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Abstrakt 

Cílem této práce je vytvoření informačního systému pro firmu Condorworld, který bude 

dostupný přes webové rozhraní. Informační systém musí plnit funkce administrace, 

stahování produktů a prodej produktů. V práci budou popsány jednotlivé prvky 

informačního systému, prostředky k jejich uskutečnění a komplexní zhodnocení 

systému.  

Abstract 

Main object of this thesis is design information system for Condorworld company, 

which will be accessible throught web. Information system must fulfill administration, 

downloading and selling products. In this thesis will be described elements of 

information system, resources for their realisation and complex evaluation of this 

system.  
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ÚVOD  

V dnešní době informačního věku se stále méně využívá konceptu fyzického obchodu. 

Stále se zvyšuje počet elektronických obchodů, které těží z nižších cen, daných menšími 

náklady na provoz a sklad, dále neustálé dostupnosti, pohodlného nákupu z domova a 

dodáním až domu přes dopravce, u kvalitnějších obchodů zákazník vidí, zda je jeho 

produkt nákupu k dispozici a v jakém počtu. V oblasti softwaru tento fakt platí ještě 

silněji, neboť software je nehmotný produkt snadno distribuovatelný přes internetovou 

síť. Toho si je vědom i vlastník firmy Condorworld a proto přistoupil k tvorbě 

moderního informačního systému, který by mu dal konkurenční výhodu a usnadnil 

obchodování.  

Firma Condorworld vyvíjí a distribuuje scenerie (krajiny) pro letecký simulátor kluzáků 

Condor Soaring Simulator. Tento simulátor byl vydán v roce 2005 dvojicí nadšenců pro 

bezmotorové létání a skutečnými piloty kluzáků Urošem Bergmannem a Gregorem 

Rozmanem ze Slovinska. Simulátor je dostupný na stránkách http://condorsoaring.com.  

Na rozdíl od řady jiných leteckých simulátorů, jako byl třeba Microsoft Flight Simulator, 

které spíše připomínají hry, je Condor Soaring Simulator od počátku designován jako 

vysoce realistický simulátor s velmi dobře propracovanými letovými modely 

jednotlivých kluzáků a modelem počasí (termické létání, svahování, vlna).  

Téměř celou dobu vytvářel autor scenerie zdarma, jako svou volnočasovou aktivitu, 

nicméně v létě 2012 se rozhodl, že již není možné se věnovat této činnosti zcela 

bezplatně a v rámci živnostenského listu založil firmu Condorworld. Cílem firmy je 

poskytovat zákazníkům komplexní podporu pro letecký simulátor Condor Soaring 

Simulator, která zahrnuje tvorbu a prodej scenerií, provoz serverů pro soutěžní a 

společné létání v režimu 24/7/365, distribuci scenerií a poradenství a podporu 

uživatelům. Z pohledu majitele nejde o klasické podnikání, ale spíš o zábavu se 

spoluúčastí uživatelů scenerií, protože okruh potencionálních zákazníků je velmi 

omezený (poměrně uzavřená komunita cca 1000-2000 lidí), kde ceny scenerií (cca 200-

300 Kč) nepokrývají ani přímé náklady – pro představu, vývoj jedné scenerie trvá 

přibližně tisíc hodin.  
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CÍL PRÁCE 

Předložená práce popisuje návrh informačního systému pro malou firmu - živnostníka, 

založeného na platformě www. Cílem je vytvořit takový informační systém, který by 

umožňoval celosvětově distribuci produktů firmy - scenerií pro letecký simulátor 

Condor Soaring Simulator. V části přístupné uživatelům musí být informace o 

produktech, soubory ke stažení pro oprávněné osoby a možnost nákupu vybraných 

produktů s různým způsobem platby. V části administrace pro majitele musí být 

možnost spravovat a aktualizovat portál, umísťovat zde informace formou novinek, vést 

katalog produktů a cen a kompletně vyřizovat objednávky, včetně automatické 

fakturace. Protože firma vede pouze daňovou evidenci v programu Excel, není třeba 

žádných dalších funkcí informačního systému. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pro samotnou realizaci a fungování informačního systému e-shopu jsou nutné 

prostředky. Těmito prostředky kromě fyzického hardwaru jsou mimo jiné skriptovací a 

programovací jazyky, díky nimž může vzniknout internetová stránka, na níž bude 

informační systém moci běžet, dále databáze, o kterou se bude opírat a se kterou bude 

komunikovat a samozřejmě samotný internet, v jehož prostoru se e-shop a potažmo 

informační systém vyskytuje. V této kapitole bude popsány technologie využívané 

v rámci návrhu a provozu informačního systému. 

1.1  Internet 

1.1.1 Internet 

Internet je celosvětová síť propojených počítačů, které spolu mohou navzájem 

komunikovat. Jednotlivé počítače jsou připojeny přes přístupové body, které mají 

zřízeny od poskytovatelů internetového připojení (1).  Jakmile je počítač součástí této 

sítě, je součástí internetu a je propojen se všemi ostatními účastníky internetu (2).  

1.1.2 Web 

Web je jedna ze služeb internetu. Díky této službě lze na zobrazovacích zařízeních 

účastníků internetu sledovat vizuální (obrazový a textový) obsah internetu. Tento obsah 

je uložen na serverech (1).  

1.1.3 World Wide Web 

Službu WWW (World Wide Web), česky „Celosvětová síť“, lze chápat jako nehmotnou 

službu neustále se měnícího obsahu ve formě internetových stránek, povětšinou psaných 

jazykem HTML (2).  
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Obrázek č.  1: Součásti internetu (1, s. 16) 

 

1.2 (X)HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language), česky hypertextový značkovací jazyk, je 

skriptovací (značkovací) jazyk sloužící k vyjádření informací ve formě webových 

stránek. Hypertext, znamená propojovací, tvůrci protokolu, Timu Burnersovi-Leemu šlo 

o to, aby stránky fungovaly spíše jako mozek než jako text, tudíž jedna stránka může 

odkazovat na druhou (2). Na odkaz autora navázalo konsorcium W3C, novou verzí 

HTML 5, která podporuje nejen text, obrazy a odkazy, ale také umožňuje přímo 

zobrazovat video a hudbu, nicméně zatím tento protokol není kompletně dořešen a stále 

se vyskytují problémy s kompatibilitou (8). 

Zobrazení webových stránek závisí na hardwaru (počítač, monitor, tablet, 

smartphone…), který uživatel využije, ale také silně záleží na softwaru, v tomto případě 

na internetovém prohlížeči. Existuje několik prohlížečů různých výrobců, Internet 

Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, Safari a další. Každý výrobce má trochu jiné 

jádro prohlížeče. Známé problémy byly například s prohlížečem Internet Explorer verze 

6 a níže (2). 

XHTML je konkurenční řešení, jde o zlepšení jazyka HTML. XHTML je mocnější 

nástroj, na druhou stranu je velmi striktní a některé značky, obsaženy v HTML 4 už 

podporuje jen v určitém režimu (2). V budoucnosti se pravděpodobně standardem stane 

již zmíněné HTML 5 (8). 
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Dokument s HTML dokumentem má příponu html. Schéma dokumentu HTML se 

skládá z hlavičky (head) a těla (body). Před hlavičkou je pro prohlížeč deklarovaná verze 

HTML dokumentu. V hlavičce je uveden název stránky, kódování, jazyk stránek, 

informace pro vyhledávače, propojení s CSS dokumentem a dále deklarace Javascript. 

V těle je poté samotný obsah stránky skládající se z textu, tabulek, obrázků. Ukázka 

struktury HTML dokumentu: 

!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

    <title>Testovací stránka</title>        

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  

</head> 

<body> 

<p>řádek</p> 

</body> 

</html> 

Všechny elementy v HTML jsou uzavřeny v hranatých závorkách s typem prvku. 

Nejdůležitější prvky jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka č. 1: Nejdůležitější prvky HTML (2) 

Značka/parametr Popis 

a Vytvoření odkazu 

b Ztučnění textu 

body Tělo dokumentu 
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br Odřádkování 

div Označení blokového elementu 

h1-6 Nadpisy 

head Hlavička dokumentu 

html Identifikace dokumentu jako html 

i Kurzíva 

img Obrázek 

link Propojení s CSS 

meta Meta-data 

p odstavec 

q Citace 

span Označení řádkového elementu 

table Tabulka 

td,th Buňka tabulky, hlavičky tabulky 

title Titulek stránky 

tr Řádek tabulky 

u Podtržení textu 

1.3 CSS 

CSS (Cascade Style Sheets) jsou kaskádové styly. Slouží k naformátování a nastavení 

vzhledu webových stránek. Nahrazují nastavování vzhledu přímo v HTML, rozšiřují ho 

a umožňují centralizované styly pro více stránek (2). Aktuálně se dokončuje verze 3 (9). 

CSS lze zapsat přímo do HTML, ale většinou se využívá jako externí soubor, který má 

příponu css. Soubor je svázán s HTML dokumenty, které z něj předávají vzhled prvkům. 

Výhodou CSS je krom daleko širších možností vzhledu oproti nástrojům HTML také 

jeho univerzálnost. S jedním CSS dokumentem může být svázáno několik HTML 

dokumentů a všechny převezmou vzhled a pozicování prvků. 

