologie do 
URL, verzováním URL (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, loc. 4161) či namísto 
změny existujících zdrojů přidávat zdroje nové (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, 
loc. 4136). V principech SOA lze nalézt shodu se Service Coupling (Erl, 2007, s. 163) 
a Service Abstraction (Erl, 2007, s. 211) – pokud je provázanost slabá a služba 
dostatečně abstraktní, dopad změn je minimální. 

Autor tohoto článku na základě zkušeností doporučuje při návrhu postupovat agilně a 
po částech – navrhnout minimalistické API pro základní objekty, publikovat jej a 
postupně rozšiřovat. Tímto přístupem se lze minimálně vyhnout počátečnímu 
přehlcení zdroji navenek, které pak nemusí být konzumenty API používány. 
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Bezpečnost API, stejně jako bezpečnost jakéhokoli jiného software, je vždy omezující, 
ovšem z důvodů zřejmých nezbytná. Na úrovní HTTP protokolu je nejjednodušší 
možností použití klasické HTTP autentizace v Plain či Digest formě (Richardson, 
Amundsen a Ruby, 2013, loc. 5547). Nevýhodou je narušení bezpečnosti v případě, 
že jeden klient používá více různých API se stejnými autentizačními údaji, případně 
z různých zařízení a dojde k vyzrazení autentizace – nutnou změnu autentizačních 
údajů je pak třeba provést na několika různých místech. Tento nedostatek řeší 
protokol OAuth, v preferované verzi 2 (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, loc. 
5599), který umožňuje vytvářet a přistupovat pomocí tzv. tokenů – autentizačních 
řetězců u kterých je možné definovat platnost a poté uživatele autorizovat. Nevýhodou 
OAuth2 je složitost a nutná správa tokenů, ovšem z dlouhodobého pohledu dalšího 
rozšiřování a bezpečnosti obecně se jedná o preferovanou variantu. Je však třeba 
uvést, že klasickou HTTP autentizaci není třeba odmítnout per se. V případě 
jednoduchých API se stále může jednat o postačující variantu zabezpečení. 
V obecných principech SOA lze pravidlo bezpečnosti API odkázat na princip Service 
Contracts (Erl, 2007, s. 125) – implementace používá OAuth2 standard a také na 
princip Service Composability (Erl, 2007, s. 387), kdy je i při kompozici třeba zajistit 

zabezpečení služby. Samozřejmě provázání se zabezpečením služby by mělo 
splňovat princip minimální provázanosti dle Service Coupling (Erl, 2007, s. 163) a 
zabezpečení nechat na službě samotné. 

Je zřejmé, že doporučení, standardů, názorů, ale i protikladů je celá řada. S ohledem 
na další rozšiřování a možné změny bylo nutné provést výběr doporučení pro tvorbu 
API (v případě článku RESTových), která autor na základě zkušenosti a provedené 
rešerše považuje za významná a užitečná. Bylo zvoleno 10 konkrétních pravidel, ze 
kterých je vytvořena první verze Pravidel pro tvorbu RESTových API. 

3. Pravidla pro tvorbu RESTových API 

Na základě provedených rešerší (Verborgh, Hooland, Cope, Chan, Mannens a van de 
Walle, 2015; Richardson, Amundsen a Ruby, 2013; Robillard a Chhetri, 2015; Myers, 
Jeong, Xie, Beaton, Stylos, Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010; Businge, 
Serebrenik a van den Brand, 2015; Rama a Kak, 2015) a zkušeností autora jsou 
vytvořena Pravidla pro tvorbu RESTových API, uvedená v Tab.1. 

Tab. 1: Pravidla pro tvorbu RESTových API, verze 1.0. Zdroj: autor 

Identifikátor 
pravidla 

Popis pravidla Zdroj pravidla 
Mapování na SOA 
princip dle (Erl, 
2007) 

API-1 

Použít standard pro 
médium a formát 
přenášených dat 
(např. XML či JSON). 

(Verborgh, Hooland, 
Cope, Chan, Mannens a 
van de Walle, 2015; 
Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service Contracts, 
Service 
Composability 

API-2 
Použít slovník pro 
popis domény (např. 
schema.org či jiný). 

(Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service Contracts, 
Service 
Composability 

API-3 
Poskytnout počáteční 
URL. 

(Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service 
Discoverability 
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Identifikátor 
pravidla 

Popis pravidla Zdroj pravidla 
Mapování na SOA 
princip dle (Erl, 
2007) 

API-4 
V URL nezmiňovat 
technologii. 

(Verborgh, Hooland, 
Cope, Chan, Mannens a 
van de Walle, 2015; 
Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service Coupling, 
Service Autonomy 

API-5 

Vytvořit samopopisná 
URL (je zřejmé, o 
jaký zdroj se jedná a 
jak požadavek zdroj 
změní). 

(Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service 
Discoverability 

API-6 
Při odpovědi serveru 
odkazovat další 
kroky. 

(Verborgh, Hooland, 
Cope, Chan, Mannens a 
van de Walle, 2015; 
Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service 
Discoverability 

API-7 
Vytvořit dokumentaci 
k API pro konzumenty 
služby. 

(Robillard a Chhetri, 
2015; Myers, Jeong, Xie, 
Beaton, Stylos, Ehret, 
Karstens, Efeoglu a 
Busse, 2010) 

Service 
Discoverability, 
Service Reusability, 
Service 
Composability 

API-8 

Vytvořit ukázky 
implementace API na 
úrovni kódu na straně 
konzumenta služby. 

(Myers, Jeong, Xie, 
Beaton, Stylos, Ehret, 
Karstens, Efeoglu a 
Busse, 2010) 

Service 
Discoverability, 
Service Reusability, 
Service 
Composability 

API-9 

Mapovat HTTP 
metody dle zvyklostí 
REST (GET=získat, 
POST=vytvořit, 
PUT/PATCH změnit, 
DELETE=smazat). 

(Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service Contracts, 
Service 
Discoverability, 
Service 
Composability 

API-10 
Využívat OAuth pro 
autentizaci/autorizaci. 

(Richardson, Amundsen a 
Ruby, 2013) 

Service Contracts, 
Service 
Composability, 
Service Coupling 

API-xx 
(Volné – vlastní 
pravidla a rozšíření.) 

N/A N/A 

 

Smyslem definice uvedených Pravidel je pomoc s vývojem budoucích API formou 
„best-practices“. S ohledem na nové technologie, postupy či metodiky vývoje lze 
seznam libovolně rozšiřovat či upravovat dle potřeby za předpokladu, že původní 
rámec či myšlenka konkrétního pravidla bude zachována. V případě, že by modifikací 
pravidla došlo k přidání nové hodnoty či výrazné změně obsahu pravidla původního, 
doporučuje autor vytvořit pravidlo zcela nové a seznam bez obav rozšířit, jak 
naznačuje poslední, otevřené pravidlo API-xx v (Tab 1.) 
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Také je třeba zmínit, že Pravidla nejsou závazná ve smyslu povinnosti a obecně,  

s ohledem na integraci do vývojového procesu dalších API, je lze chápat jako 
doporučující. Následná analýza tří významných webových fakturačních systémů je 
však konfrontována se všemi 10 pravidly najednou. 

4. Systém Invoice Home, aplikační doména a průmyslová 
klasifikace 

Invoice Home (Wikilane, 2016) je webová aplikace sloužící pro vytváření a správu 
faktur pomocí předpřipravených šablon pro malé a střední podnikatele. Aplikace je 
poskytovaná celosvětově ve více než 150 zemích a disponující základnou více než 
370 000 uživatelů (stav k 18.10.2016). Typickým uživatelem aplikace je živnostník 
z USA, který vystavuje jednotky faktur v řádu $100 až $1000 měsíčně.  Dle ISIC 
klasifikace průmyslových odvětví (United Nations, 2016) spadá systém Invoice Home 
do kategorie č. 6619 (Other activities auxiliary to financial service activities). Aplikace 
je poskytována v modelu SaaS (Software as a Service). 

Aplikace Invoice Home v současné době nedisponuje žádným veřejným externím API, 
umožňujícím integraci s ostatními systémy a nenabízí přístup mimo webové rozhraní. 
Jednou z motivací pro vytvoření Pravidel pro tvorbu RESTových API bylo jejich použití 
při implementaci nového Invoice Home API.  

