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Anotace 

Bakalářská práce má za úkol vytvoření informačního systému, zajišťujícím efektivní 
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a zviditelnit v nich důležitá spojení. Návštěvníkům externího informačního systému by 

měl dát pocit sounáležitosti s podnikem a udržet tak jejich přízeň. 
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Úvod 

Bakalářskou práci jsem se rozhodl vytvořit pro zábavní podnik Zámeček Pozořice, se 

kterým spolupracuji již déle než 5 let. Jeho mnohaletá tradice především v oblasti 

zábavního průmyslu v kombinaci s mojí spolupráci na technickém a 

myšlenkovém/návrhovém rozvoji zajišťuje neustálý přísun nové zábavy pro věkovou 

kategorii 10-35 let. Mezi základní nabídkou Zámečku jsou pravidelné dětské diskotéky, 

diskotéky pro náctileté a oldies párty. Mezi nepravidelné akce pro normální návštěvníky 

lze zařadit přenosy sportovních utkání reprezentací ČR, turnaje ve stolním fotbale, páce 

letní otevřené terasy s grilováním. Dále spolupracujeme s několika firmami, jež si náš 

prostor pronajímají pro své firemní akce a prezentace, s také s mnoha kluby (teraristé, 

modeláři …) kteří pořádají v našem objektu pravidelné srazy. Mezi další naše aktivity 

patří pronajímání prostorů pro natáčení, focení a také letní tzv. open-air akce. 
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1 Cíl práce 

Cílem práce je návrh IS a jeho začlenění do stávajícího běhu podniku. S novým IS jež 

vytvořím, počítám se zvýšení návštěvnosti do 3 měsíců v rozsahu +10-20% a snížením 

nákladů na režijní záležitosti o přibližně 30.000/za měsíc (reklamy v médiích). Celá 

práce bude vycházet z neustálé komunikace se všemi složkami podniku, tak jak jsou 

uvedeny v kapitole 2.1 a z vlastních zkušeností z daných oblastí (IS/IT, manažerské 

dovednosti, komunikace atd.). IS by měl být schopen se vypořádat se všemi stávajícími 

i budoucími aspekty, které zasahují do záběru podniku.  

1.1 Požadavky na IS 

IS se bude skládat ze dvou hlavních částí. Externí pro komunikaci se zákazníky, či 

dodavateli a  Interní části sloužící jako systém skladů, datových skladů, personalizaci a 

vnitřní komunikace. Dále chci systému vytvořit určitou míru inteligence, aby byl 

schopen řešit mnoho věcí sám, tj. bez zásahu administrátora, či vedení. 

Interní část 

• Musí být propojená s klientskou stanicí přes některý z bezpečných protokolů. 

Předpokládám použití technologií SSL 

• Musí být přístupná odkudkoliv, kdykoliv a musí obsahovat veškeré důležité 

informace pro řízení podniku 

• Interní vzkazy 

• Možnost zaslat vzkaz všem externistům/internistům 

• Možnost číst/editovat pouze informace které daná osoba potřebuje 

• Registrace směn personálu 

• Komunikace s dodavateli 

• Řízení sladových zásob 

• Automatizace procesů
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Externí část 

• Nynější www stránky musí být nahrazeny novým systémem s novými nápady a 

aktivním přístupem k zákazníkům 

• Editovatelnost informací personálem dle přidělených práv (nutnost zápisu do log 

souboru) 

• bodový systém hodnocení aktivity uživatelů (možnost jejich aktivitu na www 

odměnit slevami, poukázkami, apod.) 

• vytvoření zábavního portálu Zámečku našim stálým návštěvníkům i během 

týdne.  

• Možnost autorizace(nutná identifikace) přímo během diskotéky pro více funkcí 

systému.  