Ukázka CSS: 

body {width:auto;background-color:#FFF;margin:0px 0px 0px 0px; 

font-family:Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;} 
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#header {height:50px;background-color:#999;} 

#menu {width:200px;height:400px;background-color:#CCC;float:left;} 

#content {width:auto;height:auto;background-color:#FFF;padding-left:220px;padding-

right:20px;padding-top:10px;padding-bottom:10px;} 

#footer {clear:both;} 

Nejdůležitější vlastnosti a hodnoty CSS jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka č. 2: Nejdůležitější vlastnosti a hodnoty CSS (2) 

Vlastnost Hodnota Popis 

Background Color, image, repeat, position Pozadí elementů 

Background-color Barva, transparent Barva pozadí 

Background-image URL, none Obrázek na pozadí 

Background-repeat Repeat, repeat-x, repeat-y, no-

repeat 

Opakování pozadí, vhodné pro 

jednolité pozadí obrázkem 

Border Width, style, color Rámeček 

Clear None, right, left, both Ruší obtékání elementů 

Display  Inline, block, list-item, none Určuje zobrazení elementu 

Float Left, right, none Plovoucí element 

Font Style, weight, family, size, 

variant 

Typ a velikost písma 

Font-family Např. arial, tahoma, verdana Stanovuje typ písma 

Font-size Absolutní, relativní, procenta, 

none 

Udává velikost textu 

Font-style Normal, italic, oblique Vytvoření kurzívy 

height Délka, procenta, auto Výška elementu 

margin 1-4 hodnoty, Délka, procenta, 

auto 

Vnější okraj elementu 

Padding 1-4 hodnoty, Délka, procenta, 

auto 

Vnitřní okraj elementu 

Position static, relative, absolute, fixed Umístění elementu vzhledem 
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k toku dokumentu 

Text-align Left, right, center, justify Zarovnání textu 

Visibility  Visible, hidden, collapse Skrytí elementu 

Width Délka, procenta, auto Šířka elementu 

Z-index Číslo, auto Nastavení pořadí vrstvy v 

zobrazení 

Left, right, top, 

bottom 

Délka, procenta, auto Nastavení vzdálenosti od 

obsahového bloku 

1.4 PHP 

PHP je skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu.  

1.4.1 Historie PHP 

Původní interpretací zkratky PHP je Personal Home Page, tedy osobní domovská stránka 

a označovala jazyk, který se používal především pro realizaci formulářů na webových 

stránkách (3). Jinou definicí PHP je Hypertext preprocessor, tedy předzpracování 

hypertextu. Šlo o skriptovou sadu autora Rasmuse Lerdorfa, která obsahovala 

protokolování informací o návštěvnících webových stránek a zobrazení počtu 

návštěvníků na webové stránce. Vznikla v roce 1994 a ještě téhož roku byla vydána. 

Autor dal skriptům název Personal Home Page (PHP). V polovině roku 1995 dále autor 

skripty propojil se svým druhým programem Form Interpreter, čímž vznikla verze PHP 

2.0.  V roce 1995 byly funkce PHP na webové stránce nevídané, proto byl o tyto skripty 

velký zájem. (4). Vysoký zájem o PHP přiměl autora přidávat další dodatky, například 

vložení dat od uživatelů do proměnných, pro jejich další export. Poté se účastnili 

vylepšování programátoři z celého světa, ke kterým se přidal i Lerdorf a dali za vznik 

programovacímu jazyku PHP (4). V roce 1998 vznikla vylepšená verze 3, která byla 

rychlejší a podporovala platformu Windows. Nyní se využívá verze 4, jež přidává 

mnohé funkce a pracuje na výkonnějším jádru Zend. V současnosti se pracuje na verzi 5, 

která by měla poskytnout další vylepšení.  
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Obrázek č.  2: Ukázka jazyka PHP (4, s. 390) 

1.4.2 Výhody a využití PHP 

PHP je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků běžících na serverech. Mezi 

jeho hlavní výhody patří jednoduchost, podobnost jazyku C, který zná většina vývojářů, 

podpora velké komunity z důvodu velkého, otevřeného projektu, předpřipravené funkce, 

kompatibilita s webovými servery Apache, spolupráce s MySQL databázemi, je široce 

podporován webhostery a je multiplatformní. Mezi nevýhody patří nedostatečná 

kompilace způsobená již v počátcích jeho vznikem jako interpretačního jazyka, špatná 

podpora objektového programování a možné změny funkcí v dalších verzích (4). 

PHP má využití v mnoha oblastech, především v: 

 Internetových obchodech  
 Podnikových informačních systémech 
 Diskusních fórech  
 Redakčních systémech  
 Dynamických webových stránkách  
 Webových poštovních či databázových klientech 
 Vyhledávačích a katalozích  

1.4.3 Syntaxe PHP 

Tato podkapitola vychází ze zdroje (4). Soubory, jež obsahují příkazy v PHP jsou 

ukončeny příponou .php. Příkazy v něm se kombinují s HTML pro vytvoření kostry a 

zobrazení webové stránky. PHP kód se uzavírá do značek ve formátu: 

 <? PHP kód ?>  

Instrukce se oddělují středníkem. Příklad: 

<? 
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echo "První instrukce"; 

echo "Druhá instrukce"; 

?> 

Komentáře  

Pro napsání komentáře pro potřeby programátora slouží dvě lomítka před komentářem. 

Příklad: 

<? 

// Poznámka programátora 

?> 

Pro víceřádkové poznámky se využívají uvozovky. Příklad: 

<? 

/* 

První řádek poznámky 

Druhý řádek poznámky 

*/ 

?>  

Příkaz echo 

Příkaz echo je často využíván, slouží k vytištění řetězce. Využívá následující zápis: 

<? 

echo "Zobrazovaný text"; 

?> 

Příkaz echo zachovává zdrojové odřádkování, případně lze využít zápisu /n či 

odřádkování <BR>. Příklady odřádkování: 
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<? echo "První řádek \nDruhý řádek\nDalší řádek"?> 

<? echo "První řádek <BR>Druhý řádek<BR>Další řádek"?> 

Ke spojení řetězců se využívá operátoru tečky. Příklad: 

<? echo "První řetězec“.“Druhý řetězec"?> 

Proměnné 

Každý programovací jazyk využívá proměnné pro dočasné uložení a pozdější využití 

hodnot. V PHP názvu proměnné předchází znak $. Základní typy proměnných jsou 

obsaženy v následující tabulce.  

Tabulka č. 3: Typy proměnných PHP (4) 

Typ proměnné Název proměnné Popis 

Logická Boolean Proměnná typu pravda, 

nepravda 

Celočíselná Integer Ukládá celá čísla, kladná či 

záporná 

Desetinná Real Uchovává desetinná čísla. 

S přesností obyčejně na 14 

desetinných míst 

Řetězec String Pro text 

 

Název proměnné by měl být bez interpunkce a na začátku nesmí obsahovat čísla. Příklad 

přiřazení hodnoty do proměnné: 

$promenna=hodnota; 

S číselnými proměnnými lze provádět výpočty. Operátory mají svou prioritu, která 

vychází z matematiky, tedy například násobení a dělení má předost před sčítáním, výraz 

v závorce má vyšší prioritu. Ukázka změny hodnoty proměnné: 

Změna hodnoty proměnné: $promenna = $ promenna + 100; 
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U proměnných není nutné definovat datové typy, PHP je pozná samo, pokud je později 

však potřeba datový typ změnit, provede se změna následovně: 

settype($promenna, "float"); 

Pole 

Pro uložení hodnot seznamu nebo pro maticové uložení lze využít pole, to může být 

jednorozměrné či vícerozměrné, proměnná má svůj název a index v hranaté závorce. 

Příklad jednorozměrného pole a vícerozměrného pole: 

$pole[1]=hodnota; 

$pole[1] [3]=hodnota; 

Konstanty 

Programovací jazyky využívají i konstanty, tedy hodnoty, které se nemění. Jsou vhodné 

pro časté využívání hodnot, které není nutné vždy znovu psát. V PHP nemá konstanta 

počáteční symbol, jako tomu bylo u proměnné. Hodnota do konstanty se přiřazuje 

následovně: 

define ("název konstanty", "hodnota konstanty"); 

Logické operátory 

Logické operátory obsahuje každý programovací jazyk. Fungují na principu testování a 

vrací hodnotu typu pravda/nepravda. Využívají se především v rozhodovacích 

podmínkách. PHP má tyto typy logických operátorů: 

Tabulka č. 4: Logické operátory PHP (4) 

Operátor Význam Výsledek je pravda, když 

and, && Logický součin Jsou obě hodnoty pravdivé 

or, || Logický součet Je alespoň jedna hodnota pravdivá 

xor Exkluzivní OR Je právě jedna hodnota pravdivá 

! Negace Byla hodnota nepravdivá, pravý opak 
 

Ukázka práce s logickými operátory: 
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$promenna_jedna=TRUE; $ promenna_dva=TRUE; 

$promenna_tri=$promenna_jedna and $promenna_dva; 

V takovém případě bude proměnná tři obsahovat hodnotu pravda, TRUE.  

Porovnávací operátory 

Porovnávací operátory jsou často využívány stejně jako logické operátory 

v rozhodovacích podmínkách, často dochází k jejich kombinaci. Slouží k porovnávání 

hodnot a využívají stejný zápis jako v matematice. PHP využívá následující operátory: 

Tabulka č. 5: Porovnávací operátory (4) 

Operátor Význam 

== Rovno 

<> Není rovno 

< Menší než 

> Větší než 

 

Výraz rovno je reprezentován dvěma symboly, neboť jeden symbol je využit 

k přiřazování hodnoty, tři symboly „=“ porovnávají i datový typ. 

Dochází i ke kombinacím operátorů větší rovno či menší rovno. Ukázka použití 

porovnávacích operátorů: 

$a=1; $b=2; 

echo $a<$b; 

V tomto případě PHP vrátí hodnotu TRUE, pravda. 

Rozhodovací podmínky 

Rozhodovací podmínky slouží k rozvětvení programu, porovnávají logický výraz a 

v případě, že je pravdivý, provedou zadanou činnost. Lze specifikovat, jakou činností 

budou reagovat na nesplnění podmínky, a též lze využít několikanásobného větvení, kdy 

je v rozhodovacím stromu zadáno několik hodnot a podle shody bude provádět rozdílné 
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činnosti. Pro více výrazů se jednotlivé větve rozhodovacích stromů uzavírají závorkami 

{}.(4) 

Následuje příklad podmínky, která má dvě větve. 

