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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objednávkového systému pro firmu Cukrárna 

Romance. Cílem této práce je připravit návrh webového objednávkového systému, který 

bude sloužit k objednání dortů, posouzení jeho ekonomické hodnoty a zhodnocení jeho 

případného nasazení do provozu. 

 

 

 

Abstract 

 

This Bachelor’s thesis describes the design of an ordering system for the sweet-shop 

Cukrárna Romance. The objective of this thesis is to prepare suggestion for a web 

ordering system that will be used to order cakes, assess its economic value and 

appreciation of his deployment. 
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ÚVOD 

 

Jednoduchost, to je jedna z věcí, které dnešní zákazník požaduje. Chce, aby vše 

bylo co možná nejsnazší a aby ho nákup co nejméně zdržoval a omezoval. A to je 

přesně to, čeho by chtěla Cukrárna Romance dosáhnout. 

 

Dnes, když si zákazník chce objednat dort, má na výběr tři možnosti: 

1. Osobní objednání v cukrárně 

2. Objednání po e-mailu 

3. Objednání po telefonu 

 

Při objednávce je ale nutné složit zálohu a to je pro zákazníka další krok navíc. 

Buďto musí osobně dorazit do cukrárny a tam zálohu složit nebo ji musí poslat na 

bankovní účet. Po složení zálohy se objednávka považuje za závaznou a je vyhotovena 

a nachystána v cukrárně v den vyzvednutí. 

 

Tyto kroky by si firma přála zjednodušit a proto je mým úkolem v této bakalářské 

práci připravit návrh online objednávkového systému, který by měl toto zjednodušení 

zajistit a přivést tak firmě nové zákazníky a stávajícím nabídnout čtvrtou možnost 

v objednání si dortu.  
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce je návrh objednávkového systému pro Cukrárnu 

Romance. 

 

V bakalářské práci se zaměřím na analýzu současného stavu objednávek dortů, kde 

využiji metody SWOT analýzy a marketingového mixu. Následně navrhnu 

objednávkový systém, který bude využívat prvky internetového obchodu.  

 

Tento systém se bude skládat ze dvou rovin:  

Z pohledu zákazníka, který si bude moci: 

1. vybrat dort z katalogu dortů 

2. zvolit požadovaný korpus, náplň a nápis na dort 

3. zažádat o změny na dortu (např. změna barvy zdobení, velikost dortu, atd.) 

4. zadat svůj e-mail, datum vyzvednutí dortu a další informace a dort si objednat  

5. jednoduše zaplatit zálohu 

6. zvolený dort si vyzvednou v cukrárně v den vyhotovení 

 

Druhý pohled bude ze strany zaměstnanců, ti budou moci: 

 do katalogu přidávat nové dorty, upravovat a mazat ty staré 

 sledovat přijaté objednávky, aktualizovat jejich stav a efektivně je vyřizovat, 

příp. je měnit, mazat, archivovat atd. 

 upravovat, sledovat a vyhodnocovat data o zákaznících 

 

Navrhnu také databázi, ve které budou uloženy údaje o produktech, zákaznících a 

zaměstnancích, kteří budou mít k systému přístup. Dále zpracuji návrh funkčnosti 

takovéhoto systému, vč. postupů objednání dortu, atd. 

 

Dalším dílčím cílem bude zjistit ekonomickou hodnotu systému, ocenění jeho 

vytvoření a zhodnocení jeho případného přínosu na základě předběžných kalkulací.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Internet 

Pod pojmem internet si možná nic fyzického nepředstavíme, prostě zapneme 

počítač a ono to tam je. Internet je ovšem hmotná technologie. Jde o celosvětovou síť 

propojených počítačů, jež spolu mohou vzájemně komunikovat. Náš počítač se k síti 

Internet připojuje přes poskytovatele internetového připojení, respektive přes jeho 

přístupový bod. Internet je tedy technologie, jež umožňuje propojit počítače mezi sebou 

(1). 

1.2 Elektronický obchod  

Termín elektronický obchod není v literatuře ještě jednoznačně definován. Jedna z 

mnoha definic říká, že je to obchodní transakce, jejíž všechny fáze jsou prováděny 

prostřednictvím elektronických prostředků. Lze také nalézt popis elektronického 

obchodování jako výměnu informací po elektronickém médiu za účelem uzavření 

elektronického obchodu nebo k jeho podpoře. Pod elektronický obchod spadá hlavně 

nakupování a prodávání zboží a služeb prostřednictvím internetu. (2).  

1.3 Elektronické podnikání  

 Elektronické podnikání lze chápat jako zastřešující pojem pro všechny aktivity 

využívající internet v obchodu a službách, tedy pro elektronický obchod, elektronické 

bankovnictví, a další (3). 

Označení elektronické podnikání poprvé použila firma IBM v roce 1996 v rámci 

své marketingové kampaně a od té doby se pojem aktivně používá. Obecně je spojován 

s trendy v ekonomice v letech 1980 až 2000, podmíněnými rozvojem informačních 

systémů a internetu a rozšířením používání počítačů (4). 
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1.4 Internetový marketing 

Hlavní části internetového marketingu v současnosti jsou: 

 

 SEO (Search Engine Optimalization) – optimalizace stránek pro vyhledávače, 

díky níž se bude webová stránka zobrazovat na předních pozicích webových 

vyhledávačů. 

 SEM (Search Engine Marketing) – marketing ve vyhledávačích. Placené odkazy 

na stránkách s výsledky vyhledávání. 

 PPC reklamy (Pay per Click) – Na PPC je založena velká většina Search 

Engine Marketingu. Funguje tak, že inzerent neplatí za samotné zobrazování 

reklamy, ale pouze za prokliky, které mu skutečně přivedou zákazníky na jeho 

webové stránky. Počet zobrazení reklamy bude tedy vyšší než počet prokliků. 

 CPM/CPT reklamy (Cost per Mile/Thousand) – přímo nakupované reklamní 

prostory, kde je cena dána za tisíc zhlédnutí. 

 Affiliate Marketing – „Partnerský program“. Funguje tak, že zprostředkovatel 

umístí reklamní banner na svoje stránky a za každého nového zákazníka, který 

do firmy přijde přes zprostředkovatelovy stránky, získává provizi. 

 Social Marketing – reklama na sociálních sítích – např. Facebook, Twitter, atd. 