Před samotnou implementací Invoice Home API je vhodné analyzovat konkurenci, 
proto je praktické ověření první verze Pravidel pro tvorbu RESTových API provedeno 
vůči existujícím API hlavních konkurentů Invoice Home. 

5. Praktické ověření Pravidel pro tvorbu RESTových API 

Mezi přímé konkurenty Invoice Home na základě organického hledání Google 
(Analphabet, 2016) pro klíčová slova „invoice“ a „invoice template“ k datu 18.10. 2016 
a zároveň poskytující externí API (musí být splněny obě podmínky) patří tyto systémy 
a společnosti: 

1. Freshbooks (Freshbooks, 2016) – fakturační systém cílený primárně pro 

území Kanady a Spojených států amerických. 

2. Harvest (Harvest, 2016) – systém pro správu úkolů, poskytovaný celosvětově 

a rozšířený o funkci vystavování faktur. 

3. Invoiced (Invoiced, 2016) – systém pro generování faktur pomocí 

předpřipravených šablon. Služba je poskytována celosvětově. 

Veřejná API zmíněných systémů jsou analyzována a konfrontována k vytvořeným 
Pravidlům pro tvorbu RESTových API ve verzi 1.0 (viz Tab. 1). Díky aplikaci stejných 
metod srovnání pro každý systém jsou API všech tří systémů srovnány i mezi sebou 
navzájem metodou komparativní analýzy. 

Analýza probíhá formou aplikace jednotlivých pravidel API-1 až API-10 dle Pravidel 
pro tvorbu RESTových API na každé zkoumané API. Výsledkem je výrok ano/ne ve 
smyslu shody/neshody s pravidlem. V případě sporného rozhodnutí je výsledek 
označen jako N/A (nelze rozhodnout). Pravidla jsou formulována tak, aby kladná 
odpověď „ano“ byla vždy považována za výhodu a chtěný cílový stav. API je tedy 
hodnoceno nejlépe, pokud bude odpověď na otázky API-1 až API-10 vždy „ano“. 
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Tab. 2: Aplikace Pravidel pro tvorbu RESTových API, verze 1.0 na systém 
FreshBooks. Zdroj: autor 

Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-1 

Použít standard pro 
médium a formát 
přenášených dat 
(např. XML či JSON). 

Ano 

Výběr XML pro formát dat je pro 
Freshbooks logický – systém je 
nabízen od roku 2004 a je 
nabízen také skupinám uživatelů 
do korporátního prostředí, kde je 
XML často standardem. 

API-2 
Použít slovník pro 
popis domény (např. 
schema.org či jiný). 

Ne 

Slovník či doména není zmíněn 
ani odkazován. Vzhledem 
k rigiditě slovníků a jejich 
obecnosti se autor domnívá, že 
toto pravidlo bylo porušeno 
záměrně. 

API-3 
Poskytnout počáteční 
URL. 

Ano 

Počáteční URL je zároveň jedinou 
URL pro celé API: 
https://sample.freshbooks.com/api
/2.1/xml-in 

API-4 
V URL nezmiňovat 
technologii. 

Ano 
Freshbooks může kdykoli změnit 
technologii, poskytující API. 

API-5 

Vytvořit samopopisná 
URL (je zřejmé, o 
jaký zdroj se jedná a 
jak požadavek zdroj 
změní). 

Ne 

Zdroj se identifikuje pomocí 
elementu request a atributu 
method s hodnotou odpovídající 
případům užití v aplikaci, např. 
invoice.list. 

API-6 
Při odpovědi serveru 
odkazovat další 
kroky. 

Ne 

Odpovědi serveru neuvádí další 
možné požadavky, není 
podporován průchod aplikací. Je 
tím porušen SOA princip Service 
discoverability a vzniká závislost 
na externí dokumentaci – tím je 
porušen princip minimální 
provázanosti Service coupling. 

API-7 
Vytvořit dokumentaci 
k API pro konzumenty 
služby. 

Ano 

https://www.freshbooks.com/devel
opers  

Dokumentace Freshbooks API je 
velmi podrobná, ovšem autor 
doporučuje přidat samopopisnost 
služby na úrovni komunikace 
s API. 

API-8 

Vytvořit ukázky 
implementace API na 
úrovni kódu pro 
konzumenty služby. 