<? 

if ($vek)<18  

{echo "Tato stránka je přístupná pouze plnoletým osobám.";} 

else 

{echo "Vítejte na naší stránce.";} 

?> 

Příklad několikanásobného větvení: 

<? 

if ($vek<15) echo "Jste dítě"; 

elseif ($vek=>15 and $vek<18)  echo "Jste mladistvý"; 

elseif ($vek=>18) echo "Jste dospělý"; 

else echo "Nezadal jste hodnotu věku"; 

?> 

Pro jednodušší zápis mnoha větví bez stálého zápisu elseif lze využít podmínky switch. 

Stejný příklad několikanásobného větvení s využitím switch: 

<? 

switch ($vek) 

{ 

  case <15: 

    echo "Jste dítě"; 
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    break; 

  case =>15 and <18: 

    echo "Jste mladistvý"; 

    break; 

  case =>18: 

    echo "Jste dospělý"; 

    break; 

  default: 

    echo "Nezadal jste hodnotu věku";} 

?> 

Cykly 

Cykly tvoří důležitou část programu, slouží k opakování zadaného sledu činností. 

Cyklus může proběhnout v zadaném počtu smyček, nebo může být ukončen podmínkou. 

Ukončen podmínkou může být na začátku, tedy hned před prvním průchodem se otestuje 

podmínka, nebo podmínkou na konci, kdy cyklus proběhne jednou bez testování a až 

poté testuje podmínku.  

Cyklus while s podmínkou na začátku cyklu  

U tohoto cyklu je zadána podmínka na začátku. Lze interpretovat, zatímco platí 

podmínka, udělej. Cyklus probíhá do doby, než je podmínka splněna. Ukázka 

doplňování DPH cyklem: 

$pocitadlo=1; 

while ($pocitadlo<=10): 

    echo "$cena[$pocitadlo]+0,21*$cena[$pocitadlo]"; 

    $pocitadlo++; 



24 
 

endwhile; 

?>  

Cyklus while s podmínkou na konci 

Cyklus testuje podmínku až na konci. Tento typ cyklu je vhodný pro úlohy, u nichž si 

chceme být jistí, že proběhne alespoň jednou, nehledě na podmínku, neboť podmínka se 

testuje až po prvním průchodu cyklu. Stejný příklad s DPH: 

$pocitadlo=0; 

do 

{ 

    $pocitadlo++; 

    echo "$cena[$pocitadlo]+0,21*$cena[$pocitadlo]"; 

} while ($pocitadlo<10); 

?> 

Cyklus for 

Cyklus for je cyklus s parametrem, probíhá v počtu, který je udán parametrem. První 

výraz v závorce reprezentuje počáteční číslo cyklu, druhý udává konec cyklu a v třetím 

je zadáno, o jakou hodnotu se proměnná při každém průchodu zvyšuje. Stejný příklad 

s DPH: 

<? 

for ($pocitadlo=1; $pocitadlo<=10; $pocitadlo++) echo 

"$cena[$pocitadlo]+0,21*$cena[$pocitadlo]"; 

?> 
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1.5 MySQL 

MySQL je systém pro tvorbu relačních databází. Je jedním z nejrozšířenějších SQL 

systémů a jeho integrace je na většině databázových serverů. Proto a pro své využití 

s PHP byl MySQL vybrán pro tento informační systém. 

1.5.1 Historie MySQL 

Relační datový systém MySQL vznikl jako firemní projekt. Projekt byl poprvé 

představen roku 1996 a vývojáři si vzhledem k obrovskému zájmu založili firmu 

MySQL AB, která byla hned od začátku ziskovou. U MySQL kladli výrobci důraz na 

výkon a škálovatelnost, vlivem čehož je MySQL vysoce optimalizovaný (4). 

O MySQL je obrovský zájem, stal se jedním ze standardů a využívá ho mnoho 

společností a jejich informačních systémů, jako například: Facebook, Wikipedia, Nokia, 

Alcatel a mnoho dalších (5). V této práci bude použit na tvorbu databází ve spojení 

s jazykem PHP.  

1.5.2 Syntaxe MySQL 

MySQL stojí, jak již z názvu vyplývá, na jazyku SQL (Structured Query Language) a 

slouží k vytvoření a spravování databází. Jedná se o relační databázi, kde jsou jednotlivé 

tabulky relačně svázány vazbami. Samotný jazyk SQL lze rozdělit na dvě podmnožiny. 

První je jazyk DDL (Data Definition Language), který obsahuje syntaxi pro tvorbu 

databáze, tabulek, pohledů, indexů. Druhým je jazyk DML (Data Manipulation 

Language), který obsahuje syntaxi pro manipulaci s daty. Pomocí něj lze data vybírat, 

vkládat, aktualizovat a mazat záznamy (3).  

Při vkládání tabulek je u atributů nutné napsat jejich datový typ. MySQL má velké 

množství datových typů o různých velikostech. Základní datové typy jsou obsaženy 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 6: Základní datové typy MySQL (4) 

Datový typ Obsah 

Char Textový řetězec 

Varchar Textový řetězec proměnné délky 

Int Celá čísla 
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Datetime Datum a čas 

Boll, Boolean Logická hodnota (0,1) 

Float Reálná čísla 

Timestamp Automaticky doplňované datum a čas 

 

Nejdůležitější příkazy DDL jazyka jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 7: Nejdůležitější příkazy DDL jazyka (3) 

Příkaz Význam 

Create database Vytvoření databáze 

Create table Vytvoření tabulky 

Drop table Odstranění tabulky 

Alter table Upravení tabulky 

Create view Vytvoření pohledu/sestavy 

Alter view Úprava pohledu 

Drop view Odstranění pohledu 

 

Následuje příklad vytvoření tabulky: 

CREATE TABLE test ( 

cislo INT AUTO_INCREMENT PRIMATY KEY, 

jmeno VARCHAR(40), 

prijmeni VARCHAR(40), 

rok_narozeni YEAR); 

DML jazyk obsahuje čtyři příkazy: 

 Select 

 Insert 

 Delete 

 Update (3) 
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SELECT 

Příkaz select, nejčastěji používaný, slouží k výběru dat. Za příkazem select se uvádí 

atributy, které mají být vypsány a dále za výrazem FROM je uvedeno z jaké tabulky. 

Příklad jednoduchého select příkazu: 

SELECT jmeno FROM test; 

Pro definovaný výběr lze použít výraz WHERE, za kterým jsou uvedeny podmínky za 

pomocí porovnávacích operátorů, které jsou shodné jako v tabulce 5 v kapitole 1.4.3, ale 

přidává se k nim operátor BETWEEN, který značí interval. Pro složitější podmínky lze 

dále využít logické operátory not, and, or (3). Příklad složitějšího příkazu select: 

SELECT jmeno, prijmeni, rok_narozeni FROM test WHERE rok<2000 and 

jmeno<>“Petr“; 

S příkazem select jdou dále využít agregační funkce, v takovém případě musí příkaz 

obsahovat klauzuli GROUP BY pro seskupení záznamů. SQL zná následující agregační 

funkce: 

 SUM () – Suma hodnot 

 MIN () – Nejmenší hodnota 

 MAX () – Největší hodnota 

 COUNT () – Počet záznamů 

 AVG () – Průměr hodnot 

INSERT 

Příkazem insert se vkládají nové řádky do tabulky. Příkaz má následující syntaxi: 

INSERT INTO jméno tabulky (sloupec1, sloupec 2) VALUES (hodnota1, hodnota2); 

Vložení hodnot do příkladové tabulky by tedy vypadalo následovně: 

INSERT INTO test (jmeno, prijmeni, rok_narozeni) VALUES („Jiří“, „Novák“, 1990); 

Číslo člověka není nutné vkládat, neboť klauzule auto_increment u proměnné 

automaticky doplňuje čísla. 
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DELETE 

Příkaz delete slouží k odstranění řádků. Syntaxe je obdobná jako u příkazu select, její 

zápis je následující: 

DELETE FROM tabulka; 

Pro definování jaký řádek má být smazán se využívá zápis WHERE. Ukázka odstrenění 

specifického řádku: 

DELETE FROM test WHERE jmeno=“Petr“; 

UPDATE 

Příkaz update slouží k nahrazení hodnot v tabulce. Zápis příkazu update: 

UPDATE tabulka SET promenna=hodnota; 

Pro definování, které hodnoty se mají opravit slouží opět klauzule WHERE. Ukázka: 

UPDATE test SET jmeno=“Tomáš“ WHERE jmeno=“Tom“; 

1.5.3 Spojení MySQL s PHP 

PHP je dobře koncipováno pro využití s většinou databázových serverů. Má vytvořeno 

velké množství funkcí a jeho spojení s MySQL jsou běžnou součástí nabídky providerů. 

Pro spolupráci s databázovým serverem MySQL je nejprve nutno se k databázi připojit. 

K tomuto účelu slouží následující příkaz: 

Resource mysql connect ([string server [, string uzi_jmeno [, string heslo [, bool 

nove_spojeni [, int nastaveni_klienta]]]]]); 

Funkce mysql connect vytváří spojení s MySQL serverem a v případě, že nejsou 

uvedeny nepovinné parametry, jsou doplněny hodnoty server =“localhost:3306“, 

uziv_jmeno=jméno uživatele a heslo=bez hesla. V případě nezdařeného spojení je 

vrácena hodnota FALSE. Pro usnadnění spojení si lze vytvořit soubor s vytvořenou 

funkcí a koncovkou inc. Pro trvalé spojení s databází slouží příkaz „mysql pconnect“ 

(3). 

S využitím PHP lze i přímo vytvářet databáze. Příkaz pro vytvoření nové databáze: 
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Bool mysql_create_db (string jméno databáze [, resource spojeni]); 

Následuje příklad spojení se MySQL serverem a vytvoření databáze. 

<?php 

$spojeni = mysql_connect („localhost“, „“, „“); 

Mysql_create_db („testovaci_DB“); 

PHP a MySQL se využívají často pro práci s tabulkami. Příklad čtení tabulky: 

while ($v1=@mysql_fetch_object($v)) 

  { } 

1.6 Informační systém 

Pod pojmem informační systém si lze představit cokoli, co bude majitele informovat o 

předmětu jeho zájmu, podnikání. Pro pračlověka byla informačním systémem stěna 

jeskyně, kam si zaznamenával ulovené mamuty. Informačním systémem tedy může být 

stejně dobře zápisník, jako třeba webovská aplikace, nebo kartotéka, která nás bude 

informovat o nákupech zákazníků, fakturách, stavu firmy, účetnictví a dalších aspektech 

činnosti podniku. Součástí IS v moderním pojetí jsou hardware, software, orgware a data 

(6).  