 

Díky internetu má firma možnost využívat velké množství komunikačních kanálů, 

díky kterým můžou hromadně oslovovat nové zákazníky. Být a komunikovat na 

Internetu je nejen trendem, ale dnes i nutností.  

 

Pro příklad pár způsobů této komunikace: 

 

 E-mail – běžný a hojně využívaný způsob komunikace. 

 Direct mailing – oslovování potencionálních zákazníků skrze e-maily. 

 Newslettering – obdoba tištěných letáků zasílaných e-mailem (5).  
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1.5 HTML 

Jazyk HTML byl vytvořen k tomu, aby dal obsahu WWW stránky (tedy jejím 

textům a dalším prvkům) smysl. Pomocí něj jednoduše označíme text, který má být 

nadpisem, běžným odstavcem nebo bodovým výčtem a podobně. Taktéž můžeme 

označit část textu v odstavci a říct mu: na tato slova kladu důraz. Platí, že pomocí 

jazyka HTML vytváříme logickou (významovou) strukturu dokumentu. HTML ovšem 

nevytváří vzhled textu, neříká prohlížeči nic o velikosti textu, typu písma či jeho barvě. 

Prohlížeči pomocí různých značek jazyka HTML pouze řekneme: tohle je nadpis a tohle 

odstavec (1). 

 

1.5.1 HTML 5 

 

HTML 5 je nejnovější verzí značkovacího jazyka HTML. Zahrnuje nové funkce, 

vylepšení stávajících funkcí a různé aplikace založené na skriptech. Byl navržen tak, že 

obsahuje všechny platné prvky z přechozích verzí jazyka HTML, navíc přidává prvky 

nové a měl by fungovat téměř na jakékoliv platformě. Díky těmto novým prvkům je 

zajištěno, že dokumenty budou přístupnější lidem i strojům a budou lépe 

optimalizované pro vyhledávače (6). 

1.6 CSS 

Kaskádové styly, neboli Cascading Styles Sheets se zkratkou CSS, je jazyk pro 

popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML. 

Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od jeho struktury a 

obsahu. Původně to měl umožnit už jazyk HTML, ale v důsledku nedostatečných 

standardů a konkurenčního boje výrobců prohlížečů se vyvinul jinak. Starší verze 

HTML obsahují celou řadu elementů, které nepopisují obsah a strukturu dokumentu, ale 

i způsob jeho zobrazení. Z hlediska zpracování dokumentů a vyhledávání informací 

není takový vývoj žádoucí (7). 
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1.6.1 CSS 3  

 

CSS 3 je nejnovější verzí specifikace CSS. Obsahuje téměř všechno, co je 

obsaženo v předchozích verzích a přidává nové funkcionality, které mají pomoci 

vývojářům vyřešit řadu problémů. Hlavní novinkou jsou grafické možnosti jako vržené 

stíny, zakulacené rohy, průhlednost a násobná pozadí. CSS 3 přináší čisté značkování 

přístupné lidem i strojům, dobře udržovatelný kód, méně nadbytečných obrázků a 

rychlejší načítání stránek (6).  

1.7 PHP 

PHP je skriptovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, což lze 

využít při tvorbě webových aplikací. PHP jedním ze dvou nejrozšířenějších 

skriptovacích jazyků pro web. Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití, 

bohaté zásobě funkcí, a tomu, že kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků, a 

nechává tak vývojáři částečnou svobodu v syntaxi (8). 

1.8 Databáze 

Databáze je velké uložiště dat, která mohou být používána současně více 

uživateli. Kromě samotných dat obsahuje databáze i jejich popis. Relační databáze je 

taková databáze, kde jsou všechna data logicky strukturovaná do tabulek (relací), kde 

většinou bývají její řádky jednotlivými záznamy a její sloupce určují atributy záznamů. 

Každá tabulka v databázi musí mít primární klíč. Primární klíč je speciálním 

typem indexu, který jednoznačně identifikuje každý řádek v tabulce. Nemůže obsahovat 

hodnotu NULL. Dále databáze může využívat i tzv. klíčů cizích. Pomocí nich se 

sloupce mohou odkazovat na jiné tabulky, čímž se zajistí referenční integrita. 

Databázový systém totiž kontroluje, jestli odkazovaná hodnota existuje. Většinou tyto 

odkazy vedou na primární klíče jiných tabulek (9). 
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1.9 Vývojový diagram 

Jedná se o druh diagramu, který slouží pro grafické znázornění procesu. 

Znázorňuje jednotlivé procesy pomocí objektů, které jsou propojeny orientovanými 

šipkami, znázorňující tok řízení. Standardně tyto diagramy nezobrazují tok dat. 

Vývojové diagramy jsou nejčastěji využívány v informatice pro analýzu, návrh nebo 

řízení procesů (9). 

 
Obrázek 1: Ukázka vývojového diagramu (10) 

1.10 SWOT analýza 

Je to metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti 

a hrozby, spojené s určitým projektem. Tato metoda je využívána především v 

marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik. Díky tomu je možné komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu (11). 
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Obrázek 2: SWOT analýza (12) 

 

1.11 Marketingový mix 

Marketingový mix reprezentuje strategickou pozici produktu na trhu. Udává se 

pomocí 4 složek: 

 

 Produkt – popisuje produkt a jeho vlastnosti jako kvalitu, design, záruku, servis 

a jiné. 

 Cena – udává cena produktu, její slevy a zvýhodnění 

a cenovou politiku. 

 Místo – popisuje místo prodeje a způsob distribuce a také dopravu 

k zákazníkovi a jiné. 

 Propagace – popisuje způsob, jakým se zákazníci mohou dozvědět o produktu, 

reklamu a jiné (11). 
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1.12 HOS analýza 

HOS je metoda hodnocení informačního systému, která jej hodnotí pomocí tří 

částí. Hardware, software a orgware. Tyto tři části se hodnotí čísly 1, 2 a 3, kde 1 

označuje nejslabší část systému a 3 nejsilnější část informačního systému. Dle této 

metody může rozpoznat neefektivní a vyvážené IS (13). 

 

1.13 Google  

Google je americká firma, sídlící v Kalifornii v Silicon Valley. Provozuje mnoho 

internetových služeb, které jsou většinou zdarma. Do největšího povědomý se firma 

dostala díky svému vyhledávači Google.com, který je nejpoužívanějším vyhledávačem 

na světě (14). 