• Oko (sledování změn na stránkách) 

• Vzkazy ostatním uživatelům 

• Diskuze ke každé akci s možností se na akci přihlásit (možnost kompenzace 

stravenkami) 

• Chatovací systém 

• Funkce pro kontrolu a eliminaci vulgárních výrazů  
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2 Analýza problému a současné situace 

Pro návrh a následné vytvoření E/I IS budu potřebovat soustavu diagramů znázorňující 

základní dělení organizační struktury podniku a procesů v něm probíhající. Dále 

analýzy SWOT, SLEPT a HOS8. Také vytvořím základní profily návštěvníků, kteří 

budou k systému přistupovat bez předcházejícího zaškolení. 

2.1 Organizační struktura podniku 

Dělení podniku se dělí na 3 hlavní části – majitel, vedení a personál. Ve vedení je 

prioritou provozní podniku, jež má pod sebou většinu personálu. Pode mě jako technika 

spadá pouze Dj vytvářející hudební produkci, popř.externí technici. IS jež vytvořím by 

měl zajistit jak lepší koordinaci mezi třemi hlavními pozicemi (horizontální dělení), tak 

i mezi danými částmi (vertikální dělení, mimo majitele). 

Obrázek 1 : Organizační struktura podniku 
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2.2 Základní procesy v podniku 

Informa ční toky ve firmě

Následující graf prezentuje základní směry informačních toků, jež v našem podniku 

probíhají. Zajímavostí jsou jednosměrné komunikace majitel-dodavatelé a personál-

zákazníci/návštěvníci, kdy zpětná vazba na danou úroveň probíhá pomocí provozní. 

2.3 Profil průměrných návštěvníků

Průměrnému návštěvníkovi se líbí může-li se cítit součástí našeho podniku. 

Komunikace s personálem mu poskytuje pocit sounáležitosti. Se vhodným externím IS 

je možné poskytnout tuto „pochoutku“ většímu množství zákazníků i během týdne a ne 

pouze během akce, kdy na toto nezbývá dostatek času. Pro firmy je důležitá 

bezproblémová komunikace s vedením a kvalitní zajištění dané akce. Pro zájmové 

kluby a organizace je též důležitá kalkulace co nejnižší ceny. 

Diskotéka zaměření 15-25 let 

Kategorie zaměřená především na nízkou cenu nabízeného zboží, zábava patří mezi 

vedlejší záležitosti – důležité je velké množství lidí v podniku. Mezi starší návštěvníky 

patří především jedinci mužského pohlaví, pro než je prioritou převažující množství 

Zákazníci / 

návštěvníci 

Technik 

Provozní 

Majitel 

Personál 

Dodavatelé 

Obrázek 2 : Informační toky ve firmě
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slečen (z praxe 40% muži a 60% ženy je ideální stav). Chodí spíše jedinci než skupinky. 

Průměrná hodnota peněz utracených za 1 noc na jednoho návštěvníka se pohybuje 

kolem 200Kč. 

Oldies párty, zaměření 25-35 let 

Na těchto akcích potkáváme celé skupinky lidí (většinou v párech), pro něž je důležitá 

kvalita zábavy a možnost si v klidu a pohromadě sednout => menší počet návštěvníků

oproti 2.3.1. Průměrná útrata 700Kč/osobu a noc.  

Dětské diskotéky, zaměření <15 

Speciální akce dělaná pouze pro vychovávání budoucích návštěvníků. Tržby jsou téměř

nulové (žádné vstupné - akce pro děti) a akce je prodělečná (vysoké náklady na provoz). 

Firmy 

Firmy vyžadují kvalitní zajištění akce – většinou večeře a následná hudební produkce, 

či prezentace s možností následné hudební produkce. Cena za tuto akci bývá pro firmy 

ve velké části nepodstatná – jde jim o kvalitu. 

Kluby a organizace 

Jedná se zajištění pěkného prostoru za příznivou cenu. Hudební produkce často 

nepokračuje. Akce jsou tržně nezajímavé a děláme je pouze kvůli vzájemné výpomoci 

na jiných akcích.  