Ano 

https://www.freshbooks.com/devel
opers  

Ukázky kódu jsou dostatečné a 
typicky je to první místo, kam se 
implementátor služby podívá. 

https://sample.freshbooks.com/api/2.1/xml-in
https://sample.freshbooks.com/api/2.1/xml-in
https://www.freshbooks.com/developers
https://www.freshbooks.com/developers
https://www.freshbooks.com/developers
https://www.freshbooks.com/developers
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Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-9 

Mapovat HTTP 
metody dle zvyklostí 
REST (GET=získat, 
POST=vytvořit, 
PUT/PATCH změnit, 
DELETE=smazat). 

Ne 

Všechny requesty vyžadují HTTP 
POST. Freshbook bohužel 
nevyužívá ostatní HTTP metody, 
přitom zbytečně. Sémantika volání 
API a použití GET, PUT či 
DELETE by výrazně zlepšila práci 
s API. 

API-10 
Využívat OAuth pro 
autentizaci/autorizaci. 

Ano 

Freshbooks používá OAuth 
standard, který však může být pro 
některé 
implementátory/konzumenty 
zbytečně komplikovaný. 

Tab. 3: Aplikace Pravidel pro tvorbu RESTových API, verze 1.0 na systém 
Harvest. Zdroj: autor 

Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-1 

Použít standard pro 
médium a formát 
přenášených dat 
(např. XML či JSON). 

Ano 

XML a JSON. Autor chválí 
nabídku JSON pro formát dat, 
zároveň však i XML pro rigidní či 
starší prostředí. 

API-2 
Použít slovník pro 
popis domény (např. 
schema.org či jiný). 

Ne 

Slovník či doména není zmíněn 
ani odkazován. Autor se domnívá, 
že pravidlo bylo opět porušeno 
záměrně – externí slovníky nejsou 
dostatečně kvalitní. 

API-3 
Poskytnout počáteční 
URL. 

Ne 

Popsány pouze koncové URL dle 
zdrojů, např. 
https://YOURACCOUNT.harvesta
pp.com/invoices 

API-4 
V URL nezmiňovat 
technologii. 

Ano 
Harvest může kdykoli změnit 
technologii, poskytující API.  

API-5 

Vytvořit samopopisná 
URL (je zřejmé, o 
jaký zdroj se jedná a 
jak požadavek zdroj 
změní). 

Ano 

Např. 
https://YOURACCOUNT.harvesta
pp.com/invoices/{INVOICEID}/me
ssages  
Formálně Harvest poskytuje 
samopopisná API, ovšem nemusí 
být vždy zřejmé, o co se jedná. 
Autor článku např. na první pohled 
nechápe význam „zpráv“ 
(messages) k faktuře. 

API-6 
Při odpovědi serveru 
odkazovat další 
kroky. 

Ne 

Odpovědi serveru neuvádí další 
možné požadavky, není 
podporován průchod aplikací. 
Opět je zde narušen SOA princip 
Service discoverability. 

https://youraccount.harvestapp.com/invoices
https://youraccount.harvestapp.com/invoices
https://youraccount.harvestapp.com/invoices/%7BINVOICEID%7D/messages
https://youraccount.harvestapp.com/invoices/%7BINVOICEID%7D/messages
https://youraccount.harvestapp.com/invoices/%7BINVOICEID%7D/messages
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Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-7 
Vytvořit dokumentaci 
k API pro konzumenty 
služby. 

Ano 

http://help.getharvest.com/api/ 
Dokumentace je na dobré úrovni a 
přehledně vytvořená. Autor opět do-
poručuje zlepšit samopopisnost API. 

API-8 

Vytvořit ukázky 
implementace API na 
úrovni kódu pro 
konzumenty služby. 

Ano 
Knihovny pro Ruby, Python, Java, 
PHP, Node.js, .Net, Swift, Drupal 
(plugin). 

API-9 

Mapovat HTTP metody 
dle zvyklostí REST 
(GET=získat, 
POST=vytvořit, 
PUT/PATCH změnit, 
DELETE=smazat). 

Ano 

GET, POST, PUT, DELETE. 
Harvest API je použitím HTTP 
metod přehlednější než 
konkurence. 

API-10 
Využívat OAuth pro 
autentizaci/autorizaci. 