Všechny podniky by měli mít informační systém. V dnešní době bývá většinou 

elektronický. U velkých podniků je trendem zavádět komplexní informační systémy 

ERP (Enterprise Resource Planning), které využívá například 90% podniků zařazených 

u nás v TOP 100. Slouží k řízení firemních dat, k řízení logistického řetězce, od 

naskladnění až po expedici, řízení lidských zdrojů, vedení ekonomiky, tedy 

zjednodušeně řečeno, k informování o klíčových aspektech podniku (7).  

Podnik se musí pružně a velmi rychle přizpůsobit změnám, k tomu jsem zcela klíčové 

informace, které musí být rychle dostupné a srozumitelné. Informace pomáhají ke 

kvalifikovaným rozhodnutím, pomáhají zvýšit hodnotu podniku a stávají se součástí 
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podniku. Informace taktéž zvyšují hodnotu produktů. Informace mají svou hodnotu jako 

každý zdroj a jejich hodnota i využitelnost je povětšinou rovna jejich ceně a včasnosti. 

Organizační složky v podniku vyžadují jiné informace. Pro vrcholový management 

budou důležité výsledky podniku, pro řadového pracovníka naopak informace o náplni 

jeho práce (7). Rozdělení informací pro hierarchické skupiny v podniku lze vidět 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 8: Rozdělení informací v podniku (7, s. 45) 

 Hlavní úkoly Potřeba informací Nástroje IS 

Vrcholový 

management 

 Základní vize a 
strategie podniku 

 Informační 
strategie podniku 

 Informování 
vlastníků 

 Přehledné a 
agregované informace 
o stavu a trendech 
v podniku (zejména ve 
funkčních ukazatelích) 

 Informace o okolí 
podniku (konkurence, 
partneři, banky, 
legislativa apod.) 

 Manažerský 
informační 
systém 

 Business 
Inteligence 
řešení 

Pracovníci 

středního 

managementu 

 Zajištění a 
kompletní 
realizace zakázek 

 Plánování a řízení 
zakázek 

 Přehledné a aktuální 
informace o stavu a 
průběhu zakázek 

 Integrovaný 
informační 
systém typu 
ERP 

Pracovníci 

zpracovávající 

znalosti a data 

 Návrh výrobku 
 Návrh způsobu 

výroby 
 Zajištění 

výrobních zdrojů 
 Finanční analýzy 

 Informace o 
použitelných 
materiálech a 
technologiích 

 Informace o aktuálním 
stavu zásob a 
disponibilních kapacit 

 Sledování nákladů 
výroby a spotřeby 
výrobních zdrojů 

 Integrovaný 
informační 
systém typu 
ERP 

 Aplikace 
typu CAD, 
PDM, CAP 

 

Výrobní a 

obslužní 

pracovníci 

 
 Realizace 

výrobků a služeb 
 Zajištění sběru dat 

z výroby, skladů, 
faktur apod. 

 
 Informace pro vlastní 

technologický proces 
 Informace pro 

logistický proces 

 
 NC stroje 
 Čtečky 

čárových 
kódů, 
provozní 
terminály 

 Zpracování 
faktur 
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Podnik může díky správným informacím snížit náklady a zvýšit příjmy. 

Snížení nákladů je možné pokud podnik má správné informace a zkombinuje je se 

zlepšováním podnikových procesů a vhodnou podnikovou kulturou, díky níž budou 

zaměstnanci efektivněji pracovat. Správné informace sníží náklady následovně: 

 Správné a včasné informace pomohou k redukci, případně úplnému 

vyprázdnění skladových zásob. Přesná informovanost o dostupnosti dodávek a 

jejich průběhu umožňuje udržování menšího objemu skladových zásob, které 

podnik vytváří z důvodu nejistoty s dodáním zdrojů.  

 Podnik taktéž díky informacím může snížit časové rezervy. Vhodná forma 

komunikace s dodavatelem zkrátí dobu dodání a pomáhá zajistit splnění termínů 

dodání. Včasná informace o opoždění činností umožňuje lépe reagovat na tuto 

skutečnost. Jestliže podnik nemusí z důvodu neinformování vytvářet dlouhé 

časové rezervy, umožňuje mu to snížení doby na zakázku. 

 Elektronické transakce zrychlují a zlevňují zasílání dokumentů mezi podnikem 

a jeho zákazníky, partnery. Takto lze zasílat například objednávky, nabídky, 

faktury. Je možné taktéž zákazníky a partnery informovat elektronicky 

zasíláním obchodních sdělení o novinkách v sortimentu.  

Informace jsou taktéž velmi důležité na elektronických burzách, na kterých se podnik 

může pohybovat. Vhodné informování s dodavatelem usnadňuje logistiku, jestliže může 

dodavatel vidět aktuální sklad zásob a podniku je průběžně dodávat nebo zasíláním 

předpokládaných objednávek dodavateli, který se může připravit na dodání 

předpokládaného objemu zboží či materiálu (7).  

Jak již bylo zmíněno, krom správných informací úspěšnosti podniku pomáhá zlepšování 

firemní kultury, neboť motivovaní a spokojení zaměstnanci odvádí lepší práci a jsou k 

podniku loajální. Na samotný běh podniku se lze dívat z pohledu procesů. Proces je 

tvořen sledem činností o daných délkách. Procesy mají své účastníky, mohou jimi být 

třeba zákazník, dodavatel, sponzor, vlastník podniku, manažer. Dalšími účastníky 

mohou být šampion procesu, což je dlouhodobý účastník procesu, operátor, který ho zná 

do velké hloubky a je schopen zvyšovat kvalitu a produktivitu procesu tak, že bude 

ostatní informovat o průběhu a zákonitostech procesu, ať ve formě školení, nebo 
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tvořením vstupu zlepšovací iniciativy. Operátorem procesu je účastník procesu, který 

může ovlivnit kvalitou pouze činnost, na které pracuje. Na následujícím obrázku lze 

vidět rozdíl v klasickém a procesním chápání podniku (11). 

 

Obrázek č.  3: Rozdíl mezi klasickým a procesním chápáním podniku (7, s. 46) 

Proces může mít chyby. Může být dlouhý, poskytovat špatné výstupy. Odhalování 

problémů ve složitých procesech je náročný úkol, který nemusí umět vyřešit ani 

manažer, neboť nebude mít dostatek informací k odhalení příčiny problému. S tím 

souvisí zlepšování podnikových procesů, které je zaměřeno na analýzu chování procesů, 

odhalování problémů a jejich příčin, které souvisí s chodem, produktivitou či výstupní 

kvalitou procesů. Zlepšování podnikových procesů vychází z procesní dokumentace, 

v níž je projekt popsán, a též ze zkušeností účastníků procesu. Druhá možnost je však 

omezena, neboť většina účastníků procesů není schopna podat komplexní náhled na 

proces, neboť pracují jen na své činnosti, proto jí lze využít jen u jednodušších procesů, 

o něco lepším rádcem je šampion projektu (11). 

Správné informace taktéž mohu pomoci zvýšit prodejnost a tím pádem i příjmy podniku. 

Mohou tedy poskytnout velkou konkurenční výhodu. Příkladem může být využití 

internetových stránek společnosti a e-shopu.  

 Správnou propagací firmy na jejích internetových stránkách lze upoutat 

pozornost zákazníka. V současnosti většina firem má své internetové stránky, 

neboť na internetu se pohybuje velká skupina potencionálních zákazníků. 
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 E-shop může zákazník využívat neustále, nehledě na pracovní dobu 

zaměstnanců a odkudkoliv s připojením k internetu.  

 Díky informacím na internetu si zákazník vybere vhodný produkt, je informován 

o skladové dostupnosti, době, ceně a průběhu dodání.  

Informace tedy hrají důležitou roli jak ve spojení s dodavatelem, kdy pomocí vhodného 

informování mohou obě strany snížit své náklady a ušetřit čas, ale také jsou důležité pro 

získání a udržení zákazníka. 

Informační systém lze teoreticky chápat na několika rovinách. Nejširším pojmem je 

obecný informační systém, kterým je myšlen obecně sociotechnický informační systém 

podniku. Užší kategorií je formalizovaný informační systém, jenž je uložen především 

na papírových nosičích a nejužší je informační systém s podporou ICT, tedy 

elektronický informační systém (7).  

 

Obrázek č.  4: Chápání informačního systému (7, s. 49) 

Informační systém lze dále svou strukturou rozdělit do několika složek. Mezi 

komponenty informačního systému patří: 

 Hardware – technické prostředky, tvořeny výpočetní technikou, skládající se 

s klientských PC, serverů, příslušenství, přičemž technika je z velké části 

zapojena do počítačové sítě. 

 Software – systémové, řídící a klientské aplikace 
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 Orgware – organizační složka, soubor nařízení a pravidel, jež definují zacházení 

s informačním systémem 

 Peopleware – adaptace a fungování člověka v počítačovém prostředí 

 Reálný svět – informační zdroje, legislativa, normy (10) 

 

Obrázek č.  5: Složení informačního systému (10, s. 20) 

V podnicích fungují dnes již většinou elektronické informační systémy ve spojení s 

databází, které jsou nazývány jako „podnikové informační systémy“, ve zkratce PIS (7). 

Model takového systému je k vidění na následujícím obrázku. 

Tabulka č. 9: Model podnikového IS (7, s. 43) 

Aplikační software (ASW) 

Databázový systém 

Operační systém (OS) 

Hardware (HW) 

 

Informační systém by měl podniku přinést užitek, neboť informační systém a s ním 

spojené informační technologie jsou pro podnik výdajem. Podnik by tedy měl zhodnotit 

efektivnost informačního systému. Zhodnocení efektivity informačního systému 

s možností srovnání s konkurencí je možné například pomocí metody HOS na webových 

stránkách zefis.cz. 
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2 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude popsán současný stav společnosti, v němž se nacházel před 

vytvořením informačního systému. 