2.4 Analýza podniku 

K analýze současného stavu podniku využívám třech základních analýz ekonomiky a 

informatiky, jež jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 
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2.4.1 SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky

• individuální přístup k 

návštěvníkům  

• individuální přístup ke klientům 

• stabilní tým pracovníků

• odborné znalosti zaměstnanců

• firemní kultura orientovaná na 

zákazníka  

• loajalita zaměstnanců

• dobrá pověst a skvělé reference  

• Mladý a perspektivní pracovní 

kolektiv 

• Vlastní prostory firmy 

• Ochota vedení při inovaci IS 

• Finanční prostředky pro inovaci 

• špatná komunikace mezi 

personálem a vedením 

• absence kvalitního IS/IT 

• informační technologie nejsou ve 

firmě používány v dostatečné míře 

a chybí informační strategie 

• Nedostatečné vybaveni IT 

• Silná konkurence 

• Velké náklady na udržení stejné 

úrovně interiéru 

Hrozby Možnosti a příležitosti

• Vstup nové konkurence na trh 

• Rostoucí ceny zboží 

• Únik informací nižším 

personálem 

• Omlazování klientely 

• Nový IS/IT systém s lepším 

propojením podniku na 

zákazníky 

• Absence kvalitních IS u 

konkurence 

• Nové hudební styly nabízejí 

možnost specializace akcí a 

cílovou skupinu 

• Spolupráce s různorodými 

firmami 
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2.4.2 SLEPT Analýza 

S – Sociální prostředí firmy je velmi silné. Jde o firmu jež má ucelené místo na trhu 

s dlouhou tradicí v oboru a mnohými kontakty na potencionální zaměstnance. Personál 

je možné, a na mnoho pozic i velmi často prováděné, najmout i z návštěvníků našeho 

podniku a to i přímo za běhu diskotéky. Tito řekněme brigádníci jsou po finanční 

stránce výhodní, cítí sounáležitost k podniku a v určité míře je možné je použít i na 

dezinformaci konkurence. 

L – V ČR je podnikání řízeno živnostenským a obchodním zákoníkem, který musí 

dodržovat veškeré podnikající právní subjekty. V současné době vycházejí v platnost 

novely zákoníků, které do značné míry ovlivňují podnikání v našem oboru. Současná 

politická nestálost vede i k značné nestálosti oblasti legislativní a očekávání dalších 

změn. 

E – Vzhledem k tomu že firma působí vesměs na trhu zábavního průmyslu, je zde 

patrný velmi vysoký konkurenční tlak, jež se projevuje potřebou větších investic do 

oblasti rozvoje firmy ať již kvalitnějšími (dražšími programy), či investicemi do, v této 

oblasti zatím nezvyklých, inovací. Velmi výrazný je též nárust cen energií, zboží, 

techniky a lidské práce. V globálním měřítku zde svou úlohu sehrává i ekonomická 

situace celého státu.  

P – Současná politická situace firmu nikterak existenčně neovlivňuje. Dají se 

předpokládat určité mírné posuny k více tržnímu a méně sociálnímu pojetí ekonomiky. 

Vzhledem k aktuálnímu rozložení politických sil se ale razantnější dopady neočekávají. 

T – Technologické faktory se v okolí firmy velmi rychle rozvíjejí. K vývoji nových 

technologií dochází naprosto překotným tempem, které není ani možno v plné rychlosti 

a i vzhledem k stávající velmi dobré ekonomické situaci zcela využívat. A vzhledem 

k již zmiňovanému tržnímu prostředí se dá předpokládat určitá úměra mezi 

ekonomickou situací a technickou úrovní. 
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2.4.3 HOS8 

Jedná se o analýzu slabých a silných stránek informačních systémů u malých až 

středních firem z pohledu manažerů. Tato metoda je vyvíjena na Ústavu informatiky 

Podnikatelské fakulty VUT. Nejedná se o přesné hodnocení IS, ale o informační pohled 

na daný systém a zjištění stránek které je třeba zlepšit, či kam je nutno investovat. 

Principem je odpovědět na dané otázky týkající se veškerých oblastí IS. Každá otázka 

má své odpovědi (ano, spíše ano, částečně, spíše ne, ne) hodnocené číslem od 1 do 5. 