 

1.13.1 Adwords 

 

Adwords je PPC systém od firmy Google. PPC je zkratkou z anglické Pay per 

click, česky platba za proklik. Výhodou Adwords je možnost cílení reklamy na určité 

skupiny lidí nebo omezení reklamy na určitá klíčová slova nebo dle geografické polohy. 

Možností omezení je ale mnohem více – např. rozpočtové nebo časové (určení, kdy má 

kampaň začít a kdy skončit). Díky rozhraní a nástrojům této služby můžeme také 

sledovat průběh kampaně a také její účinnost. Lze tedy inzeráty postupně měnit a 

optimalizovat tak, abychom maximalizovali zisk a minimalizovali náklady (15).  

 

1.13.2 Maps 

 

Maps je internetová aplikace od firmy Google, která uživatelům umožňuje 

vyhledávat v mapách, plánovat trasy, hledat podniky, atd. Tažením myši na jakoukoliv 

stranu se mapa posunuje a zobrazuje přiléhající oblasti. Vzniká tak iluze, že počítač má 

po ruce mapy celého světa. Díky Google Maps uživatelé pocítili, že fyzická vzdálenost 

nic neznamená, že každý na Zemi je naším sousedem na dosah (15). 
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1.13.3 Analytics 

 

Analytics je internetová služba od firmy Google, která umožňuje majiteli 

webových stránek sledovat uživatele, kteří jeho web navštěvují. Používá se 

ke kvantifikaci aktivit návštěvníků webu a k vytváření přehledů o nich. Díky této službě 

jsme schopni sledovat např: Jaký typ zákazníků si koupil určité zboží či službu? Kde 

během objednávkového procesu ztrácíme nejvíce potencionálních zákazníků? Jaký typ 

obsahu poutá největší pozornost? A další. Bez využití služby Analytics nebo jiného 

nástroje pro sledování návštěvníků webu v podstatě „letíme naslepo“ a nemáme o 

úspěšnosti webové prezentace žádný přehled (16). 

1.14 Facebook 

Facebook je nejrozšířenější sociální síť v České Republice i na světě. V současné 

době sdružuje miliónu uživatelů z ČR a miliónu uživatelů z celého světa. Umožňuje 

uživatelům sdělovat informace ostatním, komunikovat s nimi, vytvářet různé komunity, 

události, fotoalba, atd. Z marketingového hlediska jsou nejzajímavější možnosti 

vytváření stránek a skupin, které sdružují uživatele se stejnými zájmy, postoji nebo 

třeba sympatiemi ke značce či podniku. Tyto stránky se dají využít k propagaci, 

nalákání nových zákazníků nebo udržování komunity stávajících zákazníků. Firma, 

která nemá Facebookovou stránku, skupinu nebo profil, jako by ani neexistovala (17). 

 

1.15 Heatmap 

Heatmap (tepelná mapa) je pomocná technologie pro tvůrce webu, která sleduje 

chování zákazníka na jeho webových stránkách. Sleduje se nejen pohyb myši, ale i 

místa, na která zákazníci klikají, což pomůže odhalit, které prvky návštěvníci 

nevyužívají a naopak na která místa klikají, přestože se nejedná o odkazy či jiné aktivní 

prvky (18). 
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Obrázek 3: Ukázka heatmapy (18) 

 

1.16 Hosting 

Hosting je pronájem prostoru na cizím serveru pro vlastní webové stránky. Díky 

této službě si můžeme umístit svoje webové stránky na internet bez nutnosti vlastnit 

svůj server. Ceny se pohybují od 0,- do tisíců za měsíc dle vybavenosti pronajímaného 

serveru, velikosti prostoru, poskytnutým službám, atd. Výhodou hostingu je zlomková 

cena oproti provozu vlastního serveru, nevýhodou je používání více zákazníky a 

v případě problému na jednom webu časté distribuce problému i na weby ostatní. 

Pro úspěšné provozování webových stránek je třeba k hostingu ještě vlastnit 

doménu – jednoznačné jméno určující právě naše stránky, např. 

www.cukrarnaromance.cz (19). 
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1.17 Útoky na webové stránky 

Na webové stránky existuje nespočet různých druhů útoků. Všem se spolehlivě 

ubránit nelze, lze však většině zabránit a každý web by měl mít ochranu alespoň na 

základní a nejčastější typy útoků. 

 

Nejčastějšími útoky na webové stránky jsou: 

 

 SQL Injection: 

 

Zranitelnost systému, která umožňuje útočníkovi přístup do naší databáze za 

pomocí skriptu.  V něm se útočník snaží změnit příkazy databáze tak, aby se dostal 

k informacím, které mu tvůrce webu nechtěl prozradit. Ochrana je předem jasně nastavit 

u vstupních dat jejich typ a velikost tak, abychom zabránili zadání nežádoucího skriptu. 

 

 

 Cross-site Scripting: 

 

Útočník pozmění část kódu zobrazované stránky tak, aby byl útočníkem 

navržený skript spustitelný a vykonal určitou akci, např. získal data z cookies uživatele 

a získal tím uživatelovy přihlašovací údaje bez znalosti loginu a hesla. Ochrana je jasně 

a řádně ošetřit výstupy z aplikací. 

 

 Clickjacking: 

 

Jedná se o relativně novou formu útoku, kdy se útočník snaží tzv. ukrást klik, 

tedy snaží se donutit uživatele kliknout na objekt, který vykoná útočníkem navrhovanou 

interakci. Např. uživatel zadá PIN kód a klikne na tlačítko odeslat, to jej sice pustí dále, 

ale navíc odešle PIN útočníkovi. Ochrana proti tomuto útoku je jednoduchá, stačí 

zakázat načítání webu v cizích frame (20). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

2.1 Základní údaje o firmě Cukrárna Romance 

Obchodní jméno: Cukrárna Romance 

Sídlo: Skorkovského 154, Brno, 636 00 

Provozovna: Kotlanova 1b, Brno, 628 00 

Podnikatel: Ladislav Vašek  

IČ: 43404324 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v 

obchodním rejstříku 

Předmět podnikání: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů. Zprostředkování 

velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení. Maloobchod v nespecializovaných 

prodejnách. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

2.2 Předmět podnikání firmy 

Cukrárna Romance byla otevřena v srpnu roku 2005. Nachází se na sídlišti na ulici 

Kotlanově v Brně – Líšni. 