2.1 Firma 

Firma Condorworld je projekt vedlejšího zdroje příjmů docenta Miloše Kocha formou 

živnostenského podnikání, takže název firma je poněkud nadsazený, nicméně bude 

použit ve smyslu formálního označení. 

Tabulka č. 10: Specifika společnosti Condorworld (Zdroj: Vlastní) 

Název firmy: Condorworld 

Právní forma: OSVČ, vedlejší zdroj příjmů 

Živnost 

IČ: 14632039 

Sídlo firmy: Brno, Hvězdárenská 8, 616 00 

Obor podnikání: Tvorba a prodej software 

Nákup a prodej 

Počet zaměstnanců:  0 (pouze majitel) 

Roční obrat 100-200 tis. Kč 

 

Firma nemá žádné zaměstnance, veškerou činnost firmy zastává majitel sám. 

2.2 Produkty 

Condor Soaring Simulator 

Jak již bylo řečeno v úvodu, předmětem podnikání je tvorba a prodej scenerií pro letecký 

simulátor Condor Soaring Simulator. Condor Soaring Simulator byl vytvořen dvojicí 

slovinských programátorů a pilotů – Urošem Bergmannem a Gregorem Rozmanem 

v roce 2005. Jde o velmi dobře propracovaný simulátor bezmotorových kluzáků, který 

v současné době obsahuje tato letadla: 

  ASW 28 
  LS 8 
  Discus 2 
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  ASW 27 
  LS 6 
  Ventus 2 
  ASW 28-18 
  LS 8-s 
  Discus 2c 
  Nimbus 4 
  Fox MDM-1 
  ASK-13 

a ve dvou dalších dodatcích – Plane Pack 1 a 2 dalších deset: 

 ASG29 
 Ventus 2cx 
 Jantar 2b 
 LS10 
 PW 5 
 ASW15 
 ASW19 
 Jantar Standard 3 
 Libelle 
 LS4 

 

Obrázek č.  6: Výběr letadla v Condor Soaring Simulator (14) 
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Obrázek č.  7: Ukázka simulátoru (14) 

Condor Soaring Simulator je jediný letecký simulátor na trhu, který se zaměřuje 

výhradně na bezmotorové kluzáky, proto si také vybudoval a drží sice ne příliš 

početnou, ale relativně stálou komunitu zájemců, především z řad reálných pilotů. 

V dobách největší slávy měl (odhad podle počtu registrovaných zájemců na 

www.condorworld.eu) přibližně 4000 aktivních uživatelů, v současné době se tento 

počet pohybuje okolo 200-300 lidí (odhad podle stejného zdroje). Pokles zájmu je dám 

především tím, že autoři již několik let nevydávají žádné nové verze simulátoru a příliš 

se zákazníky nekomunikují – soudě podle ohlasu na fóru výrobců - 

http://forum.condorsoaring.com/ a zkušenosti majitele Condorworld  jde patrně o 

nejhorší existující podporu zákazníků a udržení zájmu zákazníků o produkt jaké se dají 

dělat či dokonce kdekoli vidět. Přestože podle interních informací (majitel Condorworld 

byl od počátku vzniku simulátoru členem testovacího týmu a je v kontaktu s výrobci) 

autoři pracují na nové verzi simulátoru, je otázkou, zda v případě uskutečnění vydání 

nové verze zůstanou alespoň nějací zákazníci, kteří budou mít o produkt zájem. 
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Nicméně bez ohledu na tento fakt má produkt stále nemá na trhu adekvátní konkurenci a 

je oblíbený svými uživateli především tím, že je koncipován jako soutěžní simulátor a 

umožňuje pořádat plachtařské soutěže podle pravidel FAI až pro 32 pilotů současně na 

jednom serveru, který úlohu hostuje. 

Condor Soaring Simulator má velmi dobře propracovaný model termického proudění 

vzduchu a letové modely kluzáků, které se velmi podobají realitě. Umožňuje klasické 

létání v termice, kdy pod mrakem se vytvářejí stoupavé proudy, mraky i se stoupavým 

proudem se posunují podle větru a vznikají a zanikají obdobně jako v realitě, funguje 

zde klasické obtékání kopců větrem, které na návětrné straně generuje stoupavé a na 

závětrné straně kopce klesavé proudy, a tzv. vlnu, zvláštní druh proudění ve vysokých 

kopcích při silném větru. 

Condor Soaring Simulator umožňuje uživatelskou tvorbu terénů – scenerií, ne však 

letadel. Komunita nadšenců, mezi které patří i majitel Condorworld, v průběhu devíti let 

existence simulátoru vytvořila přibližně 100 scenerií z celého světa, v různé kvalitě a 

Obrázek č.  8: Nastavení serveru pro multiplayer (14) 
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provedení. Scenerie jsou k dispozici ke stažení na portálu http://www.condor-club.eu, 

který provozuje jeden z členů komunity uživatelů. 

 

Obrázek č.  9: Scenerie na stránce Condor Club (15) 

2.3 Scenerie pro Condor Soaring Simulator 

Hlavní činností firmy Condorworld je tvorba a distribuce scenerií pro Condor Soaring 

Simulator, proto bude stručně popsána tvorba scenerie. 

Nejprve je třeba pro vybranou geografickou oblast stáhnout výšková data, volně 

dostupná jsou družicová data NASA. Tato data jsou konvertována do speciálního 

souboru trn, se kterým pracuje editor scenerií – program Condor Scenery Toolkit (CST), 

volně dostupný na stránkách výrobce simulátoru Condor Soaring Simulator. 

Program CST umožňuje upravovat terén, vkládat do něj objekty, stromy a textury a 

generovat potřebné soubory scenerie pro Condor Soaring Simulator. 
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Obrázek č.  10: Ukázka editoru scenerií – Condor Scenery Toolkit (16) 

Nejnáročnější částí scenerie jsou textury krajiny. U většiny scenerií jsou buď velmi 

zjednodušené – například u defaultní scenerie simulátoru Slovenia, nebo jsou dělány 

jako fototextury. Zde je však velký problém s autorskými právy. Někteří tvůrci používají 

google maps aniž by řešili fakt, že tyto zdroje jsou chráněné autorskými právy. 

Majitel Condorworld proto od počátku používá pro tvorbu scenerií vlastní syntetické 

textury, které si řadu let sám vytváří a zlepšuje (i na základě fotografií, které si pořídil 

sám, když létal s reálnými letadly nebo získal od svých kolegů a přátel z aeroklubu). 

Tyto textury jsou řešeny jako bezešvé, tedy se stále opakují, ale jsou navrženy tak, aby 

tuto skutečnost uživatel simulátoru nezaznamenal. Pro takové textury se používá 

označení Artwork, na rozdíl od fotorealistických textur – Photoreal. 
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Textury se dají vytvářet v libovolném bitmapovém editoru - například programu GIMP  

nebo Photoshop. Textury, které vytváří majitel Condorworld patří ke světové špičce, a 

pro představu jsou tvořeny okolo čtyřiceti vzájemně překrývanými vrstvami. 

 

Obrázek č.  11: Textura pro scenerii (Zdroj: Vlastní) 

Objekty pro scenerie jsou ve formátu 3ds a dají se vytvářet například v programu Google 

Sketchup. 

 

Obrázek č.  12: 3D objekt scenerie (Zdroj: Vlastní) 
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Obrázek č.  13: Finální scenerie z dílny Condorworld v prostředí simulátoru (Zdroj: Vlastní) 

Jak je vidno z obrázku, design scenerií Condorworld (ač je limitován technickými 

možnostmi engine simulátoru na DirectX 6) patří ke světové špičce, tyto scenerie se 

pravidelně drží v žebříčku TOP 10 nejlétanějších scenerií (15) a jsou velmi oblíbené. 

Autor má devět let praxe ve vytváření scenerií a za tu dobu vytvořil řadu unikátních 

postupů, které umožňuji velmi realistický vzhled terénu a osazení terénu velkým 

množstvím objektů, aniž by ale došlo ke zhoršení výkonu simulátoru a vážnějšímu 

poklesu FSP (frames per second), jako tomu bývá o řady jiných scenerií vytvářených 

méně zkušenými autory. 
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2.4 Technická infrastruktura 

 

Hlavní PC

Záložní PC

Interní Data Storage

20GB PHP, MySQL

WWW

Hosting (pipni)

LAN

 

Obrázek č.  14: Původní technická infrastruktura (Zdroj: Vlastní) 

Firma používá skromnou technickou architekturu. Vlastní vývoj probíhá na hlavním, 

poměrně výkonném počítači (Intel Core I7 950, 3,07Ghz, 12GB RAM DDR3 1600Mz, 

Nvidia Geforce 660), jako záložní stroj se používá méně výkonný notebook. Data jsou 

ukládána kromě dvojice disků v počítači také na sdílené datové úložiště NAS umístěné 

v prostorách firmy (dům majitele). 

Pro distribuci scenerií je používán webhosting Profi u firmy Pipni. 

Tabulka č. 11: Srovnání parametrů webhostingu firmy pipni (17) 

 FREE PROFI BUSINESS VIP 

Měsíční cena bez / s 
DPH 

zdarma 100 CZK / 121 
CZK 

200 CZK / 242 
CZK 

400 CZK / 484 
CZK 

Mínimální platba  6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 
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2.5 Hlavní firemní procesy 

Hlavním firemním procesem byla distribuce scenerií pro Condor Soaring Simulator. 

Autor dříve poskytoval tyto scenerie zájemcům zcela zdarma. Distribuce probíhala přes 

Condor Club a na portálu www.condorworld.eu, hostovaném u Pipni. 