Ano 

Podporuje OAuth2 i HTTP 
autentizaci. Autor vyzdvihuje 
podporu jednoduché HTTP 
autentizace, která může být pro 
některé implementátory/ 
konzumenty služby postačující. 

Tab. 4: Aplikace Pravidel pro tvorbu RESTových API, verze 1.0 na systém 
Invoiced. Zdroj: autor 

Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-1 

Použít standard pro 
médium a formát 
přenášených dat 
(např. XML či JSON). 

Ano 

Invoiced nabízí pro formát dat 
pouze JSON. Z pohledu zachování 
jednoduchosti je to preferovaná 
volba, ovšem chybějící XML může 
být překážkou pro nasazení 
v systémech používající XML 
(korporátní, či starší systémy. 

API-2 
Použít slovník pro 
popis domény (např. 
schema.org či jiný). 

Ne 

Slovník či doména není zmíněn ani 
odkazován. Shodně ve všech třech 
konkurenčních systémech je 
externí slovník ignorován. 

API-3 
Poskytnout počáteční 
URL. 

Ano 
Existuje pouze jediná URL pro 
práci s API: https://invoice-
generator.com 

API-4 
V URL nezmiňovat 
technologii. 

Ano 
Také Invoiced může kdykoli změnit 
technologii, poskytující API. 

API-5 

Vytvořit samopopisná 
URL (je zřejmé,  
o jaký zdroj se jedná 
a jak požadavek zdroj 
změní). 

Ne 

Identifikace zdroje probíhá 
odesíláním dvojice klíč=hodnota 
přímo v těle HTTP metody. 
Invoiced zcela ignoruje princip 
samopopisnosti a porušuje tím 
SOA princip Service 
discoverability. 

http://help.getharvest.com/api/
https://invoice-generator.com/
https://invoice-generator.com/
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Identifikátor Popis pravidla Shoda? Poznámka 

API-6 
Při odpovědi serveru 
odkazovat další 
kroky. 

Ne 

Odpovědi serveru neuvádí další 
možné požadavky, není 
podporován průchod aplikací. Opět 
porušen SOA princip Service 
discoverability. Potřeba externí 
dokumentace je v tomto případě 
urgentní. 

API-7 
Vytvořit dokumentaci 
k API pro konzumenty 
služby. 

Ano 

https://github.com/Invoiced/invoice-
generator-api  
Dokumentace budí dojem prvního 
prototypu, základní volání jsou 
však popsána srozumitelně. 

API-8 

Vytvořit ukázky 
implementace API na 
úrovni kódu pro 
konzumenty služby. 

Ano 

Pouze jako příklady požadavku 
aplikace curl. Opět budí dojem 
prvního prototypu. Curl je 
nejjednodušší možná ukázka 
volání, chybí ukázky volání pro 
běžně používané jazyky. Formálně 
však dokumentace vyhovuje 
pravidlu. 

API-9 

Mapovat HTTP 
metody dle zvyklostí 
REST (GET=získat, 
POST=vytvořit, 
PUT/PATCH změnit, 
DELETE=smazat). 

Ne 

API podporuje pouze HTTP GET 
pro jednorázovou generaci PDF 
faktury. Zapojení dalších HTTP 
metod by bylo vhodné, GET vytváří 
fakturu, což nemusí být vždy 
logické. 

API-10 
Využívat OAuth pro 
autentizaci/autorizaci. 

N/A 

API nepoužívá žádnou autentizaci 
či autorizaci, proto nelze hodnotit. 
Snad v budoucích verzích bude 
poskytnuto alespoň základní 
zabezpečení. V současnosti je 
však Invoiced API pouze 
„průtokový“ generátor API pro 
generaci PDF faktur bez možnosti 
jejich ukládání. 