Již od svého otevření nabízí zákazníkům poctivé a kvalitní zákusky domácí výroby, 

které dováží z Cukrárny Sněžné. Na tyto zákusky, minizákusky, dorty a cukroví přijímá 

objednávky po mailu nebo osobně v cukrárně. Dále prodává různé cukrovinky a ozdoby 

na dorty. V její nabídce je ale možné najít i netradiční zboží jako např. domácí pečený 

čaj, slovenský alkoholický nápoj – Tatranský čaj, okrasné svíčky, vonné polštářky a 

další. Nabízí také možnost posezení a v letních měsících otevírá zahrádku. 

V téměř nezměněné podobě funguje od otevření do dnes – proběhla pouze částečná 

výměna zaměstnanců, změna interiérové barvy z oranžové na fialovou a drobné změny 

v nabízeném sortimentu zboží. 
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Cukrárna zaměstnává celkem 4 lidi – a to odpovědnou vedoucí, jednu prodavačku 

na plný úvazek a dva brigádníky. Většina zaměstnanců pochází z rodinného kruhu, dalo 

by se tedy říci, že se jedná o rodinný podnik. 

V současné době je firma čím dál více ohrožovaná vzrůstající konkurencí a 

klesajícími tržbami, proto se rozhodla hledat jiné cesty k zákazníkům. Jednou 

z možností je právě internetový objednávkový systém dortů pro co nejsnadnější 

objednání dortu. V případě úspěchu se plánuje rozšíření i pro online objednávání 

zákusků, cukroví a jiného. 

2.3 Prodej dortů za minulý rok 

Za posledních 12 měsíců od dubna 2013 do března 2014 firma prodala 596 dortů. 

V průměru tedy prodá cca 50 dortů za měsíc. Z toho přibližně polovina jsou objednávky 

od stálých zákazníků, kteří si již v minulosti objednali nějaký ten dort. Mezi 

objednávkami převládají dorty, které má již cukrárna v nabídce a to přibližně v poměru 

4:1 ke specifickým dortům na objednávku. Proto bude objednávkový systém primárně 

zaměřen na dorty, které jsou již v nabídce. Cukrárna Romance by ráda celkové číslo 

prodeje zdvojnásobila, rozšířila počet svých stálých zákazníků a rozšířila možnosti 

prodeje dortů. 

 

 

 
Graf 1: Prodej dortů za období duben 2013 – březen 2014 (vlastní tvorba) 
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2.4 SWOT analýza se zaměřením na dorty 

2.4.1 Silné stránky 

 Prověřený dodavatel z rodinného kruhu 

 Kvalitní suroviny (pravé máslo, šlehačka, čerstvá vajíčka, atd.) 

 Velký výběr dortů, korpusů a náplní 

 Spousta možností úpravy dortu 

 Netradiční dorty dle přání zákazníků 

 Vybudovaná stálá klientela a dobrá pověst 

 V porovnání s konkurencí nižší cena 

 

2.4.2 Slabé stránky 

 Zastaralé webové stránky 

 Složitější objednávání dortu 

 Slabá propagace 

 Horší dostupnost provozovny 

 

2.4.3 Příleţitosti 

 Nové webové stránky s vhodnými klíčovými slovy a dobrou optimalizací 

 Online objednávkový systém 

 Reklama – spolupráce s rádiem Krokodýl, sponzoring akcí s umístěním banneru, 

atd. 

 Rozvoz dortů po Brně a blízkém okolí 

 Možnost platit platebními kartami nebo stravenkami 

 Spolupráce se slevovými servery – Slevomat a jiné 

  

2.4.4 Hrozby 

 

 Vzrůstající konkurence 

 Zdražení základních surovin (mléko, máslo, mouka a jiné) 

 Neefektivnost reklamní kampaně 

 Špatně zvolená klíčová slova pro webové vyhledávače a tím pádem špatná 

pozice 

 Ekonomická krize  
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2.5 Marketingový mix - 4P 

2.5.1 Produkt 

 

Produktem budou dorty všech možných tvarů, barev, hmotností, atd. Vše dle 

přání zákazníka. V objednávkovém systému bude obsažena kompletní nabídka dortů, 

které Cukrárna Romance nabízí, a která se bude časem rozšiřovat. Zákazník si bude 

moci zvolit tvar, velikost, barvu, příchuť korpusu (těsta) a náplně. Dále si bude moci 

zvolit nápis, který bude na výsledném dortu. V posledním kroku si může zákazník 

upřesnit drobné změny, např. kytičku umístit vpravo do rohu, atd. 

 

2.5.2 Cena 

 

Cena dortu se bude obvíjet od jeho váhy, náročnosti motivu a použitých surovin. 

Cena v objednávkovém systému bude pro zákazníka stejná, jako kdyby si objednal 

přímo v cukrárně nebo přes telefon či e-mail. 

 

2.5.3 Místo 

 

Místo prodeje dortů bude, kromě pobočky cukrárny v Brně – Líšni, telefonu a e-

mailu, také právě nově navrhovaný objednávkový systém umístěný na webových 

stránkách Cukrárny Romance. Tento systém by měl splňovat všechny požadavky pro 

moderní webové systémy jako je přehlednost a správné zobrazení ve všech masově 

používaných prohlížečích, příp. i v prohlížečích v mobilních zařízeních. 

 

2.5.4 Propagace 

 

Propagace tohoto systému bude probíhat pomocí reklamy v rádiu, na 

Facebookové stránce Cukrárny Romance a plakátem přímo v cukrárně. 

Velmi důležitou součástí propagace také bude správná volba klíčových slov pro 

webové vyhledávače a dobrá a kvalitní optimalizace systému. 
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2.6 HOS Analýza 

2.6.1 Hardware 

 

Objednávkový systém bude spolu s webovými stránkami Cukrárny Romance 

umístěn na serveru cesky-hosting.cz. Tento provozovatel pracuje se servery a 

komponenty od výrobců např. Intel, Western Digital, Kingston, HP, atd. Mimo to nabízí 

zálohovací a e-mailové servery, dostatečný prostor na serveru, podporu 24 hodin denně, 

velmi dobrou dostupnost stránek, malé procento výpadků serveru a také přehlednou 

statistiku návštěvnosti webu. Navíc má provozovatel velmi dobré reference. 

Hosting na cizím serveru volím z důvodů, že firma Cukrárna Romance nemá 

vlastního IT zaměstnance nebo někoho, kdo by se o server mohl starat, proto je pro ni 

jednodušší platit každý rok poplatek za využívání serveru než si pořídit a provozovat 

server vlastní. 