K distribuci scenerií si majitel sám vytvořil jednoduchý vlastní portál – 

www.condorworld.eu. Tento portál obsahoval tyto hlavní funkce: 

 

 Registrace / přihlášení uživatelů 

 Stažení vybrané scenerie 

 Novinky 

 Interní systém zpráv majitel <-> uživatel 

 

Portál byl naprogramovaný v PhP a běžel na databázi MySQL. 

Proces distribuce je znázorněn na následujícím EPC diagramu. 

Místo pro web 10 GB 20 GB 40 GB 80 GB 

Měsíční přenos dat 1 TB Neomezený Neomezený Neomezený 

Memory limit v PHP 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB 

Garantovaná měsíční 
dostupnost 

NE 99.9 % 99.9 % 99.9 % 

EasyWeb 30 dnů 30 dnů ANO ANO 

Velikost e-mail. 
schránky a databáze 

1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 

SMTP NE ANO ANO ANO 

Log soubory NE ANO ANO ANO 

Technická podpora NE E-mail E-mail, ICQ E-mail, ICQ, 
telefon 

Zálohování NE ANO ANO ANO 

Přístup z venku do 
databáze 

NE ANO ANO ANO 

SSL certifikát NE NE Standart 
certifikát 

Wildcard 
certifikát 
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Obrázek č.  15: EPC Diagram původní distribuce (Zdroj: Vlastní) 
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Datový model portálu: 

 

Uživatel

Stažení

Scenerie
Součásti 
scenerie

Historie stažení

Novinky

Stažení

 

 

Obrázek č.  16: Datový model portálu (Zdroj: Vlastní) 

 

2.6 Firemní vize 

V roce 2013, kdy jsem se chystal na psaní bakalářské práce, změnil majitel firmy vize a 

připravoval novou firemní strategii. V rámci této nové vize potřeboval provést změnu 

informačního systému, a tak jsem po domluvě s ním převzal tuto část a řešil ji v rámci 

své bakalářské práce. 

Po přibližně sedmi letech, kdy majitel firmy vytvářel scenerie pro Condor Soaring 

Simulator pro své vlastní potěšení a dával je zájemcům k dispozici zdarma, došel 

v souvislosti s ekonomickou krizí a klesajícími příjmy k závěru, že je nutné zajistit 

dodatečný zdroj příjmů, a rozhodl se vývoj scenerií profesionalizovat a scenerie 

prodávat. 
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Vize: 

 Prodávat vlastní scenerie pro Condor Soaring Simulator, ale současně umožnit 

každému zájemci aby tuto scenerii mohl získat a používat i zdarma, aby se 

scenerie mohly používat on-line na soutěžích pro všechny. 

 Kvalitní produkt za nízkou cenu, dostupný finančně téměř každému zájemci (v 

hladině cca 200-500 Kč) 

 Prodej scenerií pokud možno maximálně automatizovat  - najít vhodné 

distribuční kanály a metody 

 Poskytovat uživatelům trvale běžící servery 24/7/365 s úlohami na těchto 

sceneriích  

 Poskytovat uživatelům nadstandartní technickou podporu ke sceneriím i 

vlastnímu simulátoru 

 Prodávat  Condor Soaring Simulator 

Majitel vyřešil první bod svých vizí – rozpor mezi placenými a free sceneriemi tak, že 

všechny své scenerie nyní vyrábí ve dvou podobách. První varianta, která je bezplatně 

k dispozici na stažení pro každého zájemce, je plně funkční a kompatibilní scenerie, 

která ale neobsahuje 3D objekty, má textury v horším rozlišení a s vodoznakem DEMO, 

který se opakuje v krajině. Druhá varianta, označovaná jako PRO, je kompletní scenerie, 

která obsahuje 3D objekty s třemi nastavitelnými úrovněmi hustoty (podle výkonu 

počítače), a dvěma sadami textur s rozlišením SD (2048x2048px) a HD (high definition, 

4096x4096 px na čtverec) 

Majitel mírně naivně předpokládal, že varianta scenerie zdarma je tak vizuálně 

odpuzující, že nikdo normální nad touto krajinou létat nevydrží, a prakticky všichni 

uživatelé si koupí PRO verzi. Již tehdy jsem ho upozorňoval, že tento odhad je velmi 

optimistický, což se potvrdilo po čase. Poměr mezi uživateli free a PRO verze je 

přibližně 1:3 ve prospěch neplacené verze.  K uskutečnění této vize je potřeba kompletně 

přepracovat informační systém firmy a upravit portál do podoby E-shopu, vyřešit systém 

plateb a stahování souborů, zajistit automatické generování faktur a další funkce. Tato 

část je součástí řešení bakalářské práce. 
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2.7 Konkurence společnosti 

Condorworld má konkurenci v ostatních vývojářích scenerií pro simulátor. Většina 

z přibližně 100 dostupných scenerií je poskytována zdarma, placené scenerie krom 

společnosti Condorworld poskytuje pouze jeden Italský výrobce. Nicméně scenerie 

společnosti Condorworld, přestože jsou placené, jsou velmi oblíbené a ceněné pro svou 

vysokou kvalitu a realističnost jak textur, tak uspořádání objektů ve sceneriích, které 

odpovídá realitě. Hlavní konkurenční výhodou společnosti je tedy kvalita, která je dána 

náročnou a zdlouhavou ruční prací a které může konkurovat pouze velmi málo scenerií, 

které jsou vystavovány ke stažení zdarma. Tyto scenerie většinou trpí nedostatky 

fototextur (plastičnost v nízkých výškách), nedostatečnou kontrolou před vydáním a tím 

vzniklými problémy s nevyhlazenými hranami reliéfu, nepřesnostmi v mapách a dalšími.  

Nicméně jak již bylo uvedeno, společnost Condorworld nabízí ke stažení i demo verze, 

které jsou kvalitativně omezeny a vystavovány zdarma. Konkurence stagnuje, vývojáři 

nevytváří mnoho úsilí pro tvorbu scenerií, protože stagnuje vývoj simulátoru a o 

scenerie není zájem, jako býval v době, kdy se vývojáři simulátoru aktivně podíleli na 

vylepšeních a doplňcích pro simulátor. 

2.8 SWOT analýza 

Tabulka č. 12: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní) 

S (Silné stránky) 

 Kvalita produktů 

 Věrní zákazníci 

 Přehledné webové stránky 

W (Slabé stránky) 

 Malá komunita zákazníků 

 Příliš specializovaný simulátor 

 Časová náročnost vývoje scenerie 

O (Příležitosti) 

 Naděje ve vydání nové verze 

simulátoru 

 Slabší koruna 

 Moderní technologie pro prodej 

 Zájem o kvalitnější produkt 

 Prodej i simulátoru jako komplexní 

služby 

T (Hrozby) 

 Zvýšení daní v ČR 

 Upadající zájem o simulátor 

 Zhoršování ekonomické situace 

zákazníků 
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Tato kapitola využívá přístupu SWOT analýzy, data pro tvorbu analýzy jsou čerpána 

z průzkumů majitele společnosti. 

Silné stránky: Společnost má věrnou komunitu zákazníků, kvalita konzervativně 

tvořených scenerií je vyšší než konkurenčních fototexturových scenerií, které jsou však 

méně náročné na vývoj. Společnost má vzhledné a logicky dobře uspořádané stránky, 

které usnadňují uživatelům výběr scenerie, umožní jim prohlédnout si ukázky scenerie a 

zvyšují důvěryhodnost.  

Slabé stránky: Zákazníci společnosti jsou stálí, avšak jejich počet je nižší, produkt by 

tedy pro skutečnou výnosnost musel být výrazně dražší, což je v rozporu s vizí majitele. 

Tato slabá stránka souvisí s další, přílišnou specializací simulátoru, pro nějž jsou 

scenerie komplementem. O simulátor se zajímají nadšenci pro bezmotorové létání, 

většinou současní či bývalí piloti skutečných letadel, kteří oceňují realističnost 

simulátoru navzdory starému jádru. Jak již bylo dříve zmíněno, scenerie je velmi 

náročná na vývoj, především časově, je preferována kvalita nad kvantitou.  

Příležitosti: Pro firmu by bylo velmi přínosné, pokud by vyšla nová verze simulátoru s 

lepším jádrem, která by zvedla poptávku a společnost by mohla pro tuto verzi navrhovat 

nové verze scenerií. Dále by mohla společnosti pomoci slabší koruna, protože většina 

současných zájemců o scenerie je zahraničních, mají větší kupní sílu a měly by možnost 

si koupit scenerii za výhodnější cenu díky kurzu. Další příležitostí pro společnost je 

zavedení moderní prodejní technologie založené na informačním systému a e-shopu, 

která je tvořena v této práci. Další méně předpokládanou příležitostí je vyšší zájem o 

kvalitnější produkt, ovšem tomuto předpokladu by musela odpovídat i globální 

ekonomická situace. Další příležitost vidí majitel v zařazení vlastního simulátoru jako 

produktu k prodeji, pokud se podaří dohodnout s výrobci simulátoru odběr rozumně 

velkého objemu licencí za cenu, která umožní prodej s přijatelnou marží. 

Hrozby: Společnost nepředpokládá velký objem prodeje a vyšší daně by ji mohli 

ohrozit. Největší hrozbou pro firmu je, že se zájem o simulátor začne snižovat, tedy 

potažmo i o scenerie jako komplement. Pokud by se dále zhoršovala ekonomická situace 

zákazníků, je pravděpodobné, že zájem o scenerie by byl ještě nižší a nové scenerie by 

se vůbec nemusely vydávat. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části práce budou popsány změny, které byly v informačním systému provedeny, 

včetně modelového znázornění, dále budou zmíněny nové moduly a finanční zhodnocení 

projektu. 

3.1 Business procesy 

PROCES Prodeje 

 Zákazník se přihlásí, nebo si vytvoří účet 

 Vybere scenerii – zdarma, stáhne, konec 

 Vybere placenou scenerii – do košíku lze několik 

 Vybere prodejce a platbu – jsou 2 – Condorworld a ShareIt. U Condorworld jsou 

platby účet / dobírka / složenka / PayPal -  u ShareIt karta/ Paypal 

 Při výběru ShareIt se nevytváří objednávka, ale je přesměrován na ShareIt. 