Celkové hodnocení oblasti se provede výpočtem dle (6) : 
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Vzorec 1 : výpočet i-té oblasti v HOS8 

Výsledkem analýzy je soustava osmi číslic. Jednotlivé číslice udávají kvalitu dané 

oblasti IS v rozmezí 1-5, kdy hodnota 1 znamená kritické (slabé) místo a hodnota 5 

značí bezpečný (kvalitní) bod.  

Hodnotí se následující oblasti :  

Hardware -  složka IS jejíž znehodnocování je nejrychlejší. Dalo by se říci, že pokud 

koupím nyní nový hardware, tak jej ohodnotím stupněm 3, za 1 rok jej přesunu do 

kategorie 2 a za 3 roky bude hardware označen jako nedostačující. Toto ovšem nemusí 

platit pro počítače kdy není potřeba vysokých výkonů (pokladny, informační terminály, 

jukeboxy). 

Pro Zámeček jsem hardware hodnotil stupněm 1, jelikož podpora IT technologiemi je 

téměř nulová. 

Orgware – je souborem pravidel jež se vztahují k IS firmy. Jde o organizační systémy 

a postupy spojené s provozem podniku. 
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Orgware Zámečku hodnotím stupněm 4. Jsou zde dány postupy a metody, jež se ovšem 

procházejí častějšími změnami. Je třeba reagovat na nové elementy které se objevují na 

trhu a na nové situace. Celkově lze ovšem říci že orgware je spíše dobrý. 

Peopleware – hodnotí zaměstnance podniku, jejich znalosti, přizpůsobivost, ochotu 

vzdělávat se a podílet na lepším systému. 

Podnik hodnotím stupněm 3. Zaměstnanci mají ve většině pouze základní znalosti práce 

s PC, ovšem jejich ochota se učit a spolupracovat na novém systému je poměrně

vysoká. 

Dataware – jedná se o způsoby uložení informací (místa, formáty), jejich hodnotu a 

možnostech jejich prohledávání. 

Hodnotím stupněm 2. Informace jsou ve velké části pouze v psané podobě. 

V elektronické podobě je zachycen vývoj podniku pouze částečně.. Tato data jsou navíc 

v různých nesourodých formátech. Je problém s vyhledáváním starších informací a  

Software – programové vybavení podniku. Hodnotí se možnosti programů, jejich 

spolupráce a možnost přenosu informací mezi programy atd. 

Na Zámečku není téměř žádný IT hardware, z toho vyplývá i hodnocení softwaru. 

Hodnotím stupněm 1. 

Management – zkoumáme přístup managementu k IS. Využívání možností systému, 

podporu jeho vývoje. 

Mohu hodnotit stupněm 3, i když management má zažité staré (dle mého názoru 

nevýkonné a v mnoha případech i nežádoucí) postupy, nebrání se novým přístupům a je 

jim i příznivě nakloněn.  

Support – podpora informačního systému jeho vývojáři. 

Pro Zámeček hodnotím stupněm 2. Vzhledem k nízkému hardwaru a softwaru 

v podniku je podpora IT technologií řízena externí firmou. 
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Customers – zkoumá pohledy, názory zákazníků a jejich vliv na vývoj IS. 

Na Zámečku můžeme opět hodnotit stupněm 2. Vliv zákazníků je pouze v oblasti 

webové prezentace podniku – není na ni dostatek informací které by mohli zákazníky 

zajímat, ani není žádný vhodný způsob jak by je mohli ovlivnit.  

Celkově je hodnocení pomocí metody HOS8 následující : 1 4 3 2 1 3 2 2 tudíž celkové 

hodnocení je 1 – systém je nedostačující a vyžaduje změny v ideálním případě ve všech 

svých položkách. 

Graf 1 : Analýza HOS8 starého IS 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Informační systémy 

Informační systémy jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Příkladem informačního systému může být i obyčejná kartotéka či 

telefonní seznam. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může 

být i v papírové podobě. V této práci se ovšem budu věnovat informačním systémům 

s IT podporou. 