Další částí hardwaru bude firemní notebook značky Acer, který již firma vlastní, 

sloužící ke správě, administraci a obsluze systému ze strany pracovníků cukrárny. 

Celkově hardware můžeme hodnotit jako průměrný.  

 

2.6.2 Software 

Na serveru je nainstalovaný operační systém Debian Linux. Dále jsou na serveru 

k dispozici Apache ve verzi 2 a vyšší, PHP ve verzích 5 a vyšší, MySQL ve verzích 5 a 

vyšší, dále PostgreSQL verze: 7.4.7 a 8.2.5, webmail SquirrelMail a Roundcube, 

antispam Spamassassin a antivir Clamav, tedy veškeré potřebné programy pro náš 

systém. Pro tvorbu objednávkového systému bude použit program PSPad Freeware, 

který umožňuje jednoduše a dostatečně úpravy HTML, CSS, PHP a dalšího kódu 

systému. 

Firemní notebook Acer obsahuje operační systém Windows 8, Open Office 

verze 3, Total Commander pro přístup k FTP serveru, webový prohlížeč Google 

Chrome a další software ke správě systému, webu a e-mailu. 

Celkově software můžeme hodnotit jako vysoký.  
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2.6.3 Orgware 

Objednávkový systém bude navržen tak, aby byly po vytvoření co nejméně 

nutné jakékoliv zásahy ze strany administrátora. Ze strany obsluhy bude jasně dáno, co 

smí zaměstnanec, který bude mít systém na starosti, měnit, přidávat, upravovat a jiné. 

Celkově software můžeme hodnotit jako průměrný.  

 

Graf 2: Znázornění HOS analýzy (vlastní tvorba) 

2.7 Analýza webových stránek 

Jelikož jsou webové stránky velmi důležitou součástí propagace, ale i 

samostatného systému, musíme jim věnovat část analýzy. Zaměřím se na používané 

prostředky, jejich grafiku a design, přehlednost a použití.  

Původní webové stránky, které cukrárny využívala od roku 2008 do dubna 2014, 

si vytvořili sami. Tyto stránky byli jednoduché a používaly pouze HTML kód bez 

využití CSS, PHP, Javy či jiných webových nástrojů. Navíc i HTML kód používal staré 

a dnes již nepoužívané způsoby tvorby webu – např. rámy pomocí frame tagů, konec 

řádků pomocí tagu br a jiné. Grafika a design stránek tomu také odpovídal. Nahoře 

uprostřed se nacházelo staré logo, vlevo menu s několika odkazy, vpravo kontakty a 

prostřední rám se měnil a zobrazoval požadované údaje. Galerie dortů a dalšího 

sortimentu byly řešeny odkazy na rajče.net.  

Mnoho let takto koncipované stránky stačili, avšak s přibývajícím obsahem 

a množícími se stížnostmi zákazníků na horší přehlednost bylo jasné, že bude třeba 

zainvestovat do nových stránek. 
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Obrázek 4: Původní webové stránky - index (vlastní tvorba) 

 

 

 

2.8 Shrnutí analýz 

Z analýzy Cukrárny Romance jasně vyplývá, že firma má dobrý produkt, ale 

zastaralou techniku prodeje. Potřebuje přilákat nové zákazníky a zvýšit prodej. Aby 

toho dosáhla, je třeba pozměnit propagaci, přizpůsobit se moderním trendům a 

nabídnout zákazníkům něco víc oproti konkurenci.  

Jednou z možností jak toho dosáhnout je spustit nový objednávkový systém na 

dorty, který bude umístěn na jejich webových stránkách. Ty je také potřeba převléct do 

moderní podoby. 

Jelikož se jedná o malou firmu, je nutné zvážit i ekonomickou stránku tohoto 

projektu. Firma je ochotná investovat do objednávkového systému max. 30 tisíc korun. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

3.1 Nové webové stránky 

Nutnost změn na webu a pokročilá doba internetová propagace si vyžádali návrh a 

tvorbu nových stránek.  Grafický návrh a základní implementaci provedl Jan Říha, 

talentovaný student designu na švédské univerzitě. Další úpravy jsem již dělal já. 

Stránky využívají nové technologie jako HTML 5, CSS 3 a další. Galerie zboží, která je 

v současné době stále odkazována na rajče.net brzy nahradí právě objednávkový systém 

nebo galerie vlastního návrhu. Grafika zahrnovala i návrh nového loga, které se nachází 

opět nahoře uprostřed stránky. Pod ním je obrázkové menu s odkazy na základní 

kategorie webu. Pod tímto menu jsou nejdůležitější informace o cukrárně – kontakty, 

odkaz na Google Maps s polohou cukrárny a odkaz na Facebookovou stránku cukrárny. 

Stejné údaje obsahuje i patička stránky. Mezi těmito dvěma bloky se nachází obsah 

vždy zobrazované stránky.  

Celkově design, grafika a přehlednost stránky odpovídá nárokům na moderní a 

kvalitní webovou prezentaci firmy, navíc jsou stránky uzpůsobeny i pro prohlížení 

v mobilních zařízeních.  
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Obrázek 5: Nové webové stránky - index (vlastní tvorba) 

3.2 Objednání dortu 

3.2.1 Slovní popis 

 

Po zadání adresy www.cukrarnaromance.cz se zákazník ocitne na webových 

stránkách Cukrárny Romance. Po kliku na položku dorty, která se nachází v horním 

menu, se mu zobrazí rozcestník s kategoriemi dortů (např. dětské, klasické, ovocné a 

ostatní dorty). Klikem si zvolí kategorii, o kterou má zájem.  

http://www.cukrarnaromance.cz/
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Tím je přesměrován do galerie s obrázky dortů. Kliknutím na zákazníkem 

zvolený dort se jeho fotografie zvětší a společně s popisem obsahující cenu a váhu dortu 

se otevře v novém okně.  