Tab. 5: Komparativní analýza systémů FreshBooks, Harvest a Invoiced dle 
Pravidel pro tvorbu RESTových API, verze 1.0. Zdroj: autor 

Systém/ident./shoda? API-1 
API-

2 
API-

3 
API-

4 
API-

5 
API-

6 
API-

7 
API-

8 
API-

9 
API-
10 

FreshBooks Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano 

Harvest Ano Ne Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ano Ano 

Invoiced Ano Ne Ano Ano Ne Ne Ano Ano Ne N/A 

https://github.com/Invoiced/invoice-generator-api
https://github.com/Invoiced/invoice-generator-api
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6. Shrnutí 

Z provedeného srovnání lze vypozorovat, že zatímco všechny tři systémy používají 
standard pro médium a formát přenášených dat (API-1), slovník pro popis domény či 
atributů (API-2) nepoužívá žádný z nich. Přisuzuji to nutnosti provést mapování 
z databázového (vlastního) schématu na schéma jiné (slovníkové). V tomto případě je 
zřejmé, že zavedením slovníku by došlo buď ke ztrátě dat (vlastní schéma obsahuje 
větší množinu dat než slovníkové schéma) nebo k nutné transformaci názvů 
(slovníkové schéma postačuje, ale názvy atributů jsou jiné). Avšak, konkrétní 
implementace u všech tří systémů působí dojmem značné neuspořádanosti, např. 
v případě Harvest je dokonce v JSON formátu pro vytvoření faktury klíč s názvem 
„csv_line_items“, obsahující položky faktury, oddělené středníkem. Těžko říct, zda je 
to důsledek nevědomosti či záměrného porušení obecného pravidla nemixování více 
formátů do jednoho výstupu. 

Pravidlo jedné počáteční URL (výchozího bodu-endpointu) (API-3) dodržují dva ze tří 
systémů. Je však třeba uvést, že v obou případech je tento endpoint také jediným 
v celém API. Shoda s pravidlem je v tomto případě kladná, ovšem nejedná se 
zamýšlenou shodu – endpointů by mělo být více a výchozí endpoint by měl odkazovat 
na další. 

Použitou serverovou technologii nezmiňuje žádný zkoumaný systém (API-4). 
FreshBooks v URL sice uvádí XML, ovšem jedná se pouze o propagaci média pro 
přenos a formát dat, u kterého předpokládáme budoucí používání nezávisle na jazyku 
či frameworku instalovaném na serveru. Pravidlo by bylo porušeno, pokud by URL 
např. obsahovala sufix.php, což se v tomto případě neděje, proto je výrok u pravidla 
kladný. 

Samopopisnost URL (API-5) je dodržena pouze v jednom případě u systému Harvest. 
Práce s API v ostatních případech (FreshBooks, Invoiced) znamená intenzivní 
spolupráci s dokumentací a jedná se evidentně o špatný architektonický návrh. 

Odkazování dalších URL v odpovědi (requestu) serveru (API-6) nepoužívá žádný ze 
systémů. Autoři všech tří API navrhli systém bezstavový a požadavky nejsou mezi 
sebou provázány. Zde se nemusí nutně jednat o nevýhodu, ale o parametr návrhu – 
v tomto případě sice všechna API vyhovují SOA principu minimální provázanosti dle 
Service Coupling (Erl, 2007, s. 163), avšak jsou v rozporu s principem Service 
Discoverability (Erl, 2007, s. 361), protože bez provázanosti se služba také hůře 
prohledává (discover). V tomto případě je třeba zmínit jistý rozpor v SOA principech – 
ačkoli by služba neměla být provázána ani mezi sebou, autor doporučuje přidat 
provázání pro snadnější procházení. Vazba je však pouze slabá (Loose Coupling) a 
lze ji chápat jen jakési návěští, které nemusí být využito, pouze zlepšuje přehlednost 
při komunikaci s API. API jsou v souladu s principem Service Statelessness (Erl, 2007, 
s. 325) stále kompletně bezstavová čili volání některé části služby nezávisí na volání 
jiné služby – samozřejmě s výjimkou nutnosti vytvoření dat pro jejich pozdější volání 
(nejde načíst fakturu, pokud dříve nebyla uložena), ale to nesouvisí s návrhem API. 

Samotná provázanost kroků mohla být implementována alespoň ve formě doporučení 
a zmíněných odkazů, nikoli nutné následnosti. Považuji za vhodné, aby např. 
v odpovědi serveru po vytvoření faktury byl přímo odkaz na detail nové faktury, 
protože lze předpokládat případ užití „po vytvoření faktury zobraz její detail“. 
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Pravidlo existence dokumentace (API-7 a API-8) a poskytnutí ukázek kódu pro 
implementaci pro konzumenty služby splňují všechny zkoumané systémy. Zde se však 
jedná nikoli o výhodu, ale o povinnost. Jak uvádí (Myers, Jeong, Xie, Beaton, Stylos, 
Ehret, Karstens, Efeoglu a Busse, 2010, s. 104), kvalitní API má dopad na 
použitelnost API jako celku. Existence dokumentace u API je však také krokem čistě 
pragmatickým – bez dokumentace by se snížila motivace třetích stran API vůbec 
používat. 