Tyto systémy jsou založeny na databázových serverech, které využívají aplikace 

sloužící ke komunikaci a k zjednodušení vkládání a vyhledávání dat uživateli 

pracujícími se systémem. V zásadě přistupující aplikace vytvoří dotaz (např. v jazyce 

SQL), odešle jej na server který jej zpracuje a aplikaci vrátí souhrn výsledků. Záleží pak 

na samotné aplikaci jak se s danými informacemi/daty vypořádá.  

3.1.1 Pořízení IS 

Pokud se rozhodneme zavést nový informační systém do firmy, musíme se v prvé řadě

rozhodnout zda si IS koupíme, pronajmeme, nebo jej vyvineme samy. Každá z těchto 

variant má své výhody i nevýhody. 

Kupované IS jsou sice levnější a můžeme je do firmy implementovat téměř ihned, 

ovšem jejich přizpůsobivost je omezená, neposkytují konkurenční výhodu a 

ponechávají určitou závislost na dodavateli. 

Pronajaté IS jsou cenově pořád přijatelné a implementace je také velice rychlá, ale 

vzniká u nich velmi vysoká závislost na dodavateli.

Vyvíjené IS jsou sice drahé a programování takového systému trvá dlouho, ale jedná se 

o systém vyvinutý přímo pro firmu. 
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3.1.2 Druhy zavádění/implementace IS  

Když už jsme se rozhodli jak systém pořídíme, musíme uvážit jakým způsobem jej 

zavedeme do firmy. Existují 4 základní metody zavádění IS. 

Souběžná metoda ponechává původní systém v simultánním provozu s novým. 

Poskytuje nám to kontrolu nového systému (ověření funkčnosti) a dostatečný čas na 

přeškolení personálu. 

Pilotní strategie ponechává také starý systém v provozu, ale do jedné pobočky firmy se 

nasadí systém nový. Až pokud je nový systém ověřen, přejde na něj celá firma. U této 

strategie nastává problém se vzájemnou nekompatibilitou datových souborů, 

Postupné zavádění funguje na principu rozložení starého IS do několika částí, které se 

po etapách nahrazují. Tato metoda nelze zavést pokud je starý systém komplexním 

řešením. 

Nárazová strategie ukončí běh starého IS a zavedení nového IS ze dne na den. 

Nevýhodou je že zaměstnanci nemají čas na řádné proškolení, ovšem z pohledu 

zákazníků jde o velice výhodný tah, který firmu může dobře zviditelnit (pokud přechod 

mezi systémy proběhne v pořádku). 

Postupné simultánní zavádění, které využívám i já vychází z metody postupného 

zavádění. Rozdíl spočívá v tom že před uvedením nové části IS do ostrého provozu 

v podniku, danou část provozuji na odděleném serveru po dobu jedné etapy - pouze pro 

testovací účely. Vyvaruji se tak nepříjemným kolizím za normálního běhu.  

3.1.3 HOS9 

HOS8 je analýza založena na bodovém hodnocení odpovědí na otázky z osmi různých 

oblastí spadajících pod informační systémy. 

Tuto analýzu jsem upravil pro moji potřebu na HOS9 (nebudu v této práci využívat). 

Upravená metoda HOS9 je rozšířením analýzy základních osmi částí IS o položku 

inteligence IS. Jedná se o hodnocení funkcí systému, jež zpracovávají uložená data, 
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čímž například nahrazují lidskou duševní práci a vyřazují chyby způsobené lidským 

faktorem. Nejde o procedury jež vykonávají jednotlivé programy pracující s IS, ale o 

samostatné analýzy a myšlení programového jádra systému. Nevýhodou rozšíření 

analýzy o oblast „intelligence“ je obtížnost jejího hodnocení (kompilace otázek pro 

managery). Jako otázky by se daly použít třeba následující : 

• Nahrazuje IS duševní práci některých zaměstnanců? 

• Kontroluje systém dokumenty či data sám od sebe? 