Zde má zákazník možnost zvolit si příchuť korpusu a náplně, zadat text (přání, 

jméno, atd.) na dort případně požádat o nějakou změnu (např. změna barvy ozdob dortu 

a jiné). Po zvolení je třeba klinout na tlačítko objednat. Proběhne kontrola systémem, 

zdali jsou všechny potřebné údaje v pořádku. Poté se objeví formulář pro zadání jména, 

příjmení, e-mailu a telefonního čísla. Pod tímto formulářem je umístěn kalendář, na 

kterém si zákazník zvolí datum vyzvednutí dortu. Klikem na tlačítko potvrdit proběhne 

kontrola systému o správnosti údajů a zákazníkovy se zobrazí poslední okno, kde bude 

mít možnost zkontrolovat si zadané údaje. Pokud bude něco zadáno špatně, klikne na 

tlačítko změnit údaje a opraví je. Pokud je vše správně a zákazník si opravdu chce 

zvolený dort objednat, klikne na tlačítko objednat. Systém objednávku uloží do 

systému, přiřadí ji stav objednáno – nezaplacená záloha a pošle zákazníkovi na zadaný 

e-mail zprávu s údaji o objednávce, pokyny pro platbu s datem splatnosti (3 dny před 

vyzvednutím) a s kontaktními údaji na Cukrárnu Romance. 

Zákazník má dvě možnosti jak zálohu zaplatit: v hotovosti na pobočce cukrárny 

nebo převodem na účet. V případě platby v hotovosti dostane po zaplacení dané částky 

doklad o platbě od zaměstnance, který hotovost přebral. S tímto dokladem si dort v den 

vyhotovení vyzvedne. Zaměstnanec zadá do systému, že záloha byla zaplacena a její 

výši a objednávce se změní stav na objednáno – záloha zaplacena. V případě platby na 

účet zákazník využije platební údaje, které mu přišli na e-mail a dle nich provede 

platbu. Objednávkový systém Cukrárny Romance bude propojen s jejím bankovním 

účtem pomocí API služby banky a bude aktualizován 2x denně. Díky jedinečnosti 

variabilního symbolu (var. Symbol bude totožné s ID objednávky) přiřadí platbu k dané 

objednávce. Změní její stav na objednáno – záloha zaplacena a zákazníkovy pošle na e-

mail zprávu o přijetí zálohy. 

V tuto chvíli se objednávka stává plně závaznou a jde do výroby, aby byla v den 

vyzvednutí nachystána pro zákazníka. Ten si v den vyzvednutí může kdykoliv během 

dne, dle otvírací doby cukrárny, pro dort přijít. Dort mu bude vydán po předložení 

dokladu nebo e-mailového potvrzení o zaplacení zálohy a doplacení zbytku ceny dortu. 

Po vydání dortu zaměstnanec změní stav objednávky v systému na vydáno. 

V případě, že zákazník do data splatnosti nezaplatí zálohu, objednávce se 

automaticky přiřadí stav zrušeno – nezaplacena záloha. V případě, že zákazník 
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objednávku sám zruší, zaměstnanec objednávce přiřadí stav zrušeno – zákazníkem. 

V případě, že objednávku zruší zaměstnanec firmy, zaměstnanec objednávce přiřadí 

stav zrušeno – zaměstnancem. V případě již zaplacené zálohy se odešle tato částka zpět 

zákazníkovy na jeho bankovní účet nebo se mu vydá v hotovosti na pobočce. 

 

 

Obrázek 6: Návrh galerie (vlastní tvorba) 
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Vývojový diagram 

 

Obrázek 7: Vývojový diagram objednávky dortu (vlastní tvorba) 

 

 

 

3.3 Návrh vzhledu objednávkových oken 

Důležitou součástí objednávkového systému je i vzhled. Objednávková okna je 

třeba vytvořit jasně, přehledně a graficky zajímavě tak, aby na první pohled bylo 

zákazníkovy jasné, co se po něm chce, kde má co vyplnit a kde kliknout. V mém návrhu 

jsem se zabýval především návrhem funkčnosti, graficky budou pak všechna okna 

sladěna tak, aby zapadala do konceptu nových webových stránek.  
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3.3.1 Foto a informace 

 

První okno se zobrazí po kliknutí na daný dort v galerii. Dominantním prvkem je 

fotografie dortu, aby si jej zákazník mohl řádně prohlédnout. Vedle fotky se nachází její 

popis, obsahující název, váhu a cenu. Pod touto částí jsou již boxy s možností volby 

příchutě korpusu, náplně, změny textu na dort a pro případné sepsání změn na dortu. 

Vše potrhuje velké tlačítko objednat, které po klinutí zákazníka přesměruje na 

druhé okno. 

 

 

Obrázek 8: První okno (vlastní tvorba) 

  

 

 

 

3.3.2 Kontaktní údaje 

Druhé okno slouží pro zadání kontaktních údajů a pro zvolení data vyzvednutí 

objednaného dortu. Zde je dominantním prvkem velký kalendář pro volbu data 

vyzvednutí. Dále jsou zde textboxy pro zadání jména, příjmení, telefonního čísla a e-

mailu zákazníka. Tlačítko objednat zůstává ve stejné podobě jako na předchozím okně. 
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Obrázek 9: Druhé okno (vlastní tvorba) 

  

 

3.3.3 Kontrola údajů 

Třetí okno slouží pro zákazníkovu kontrolu správnosti všech zadaných údajů, ať 

už o jeho osobě nebo o dortu, který si plánuje objednat. Tlačítko objednat opět zůstává 

ve stejné podobě a na stejném místě a vedle něj přibylo tlačítko změnit údaje, které po 

kliku přesměruje zákazníka na první okno, aby mohl provést změnu údajů. 

 

Obrázek 10: Třetí okno (vlastní tvorba) 
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3.3.4 Potvrzení objednávky 

V posledním okně se zákazníkovy zobrazí potvrzení objednávky, poděkování a 

tlačítko objednat se změní na tlačítko zavřít a po kliku zavře toto okno. 

 

Obrázek 11: Čtvrté okno (vlastní tvorba) 

  

3.4 Registrace zákazníka a s ní spojené problémy 

Na přání firmy bude systém nastaven bez možnosti registrace zákazníků. Většina 

zákazníků Cukrárny Romance si objednává pouze jeden dort a ti, kteří budou chtít 

objednat dortů více, mají možnost vytvořit si objednávek, kolik jen potřebují. 

S automatickým ukládáním údajů zadaných ve formulářích, které v dnešní době 

obsahují skoro všechny masově používané prohlížeče, je to velmi jednoduché a 

pohodlné. Navíc firma nechce zákazníky zatěžovat registrací, pamatování si loginu, 

hesla a dalších věcí s tímto spojeným.  