Závazek designového doporučení REST pro mapování HTTP metod dle sémantického 
významu (API-9) splňuje pouze jeden systém (Harvest). Zde se opět jedná o špatný 
architektonický návrh či nepochopení principu RESTu. Například systém FreshBooks 
používá pro veškeré požadavky pouze HTTP POST. Všechna volání API tímto mohou 
být považována za „nebezpečná“, na rozdíl od metody GET, u které je předpoklad 
„bezpečného“ volání (Richardson, Amundsen a Ruby, 2013, loc. 859). 

Autentizaci a autorizaci dle OAuth (API-10) splňují oba systémy, které zabezpečení na 
úrovni uživatelů implementují (FreshBooks a Harvest). Invoiced API je navrženo jako 
veřejné bez jakékoli autentizace či autorizace, proto v tomto případě shodu 
s pravidlem nehodnotíme, protože nemůže být porušena. 

Uvedené výsledky komparativní analýzy konkurence budou zohledněny při návrhu a 
integraci vlastního externího veřejného API systému Invoice Home. 

7. Závěr 

V práci byly vybrány konkrétní postupy a doporučení pro tvorbu RESTových API a 
vytvořena první verze Pravidel pro tvorbu RESTových API. Praktická použitelnost 
Pravidel byla ověřena vůči existujícím API tří významných konkurentů systému Invoice 
Home. 

Pravidla byla vytvořena jako platforma pro budoucí modifikaci a přidávání vlastních 
pravidel dle vlastních potřeb čtenáře na základě zkušeností, dalších rešerší či 
uvedením nového architektonického přístupu při tvorbě API. Jak bylo uvedeno, 
Pravidla nelze chápat jako závazná; lze si vybrat libovolná a ta konfrontovat s vlastním 
návrhem. 

Na základě provedené analýzy je třeba vyzdvihnout zejména problém chybějící 
sémantiky, což autor považuje za největší překážku pro tvorbu dlouhodobě dobře 
použitelného API. Formát dat každého API je jiný a neexistuje spojnice, která by 
umožňovala se všemi API pracovat stejně (ve smyslu existence stejných atributů dat). 
Tento nedostatek lze zcela odstranit například použitím externího slovníku 
(Schema.org, 2016); jeho použití však nelze vynutit. Jak bylo ověřeno, problém je 
v rigiditě a chybějícím atributům schématu, např. pro objekt faktury zcela chybí atribut 
pro číslo faktury – přitom je zvyklostí u faktury číslo uvádět. Zcela vynechat sémantiku 
při tvorbě API je opačný extrém, jak ukázala analýza konkurence. Zdá se, že 
smysluplná je střední cesta, tedy použít pevnou strukturu dat a přidat vlastní, dobrou 
popisnost dat.  

Ostatní zjištěné poznatky ukázaly na nepochopení principu RESTu v případě chybějící 
sémantiky u HTTP metod. Za zmínku rovněž stojí ignorování popisu dalších možných 
kroků při práci s API – chybí zdůraznění typického průchodu aplikací. Autoři se 
zbytečně připravují o možnost automatizace práce s API (robot může následovat 
odkazy a minimalizovat počet dotazů na cílové API), stejně tak zavádí zbytečně další 
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úroveň komplikovanosti – klient API musí mít k dispozici externí dokumentaci pro 
každý další požadavek. 

Dalším pokračováním tohoto článku bude praktická implementace Pravidel při návrhu 
externího API systému Invoice Home a budou reflektovány konkrétní zkušenosti 
z produkčního prostředí. Pravidla pro tvorbu RESTových API tak mohou být 

v budoucnu upřesněna či doplněna v další verzi. 

Autor práce děkuje za případnou oponenturu zmíněných Pravidel na základě 
praktických zkušeností při tvorbě dalších, zejména RESTových API. 
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