ShareIt – ten uživateli po zaplacení dá licenční klíč a linky na stažení scenerií, 

výrobci scenerie pošle informaci o provedené platbě. Zákazník při instalaci 

scenerie zadá licenční klíč, je instalátorem přesměrován na web Condorworld. 

Ověří si klíč, pokud je platný, vytvoří v systému novou objednávku ze ShareIt, 

přiřadí k ní klíč a cenu. Nevytváří se faktura – prodejce je ShareIt 

 Condorworld: po výběru zboží se vystaví objednávka, dojde mail zákazníkovi 

s rekapitulací. Při platbě PayPal je po zaplacení přesměrován zpět na web 

Condorworld, automaticky se mu vygenerují licenční klíče, vystaví se faktura a 

objednávka se uzavře. 

 Při platbě převodem na účet dojde z banky potvrzení o provedené platbě, majitel 

ručně v objednávce nechá vygenerovat klíče, fakturu, změní se stav na vyřízenou 

 Při dobírce se před odesláním zboží poštou vygenerují klíče, faktura, vytiskne se 

do balíčku. Objednávka dostane statut „odeslaná“, a jakmile dojde informace 

z banky o zaplacení, změní se na „vyřízená“ 

 Při platbou složenkou po příchodu peněz poštou se postupuje jako při platbě na 

účet 

Struktura procesu je k vidění na následujícím diagramu. Zvětšený diagram je 

k dispozici v příloze. 
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Obrázek č.  17: Diagram procesu prodeje (Zdroj: Vlastní) 



52 
 

PROCES Daňová evidence  

Každý pohyb na účtu, příjem či výdaj je ručně zanášen do tabulky MS Excel, peněžního 

deníku. Tato operace se provádí vždy při peněžním pohybu. Důvodem pro manuální 

zpracování daňové evidence je plná kontrola nad dokumentem a menší objem transakcí. 

3.2 Technická infrastruktura 

Na nasledujícím obrázku je znázorněn diagram aktualizované technické infrastruktury, 

jenž byl doplněn o zálohy na cloudu a o Microsoft Vserver, virtuální server, použitý pro 

hostování závodů na simulátoru. 

 

Obrázek č.  18: Aktuální technická infrastruktura (Zdroj: Vlastní) 
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3.3 Portál 

 

Menu

Uživatel

Aktuality

Scenerie

E-shop

Administrace

Fórum

Herní servery

Share-it

Pay-Pal

 

Obrázek č.  19: Moduly portálu (Zdroj: Vlastní) 

 

Portál www.condorworld.eu byl v rámci řešení práce přepracován a doplněn o nové 

moduly, včetně vlastního řešení E-shopu, Portál je celý naprogramovaný v php, 

s využitím možností CSS, HTML a javascriptu. V následujícím textu jsou vzhledem 

k rozsahu použity pouze ukázky částí kódu a pro lepší vizuální představu je doplněn o 

obrázky, na nichž je zachycena vizuální podoba modulů. 

Vlastní řešení jsem začal návrhem nového relačního datového modelu. Databáze, na 

které běží portál, je založena na MySQL. Návrh datového modelu je na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č.  20: Datový model portálu (Zdroj: Vlastní) 

Portál je natolik rozsáhlý, že nemohu popisovat detailněji všechny jeho funkce, proto se 

v této kapitole zaměřím především na problematiku prodeje a distibuce produktů. 

Jak vyplývá z analýz a potřeb firmy, základní funkce nového portálu musí umožňovat 

především tyto činnosti: 

 Systém objednávek / plateb / fakturace 

 Systém distribuce a evidence licencí a scenerií 

 Dozorový systém a administrace 

 Komunikace se zákazníky 

 Registrace a evidence zákazníků 

 Nástroje podpory zákazníků 

 Diskuzní fórum a herní servery  
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3.3.1 Hlavní strana 

 
 

 

Obrázek č.  21: Hlavní strana Condorworld (Zdroj: Vlastní) 

 

Hlavní stránka  INDEX.PHP  má následující strukturu: 

 Metatagy 

 Funkce javascript  ( Shadowbox ) 

 Inicializace systémových a stavových proměnných 

 Načtení řídících parametrů stránky 

Jednotlivé funkce menu jsou realizovány pomocí samostatných stránek, vložených do 

těla pomocí funkce include. 

Řídící parametr stránky je proměnná id, která v případě změny strany obsahuje její číslo, 

díky tomu dochází ke zobrazení různých částí portálu. 
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Uvedené ukázky php jsou pouze malé ukázky příslušných oddílů stránky, celková délka 

strany je 1691 řádku. 

 

 Funkce před zobrazení strany 

Pomocí přepínače switch jsou podle hodnoty parametru id (pokud neobsahuje volání 

stránky) volány potřebné procedury a funkce, které se provádějí před načtením volané či 

aktuální stránky. 

 

 

   

 

 Záhlaví stránky a menu 

Menu jsou načítána dynamicky z databáze, aby je bylo možné snadno modifikovat, nebo 

v případě potřeby vypnout. 
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 Varování a hlášení 
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 Vložení vybrané stránky 

 

Jednotlivé vkládané stránky mají v hlavičce ochranu proti přímému volání. Pokud není 

strana vkládána příkazem include a nebyla před jejím voláním naplněna proměnná 

„přístup“ podle řídící proměnné id, stránka je odmítnuta. 

 

 

 Zápatí 

Poslední části stránky je zápatí s linky pro rychlou navigaci 

 

3.3.2 Modul uživatel  

Modul uživatel slouží k registraci a přihlášení uživatelů a zákazníků.  
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Obrázek č.  22: Modul uživatel (Zdroj: Vlastní) 

 

Má čtyři základní funkce – přihlášení/registrace uživatele, informace o uživateli, interní 

systém zpráv a podporu. Uživatel se přihlašuje svým emailem, který je vyžadován jako 

login, ten je kontrolován regulárním výrazem na formální správnost emailu, a dále 

heslem, které je v tabulce kódované v MD5. 

 

 

Obrázek č.  23: Registrace uživatele (Zdroj: Vlastní) 
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Systém interních zpráv slouží ke přímé komunikaci administrátora portálu s uživateli, 

bez použití e-mailu či jiných kanálu, z důvodu garance doručení zprávy, což v případě 

mailu a spamlistů nemusí být jisté. 

 

Obrázek č.  24: Systém zpráv (Zdroj: Vlastní) 

Podpora obsahuje tzv. Tip and Trick, tedy návody, jak řešit nejčastější problémy. 

 

Obrázek č.  25: Technická podpora (Zdroj: Vlastní) 

3.3.3 Modul novinky  

Modul novinky je založen na vlastním redakčním systému, který umožňuje vkládat 

články na portál. 
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Obrázek č.  26: Modul novinky (Zdroj: Vlastní) 

3.3.4 Modul scenerie / distribuce produktů 

Modul scenerie je výchozí modul pro stahování produktů, jak zdarma, tak placených. 

Dále poskytuje uživateli informace o produktech. 

 

Obrázek č.  27: Stránka produktu (Zdroj: Vlastní) 
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Zákazník, který si zakoupil příslušnou scenerii, má zobrazené soubory plné verze 

produktu ke stažení, ostatní registrovaní uživatelé si mohou stáhnout pouze demo verze. 

Stahování produktů 

Stahování souborů je řešeno dvěma alternativními kanály. První je standardní stažení 

souboru. 

 

Obrázek č.  28: Stažení produktu (Zdroj: Vlastní) 

Pro zabránění přímého stahování souborů neautorizovanými uživateli byl vytvořen 

ochranný systém, založený na kombinaci zaslání unikátního cookies s krátkou dobou 

platnosti do prohlížeče uživatele, v kombinaci se souborem httaccess na serveru, který 

v případě, že neexistuje příslušné cookie zablokuje stažení souboru. Pokud by tedy 

uživatel použil přímý link na soubor, který nelze utajit, soubor nebude stažen. 

Druhý způsob stahování souboru je přímo z FTP. 
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Obrázek č.  29: Stažení produktu přes FTP (Zdroj: Vlastní) 

 

Při volbě stažení z FTP je podle práv uživatele nastaveno přístupové jméno a heslo a 

uživateli se přímo otevře ftp stahování v jeho prohlížeči. Přihlašovací jména a hesla se 

pravidelně mění. I v případě, že by uživatel stáhl neoprávněně instalační soubor, ke 

kterému nevlastní licenci, nebude jej schopen instalovat – jak bude popsáno dále u 

instalace scenerie. 

 

3.3.5 Modul E-shop  

 

Modul E-shop je klíčový k distribuci placených verzí scenerie.   
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Obrázek č.  30: Modul E-shop (Zdroj: Vlastní) 

K dispozici jsou dva alternativní E-shopy. E-shop1 je zajišťován přímo majitelem a 

zahrnuje platební možnosti: 

 Převodem na účet 

 Složenkou 

 Dobírkou 

 PayPalem 

E-shop2 je provozován německou firmou ShareIT, která prodává produkty společnosti, 

s možností plateb 

 PayPalem 

 Kreditní / Debertní kartou. 

Portál včetně E-shopu má dvě jazykové verze, češtinu a angličtinu. Pro mezinárodní 

prodej zahraničních zákazníkům v anglické verzi nejsou dostupné volby platba 

složenkou a dobírkou, ty platí pouze pro Českou republiku. 

Jednotlivé produkty jsou zobrazovány podle volby E-shopu v příslušných cenách 



65 
 

 

Obrázek č.  31: Platba scenerie v Kč (Zdroj: Vlastní) 

Ceny jsou pro zákazníky z české republiky v českých korunách, pro zákazníky ze 

Slovenska a zahraničí v eurech. 

 

Obrázek č.  32: Platba scenerie v Eurech (Zdroj: Vlastní) 

Zákazník si vybere požadované produkty a vloží je do košíku. 
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Obrázek č.  33: Nákupní koš (Zdroj: Vlastní) 

Má zde možnost přidávat do košíku další produkty, produkty odebírat a měnit jejich 

počet. Dále si zvolí distribuci – stažení či na DVD a způsob platby.  