Nevýhoda tohoto rozhodnutí pro zákazníka je nutnost provést více zálohových 

plateb a pro zaměstnance nutnost spravovat více objednávek místo jedné. Navíc bude 

nutné ošetřit systém proti duplicitám v databázové tabulce se zákazníky. 
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3.5 Návrh databáze 

 

Obrázek 12: Návrh databáze (vlastní tvorba) 

  

3.5.1 Slovní popis tabulek 

 

Objednavka 

Tabulka pro údaje o objednávce – její číslo, zákazník, data vytvoření a 

plánovaného vyzvednutí dortu, stav objednávky a částka zálohy. 

Tabulka 1: Objednavka 

Atribut Délka Typ Popis 

ID_objednavky 3 INTEGER Primární klíč 

ID_zakaznika 30 VARCHAR Cizí klíč 

Datum_objednavky   DATE Datum objednávky 

Datum_vyzvednuti   DATE Datum vyzvednutí 

Stav 3 INTEGER Cizí klíč 

Castka_zalohy 10 VARCHAR Částka přijaté zálohy 
Zdroj: vlastní tvorba 

Zakaznik 

Tabulka s údaji o zákazníkovy – jméno, příjmení, telefon a mail. 

Tabulka 2: Zakaznik 

Atribut Délka Typ Popis 

ID_zakaznika 3 INTEGER Primární klíč 

Jmeno 20 VARCHAR Jméno zákazníka 

Prijmeni 30 VARCHAR Příjmení zákazníka 

Telefon 20 VARCHAR Telefon zákazníka 

Mail 50 VARCHAR E-mail zákazníka 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Stav 

Číselník obsahující typy stavu objednávky – např. vydáno, zrušeno zákazníkem, 

atd. 

Tabulka 3: Stav 

Atribut Délka Typ Popis 

ID 3 INTEGER Primární klíč 

Stav 30 VARCHAR Název stavu 
Zdroj: vlastní tvorba 

Dort_na_objednavku 

 

Tabulka pro údaje o dortu k objednávce, obsahuje číslo objednávky, číslo dortu, 

zvolený korpus, náplň, nápis a případné změny na dortu. 

Tabulka 4: Dort_na_objednavku 

Atribut Délka Typ Popis 

ID_dno 3 INTEGER Primární klíč 

ID_objednavky 30 VARCHAR Cizí klíč 

ID_dortu 5 INTEGER Cizí klíč 

Korpus 3 INTEGER Cizí klíč 

Napln 3 INTEGER Cizí klíč 

Napis 50 VARCHAR Nápis na dort 

Zmeny 100 VARCHAR Změny u dortu 
Zdroj: vlastní tvorba 

Korpus  

Číselník obsahující druhy korpusů – např. čokoládový, ořechový, atd. 

Tabulka 5: Korpus 

Atribut Délka Typ Popis 

ID 3 INTEGER Primární klíč 

Korpus 20 VARCHAR Název korpusu 
Zdroj: vlastní tvorba 

Napln  

Číselník obsahující druhy náplní – např. vanilkový krém, jahodová šlehačka, atd. 

Tabulka 6: Napln 

Atribut Délka Typ Popis 

ID 3 INTEGER Primární klíč 

Napln 20 VARCHAR Název náplně 
Zdroj: vlastní tvorba 
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Dorty 

Tabulka pro údaje o dortech, obsahuje jejich číslo, název, váhu, cena, kategorii a 

fotku. 

 
Tabulka 7: Dorty 

Atribut Délka Typ Popis 

ID_dortu 5 INTEGER Primární klíč 

nazev_dortu 30 VARCHAR Název dortu 

vaha 10 VARCHAR Váha dortu 

cena 10 VARCHAR Cena dortu 

kategorie 3 INTEGER Cizí klíč 

foto     Foto dortu 
Zdroj: vlastní tvorba 

Kategorie  

Číselník obsahující kategorie dortů – např. dětské dorty, svatební dorty, atd. 

 
Tabulka 8: Kategorie 

Atribut Délka Typ Popis 

ID 3 INTEGER Primární klíč 

Kategorie 30 VARCHAR Název kategorie 
Zdroj: vlastní tvorba 

Optimalizace systému 

Optimalizace portálu je jeho důležitou součástí. Aby fungoval správně a přiváděl 

firmě nové zákazníky, je třeba jej správně nastavit. Ke správné a účinné optimalizaci 

bude systém využívat: 

 

 Vhodná klíčová slova a jejich výskyt v textech 

 Rekurzivní odkazy 

 Optimalizaci pro nejpoužívanější vyhledávače (Seznam, Google, atd.) 

 Funkci Google Analytics pro sledování návštěvnosti webu, odkud lidé na 

web přicházejí, doba jejich pobytu, atd. 

Heat-mapy – sled Zdroj: (vlastní tvorba) 

 ování, kam na webu lidé nejvíce klikají, které odkazy jsou pro ně zajímavé a 

které ne, kde odkazy chybí, atd. 
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3.6 Reklama 

Další důležitou součástí systému bude reklama. Ta je nedílnou součástí 

internetového prodeje a je třeba věnovat jí část financí.  

Pro náš systém využijeme reklamní službu Google Adwords, která bude využívat 

klíčová slova jako např. dorty online, cukrárna Brno, dorty e-shop, atd. Dále bude 

využívat cílenou reklamu na Facebooku, která je vhodná díky možnosti zacílení na 

vybranou skupinu dle věku, dle místa pobytu, či jeho zájmů dle ostatních stránek, které 

má přidané v oblíbených. Navíc tato reklama umožňuje spustit více kampaní dle 

zadaných kritérií, a proto je velmi vhodné ji využít. 

 

3.7 Zabezpečení 

Náš objednávkový systém a webové stránky je třeba i účinně zabezpečit a to proti 

útokům a proti ztrátě dat. Únik informací nebo poškození systému třetí osobou by 

mohlo znamenat velké nebezpečí, stejně tak by nás mohla ohrozit ztráta dat. 

Systém je třeba zabezpečit především před útoky jako: SQL Injection, 

Clickjacking, Cross-site Scripting a další a to především správným zvolením a 

ošetřením vstupů a výstupů tak, aby bylo znemožněno použití jakéhokoliv skriptu nebo 

jakékoliv změny webové stránky a zmatení zákazníka – uživatele nebo i zaměstnance 

firmy. 

Před ztrátou dat nás bude chránit zálohování. Základní zálohování zajišťuje už web 

hosting. Ten nabízí zálohu dat každých 24 hodin a zálohuje web, databázi i e-maily. 

Vzhledem k povaze systému je tato záloha dostatečná. Pro větší jistotu však bude každý 

měsíc probíhat kompletní záloha všech dat ze serveru na disk na firemním notebooku. 
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3.8 Ekonomické zhodnocení 

3.8.1 Náklady 

 

Náklady na objednávkový systém musíme rozdělit do dvou skupin a to na prvotní 

náklady, které jsou spojené s realizací systému a jeho spuštěním a na náklady průběžné, 

které jsou nutné pro udržení systému v provozu. 

 

 Prvotní náklady 

 

o Nové webové stránky 

o Realizace objednávkového systému 

o Naplnění systému dorty 

 

 Průběţné náklady 

 

o Hosting na serveru 

o Investice do reklamy 

 

3.8.2 Odhad nákladů 

 
Tabulka 9: Odhad prvotních nákladů 

Položka Cena za jednotku Počet jednotek Cena celkem 

Grafický návrh nového webu 500,-/ hodina 4 hodiny 2 000,- 

Realizace nového webu 150,-/ hodina 20 hodin 3 000,- 

Realizace objednávkového systému 200,-/ hodina 100 hodin 20 000,- 

Naplnění systému dorty 3,-/ kus 300 kusů 900,- 

Hosting na serveru 1 000,-/ rok 1 rok 1 000,- 

Reklama a propagace 3 000,-/ rok 1 rok 3 000,- 

Celkem pro první rok   29 900,- 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

Odhad nákladů jsem odvodil z průměru cen za grafické a programátorské práce a 

odhad časů z časů tvorbu podobných webových stránek a objednávkových systémů. 

Náklady na reklamu se budou během prvního roku sledovat. Většina její ceny jde na 

PPC kampaně, tím pádem lze snadno sledovat její účinnost a měnit ji dle současné 

situace. Spolu s hostingem a doplňováním dortů to také budou jediné náklady, které se 

budou muset platit i následující roky. 
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Tabulka 10: Odhad průběţných nákladů 

Položka Cena 

Hosting na serveru 1 000,-/ rok 

Reklama a propagace 3 000,-/ rok 

Doplnění systému dorty 100,- 

Celkem za rok 4 100,- 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

3.8.3 Časový rámec 

 
Tabulka 11: Časový rámec 

ID Název úkolu Zahájení Dokončení 

1 Vytvoření nového webu 

 

1. 5. 2014 30. 6. 2014 

2 Příprava systému 

 

1. 7. 2014 31. 8. 2014 

3 Nahrání nového webu s objednávkovým 

systémem na server 

1. 8. 2014 1. 8. 2014 

4 Nahrání všech dortů do systému 

 

1. 8. 2014 5. 8. 2014 

5 Spuštění testovacího provozu 

 

1. 8. 2014 10. 8. 2014 

6 Kontrola funkčnosti a odladění případných 

chyb 

10. 8. 2014 12. 8. 2014 

7 

 

Spuštění systému pro zákazníky, spuštění 

reklamní kampaně 

 15. 8. 2014 

 

 1. 1. 2015 

 
Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

3.8.4 Očekáváné předpokládané přínosy 

 

Prioritou objednávkového systému je zvýšení objednávek dortů a tím zvýšení 

zisku pro Cukrárnu Romanci. Mimo to má ale pro firmu i další přínosy. 

 

3.8.5 Nefinanční přínosy 

 

Přínosy pro firmu: 

 

 Moderní prezentace firmy díky novým webovým stránkám 

 Přehlednost a ucelenost nabídky dortů 

 Přísun nových zákazníků a větší návštěvnost webu díky vhodným klíčovým 

slovům a lepší pozici ve vyhledávačích 

 Zvýšení povědomí o této firmě 
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Tento systém má také přínosy i pro zákazníky, a to: 

 Možnost klidného výběru dortu doma nebo kdekoliv jinde 

 Zatím netradiční a nová služba 

 Pohodlný způsob objednání a placení zálohy 

 

3.8.6 Finanční přínosy 

 

Očekávaný finanční přínos objednávkového systému by se dal rozdělit na tři 

pohledy: optimistický, pesimistický a realistický. U optimistického pohledu se očekává 

rapidní vzrůst prodeje dortů, u pesimistického lehký vzrůst a u realistického průměr 

těchto dvou. Vzhledem k povaze systému se dá říci, že ztrátový by neměl být a měl by 

se vyplatit. 

  

Tabulka 12: Očekávané finanční přínosy 

Pohled 
Prodaných dortů za 

měsíc 

Zvýšení o x dortů za 

měsíc 

% vzrůst 

prodeje 

Současný stav 50 0 0% 

Optimistický 

pohled 
150 100 200% 

Pesimistický 

pohled 
75 25 50% 

Realistický pohled 100 50 100% 

Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

3.8.7 Shrnutí zhodnocení 

 

Z ekonomického zhodnocení jasně vyplívá, že realizace systému se vyplatí. 

Prvotními náklady se do předem zadaného rozpočtu 30 000,- vlezeme a každý další rok 

bude systém stát pouze náklady na hosting a cenu reklamy, kterou si firma sama zvolí. 

Měl by také každý rok zvyšovat zisk a počet potencionálních zákazníků, navíc bude 

reprezentovat firmu jako moderní a nebojící se nových trendů. Nasazení systému bych 

vřele doporučil.  
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ZÁVĚR 

 

Závěrem této práce bych rád uvedl, že všechny předem vytyčené cíle byly 

dosaženy. 

V práci jsem se snažil vytvořit co nejlepší řešení požadovaného systému tak, aby 

jeho následná realizace a provoz byly co možná nejjednodušší a aby sloužil Cukrárně 

Romance přesně dle jejich představ. Dále jsem se snažil přistupovat k systému i 

z pohledu nakupujícího zákazníka, takže by měl být pro objednávajícího pohodlný a 

přehledný a nejen tím by si měl získat přízeň více a více zákazníků. 

Veškeré znalosti o prodeji dortů a celkově o cukrárenském provozu jsem získal 

svoji dlouhodobou praxí, kterou jsem absolvoval právě v Cukrárně Romance, a proto 

doufám, že objednávkový systém přinese firmě toužený finanční zisk, přivede nové 

zákazníky, kteří budou s tímto systémem spokojeni, a že se firmě bude do budoucna 

dařit. 
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