 

Obrázek č.  34: Výběr platby (Zdroj: Vlastní) 
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V případě vybrané platby kartou je přesměrován na E-shop2 – ShareIt, kam je přenesen 

obsah košíku a zákazník si zboží může zakoupit zde. 

 

Obrázek č.  35: Vybrané produkty (Zdroj: Vlastní) 

 

Obrázek č.  36: Produkty na stránkách Share-it (Zdroj: Vlastní) 
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V případě prodeje přes ShareIT po zaplacení obdrží zákazník mail s licenčními kódy a 

linky na stažení produktů přes ShareIt.  

V případě nákupu v E-shopu1 si zákazník zvolí typ platby, vyplní údaje o zákazníkovi a 

objednávku odešle. 

 

Obrázek č.  37: Rekapitulace objednávky (Zdroj: Vlastní) 

 

Je vystavena objednávka, jejíž stav zákazník vidí v historii svých objednávek, a je mu 

zaslán mail s kopií uskutečněné objednávky. Ukázka přijaté objednávky je na 

následujícím obrázku. 

U platby převodem na účet, složenkou nebo dobírkou je objednávka dokončena po 

obdržení platby (nebo převzetí dobírkové zásilky). Administrátor při příchodu informace 

o platbě změní stav objednávky na „vyřízeno“ a nechá vygenerovat licence a fakturu pro 

zákazníka. Tento proces probíhá v modulu administrace. 
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Obrázek č.  38: Historie objednávek (Zdroj: Vlastní) 

V menu E-shop / Objednávky vidí zákazník historii všech svých objednávek, 

rozkliknutím příslušné objednávky pak detailní informace, včetně licenčních klíčů. 

 

Obrázek č.  39: Hotová objednávka (Zdroj: Vlastní) 
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V případě platby pomocí Paypal, která je velmi oblíbená a tvoří asi 80 procent všech 

transakcí, je využita platební brána paypalu. 

 

 

Obrázek č.  40: Zaplacení objednávky (Zdroj: Vlastní) 

 

Po stisknutí tlačítka „Buy Now“ v objednávce je zákazník přesměrován na web PayPalu, 

kde může zaplatit. 

Zákazník je přesměrován na platební bránu, kam je odeslána požadovaná částka a číslo 

objednávky. Po provedení platby je zákazník přesměrován zpět na portál Condorworld, 

kde je s využitím volání API platba ověřena, a jsou načteny údaje o platbě, jméno a 

adresa zákazníka. 
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Systém automaticky objednávku vyřídí, vygeneruje zákazníkovi licence, vystaví fakturu 

a odešli ji Emailem zákazníkovi. 

 

Obrázek č.  41: Platba paypal (Zdroj: Vlastní) 

Proces platby přes PayPal byl řešen s využitím API Paypal 

 

Obrázek č.  42: Proces platby API paypal (17) 
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Faktury jsou vytvářeny do PDF pomocí modulu TCPDF. Ukázka automaticky vystavené 

faktury po platbě PayPalem je na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek č.  43: Vystavená faktura (Zdroj: Vlastní) 
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Obrázek č.  44: Vygenerování licenčních čísel (Zdroj: Vlastní) 

3.3.6 Modul aktivace produktu 

Po zakoupení a stažení scenerie je třeba je instalovat. Instalační programy scenerií jsou 

vytvořeny v programu  NSIS a obsahuji aktivační a verifikační část. Po spuštění 

instalačního programu je vypočítán unikátní kód a otevřena www stránka aktivace, které 

je tento kód odeslán.  

 

Obrázek č.  45: Aktivace produktu (Zdroj: Vlastní) 
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Obrázek č.  46: Registrace produktu (Zdroj: Vlastní) 

Pokud je uživatel přihlášen k portálu a má platnou licenci, je mu přímo vygenerován 

odpovědní kód do instalačního programu. Pokud ne, například při nákupu produktu přes 

ShareIt, vloží zákazník licenční číslo, to se ověří v databázi licencí a v případě správné 

licence se zašle odpovědní kód. 

 

Obrázek č.  47: Instalace produktu (Zdroj: Vlastní) 
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3.4 Ekonomické zhodnocení 

Následující kapitola se věnuje ekonomickému zhodnocení. Každý projekt má svou 

finanční stránku, která je jedním z hlavních kamenů uskutečnitelnosti projektu. Je 

důležité, aby došlo k návratnosti nákladů, které společnost do projektu věnuje, díky 

přínosům projektu 

Náklady 

Do nákladů je započítána práce, nutná k navržení a spuštění informačního systému, dále 

provozní náklady, které se skládají z pronájmu služeb. 

Tabulka č. 13: Náklady projektu (Zdroj: Vlastní) 

Typ Množství Částka (Kč) 

Náklady na navržení IS 420 hodin 100 

Webhosting domény Condorworld.eu 12 měsíců 2400 
Webhosting domény Condorworld.cz 12 měsíců 1200 

Virtuální server 12 měsíců 3720 

   

Náklady za první rok celkem  49320 

Náklady za další roky celkem  7320 

 

V tabulce jsou uvedeny náklady na vytvoření systému a provozní náklady za rok. 

Vzhledem k tomu, že činnost firmy spočívá pouze v prodeji produktů přes vlastní e-

shop, jsou v této kapitole uvažovány pouze přímé náklady na tuto činnost a náklady na 

vývoj systému. Mzdové ani jiné náklady nevznikají, protože jde o činnost provozovanou 

ve volném čase, ve vlastních prostorách a na vlastní technice. Tyto náklady by vznikaly 

bez ohledu na činnost firmy. 

Uvedené ceny vychází ze stávajících ceníků dodavatelů, kterými jsou pro webhosting 

společnost Pipni a pro hosting virtuálního serveru společnost Cool Housing. 

 

Aktuální ceníky služeb: 
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Virtuální server VPS Windows u Cool Housing net. 

 

Obrázek č.  48: Ceník VPS (18) 

 

Webhosting u Pipni.cz 

 

Obrázek č.  49: Parametry webhostingů Pipni.cz (19) 
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Přínosy 

Přínosy projektu jsou finančního charakteru. V tomto případě lze říci, že přínosy řešení 

jsou rovny příjmům z prodeje. Bez informačního systému by majitel neměl příjmy 

žádné, neboť veškerý prodej je realizován pouze tímto systémem. 

Očekávané příjmy jsou založeny na výsledcích za prvních několik měsíců činnosti 

portálu a mohou se pochopitelně výrazně lišit. Lze však konstatovat, že již teď pokryly 

příjmy vynaložené náklady. 

Tabulka č. 14: Přínosy projektu (Zdroj: Vlastní) 

Typ Částka (Kč) 

Očekávané příjmy za rok 100 000  
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4 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření informačního systému pro společnost Condorworld, 

který by fungoval na webovém rozhraní a byl přístupný přes internetový prohlížeč. 

Majitel společnosti se rozhodl změnit stávající bezplatný způsob distribuce svých 

produktů na placený, ke správě elektronického obchodování bude sloužit navrhovaný 

informační systém. Tento informační systém je primárně určen pro zpracování prodeje a 

řízení agendy se zákazníky, jejich správě, zasílání novinek, či k přímé komunikaci.  

V této práci byl nejprve definován podrobněji předpokládaný výsledek, tedy cíl práce, 

dále pokračovala přes teoretická východiska, v nichž jsou nejprve zmíněny základní 

pojmy z oblasti internetu, dále jsou vysvětleny jednotlivé nutné technologie pro 

informační systém, od značkovacího jazyku HTML, sloužícího pro zobrazení 

informačního systému na www rozhraní, přes kaskádové styly, které definují vzhled 

stránek, php jazyk, obstarávající funkční část webu, MySQL databázi pro ukládání dat, 

až po podkapitolu, která je věnována definici, využití a výhodám informačních systémů. 

Technické části teoretických východisek jsou podloženy nejdůležitějšími značkami, 

příkazy, podmínkami a dalšími aspekty, jež jsou nutné pro správné vymezení využití a 

funkčnosti.  

V další kapitole je popsána společnost, její předmět podnikání, jímž je tvorba scenerií 

pro počítačový simulátor větroňů Condor Soaring Simulator, její vize, firemní procesy, 

konkurence společnosti, její dosavadní technická infrastruktura a SWOT analýza 

odpovídající velikosti společnosti.  

V kapitole, zabývající se návrhem řešení, je obsažen popis business procesů, které ve 

společnosti vznikly, poté je uvedena změněná technická infrastruktura, která byla 

rozšířena, popis samotného informačního systému, portálu, kde jsou vzhledem 

k rozsáhlosti projektu krátce popsány nejdůležitější moduly portálu, kterými jsou E-

shop, distribuce, novinky, zákazník a aktivace produktu, který zabraňuje pirátským 

instalacím scenerií. Popis portálu a business procesů je rozšířen o diagramy, na nichž 

jsou znázorněny, v podkapitolách s moduly jsou moduly zachyceny vizuálně, tak aby 

bylo viditelné finální uživatelské rozhraní. V další podkapitole se tato práce věnuje 

ekonomickému zhodnocení projektu, v němž jsou uvedeny náklady a přínosy řešení. 
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V rámci této práce byl tedy úspěšně navržen a implementován informační systém, který 

slouží jako hlavní podpůrný nástroj pro efektivní elektronický prodej produktů, jímž jsou 

scenerie pro simulátor. Tento informační systém založen na jazyku PHP a funguje na 

webovém rozhraní, je snadno dostupný odkudkoliv a umožňuje neustálou správu dat. 

Díky němu je možné přímo a chráněně scenerie distribuovat, vytvářet faktury, spojit se 

se zákazníky v případě problému. Informační systém byl vytvářen několik měsíců za 

stálé spolupráce s majitelem společnosti. 

V současnosti je systém v plném provozu a je majitelem využíván k jeho plné 

spokojenosti. 
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