• Upozorňuje systém na možné budoucí problémy? 

3.2 PHP 

Jedná se o skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka 

HTML , XHTML či WML , což je velmi výhodné pro tvorbu webových aplikací . PHP 

lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací.  

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich 

činnosti, což je mnohem bezpečnější než kdyby se výsledek kompiloval až na klientské 

stanici. Syntaxe jazyka kombinuje hned několik programovacích jazyků (Perl, C, Pascal 

a Javu). PHP je nezávislý na platformě, skripty fungují bez úprav na mnoha různých 

operačních systémech. Obsahuje rozsáhlé knihovny funkcí pro zpracování textu, 

grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových serverů (např. MySQL, 

ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL), podporu celé řady internetových protokolů

(HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, atd.).  

PHP je velmi oblíbeným jazykem především díky jednoduchosti použití a tomu, že 

kombinuje vlastnosti více programovací ch jazyků a nechává tak vývojáři částečnou 

svobodu v syntaxi. V kombinaci s databázovým serverem (především s MySQL nebo 

PostgreSQL) a webovým serverem Apache je často využíván k tvorbě webových 

aplikací. Díky velmi častému nasazení na serverech se vžila zkratka LAMP – tedy 

spojení Linux , Apache, MySQL a PHP.  

S verzí PHP 5 se navíc výrazně zlepšil přístup k objektově orientovanému 

programování. 
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Jazyk PHP je dynamicky typový, tzn. že datový typ proměnné se určí v okamžiku 

přiřazení hodnoty. Díky tomu má PHP dva typy porovnání , '==' stejný jako v C, a '===' 

který platí jen když jsou oba dva výrazy stejného typu. Pole jsou heterogenní, mohou 

tedy obsahovat jakékoli údaje, stejně tak jako jejich indexy. Řetězce lze uzavírat jak do 

uvozovek (obsah je parsován), tak do apostrofů (obsah není parsován). Toto jsou 

základní vlastnosti díky kterým si PHP získalo nejen moji oblibu. 

3.3 MySQL 

MySQL je rychlý systém relačních databází umožňující pomocí snadných dotazů jazyka 

SQL získat relevantní, tříděné, popř. spočtená data uložena v různých tabulkách. Ty 

jsou propojeny vazbami 1:1, 1:N a N:M (dvojité spojení 1:N přes pomocnou tabulku). 

Jednoduchost a rychlost získávání základních dat z tabulek pomocí jednoduchých 

dotazů je vykoupena složitostí při náhradě výkonnějších dotazů z databáze MsSQL. 

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows  i na 

další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný 

software, má vysoký podíl na trhu v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a 

často nasazovaná je kombinace MySQL, PHP a Apache jako základní software webového 

serveru. MySQL bylo od počátku optimalizováno především na rychlost, a to i za cenu 

některých zjednodušení. Má jen jednoduché způsoby zálohování, a až donedávna 

nepodporovalo pohledy, triggery, a uložené procedury . Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve 

v posledních letech, kdy začaly nejčastějším  uživatelům produktu – programátorům webových 

stránek – již poněkud scházet. Mezi podporované vlastnosti patří například cizí klíče, transakce, 

podpora různých znakových sad a časových pásem v datech, poddotazy, uložené procedury a 

pohledy.

3.4 C# .NET 

Platforma .NET byla oficiálně představena firmou Microsoft v roce 2000 jako klíčový 

produkt, jehož rozvoj a propagace byla a je součástí dlouhodobé strategie firmy. 

Microsoft .NET znamená novou generaci systému vývoje aplikací pro operační systémy 

Windows založeném na řízeném běhovém prostředí, obohaceném o neskromnou sadu 
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základních tříd, nesoucím jméno .NET framework. Hlavními důvody vedoucí k více než 

čtyřletému vývoji, jehož výsledkem je .NET, byly: 

• nekompatibilita jednotlivých programovacích jazyků a s tím související obtížná 

spolupráce mezi programy/knihovnami napsanými v odlišných jazycích (např. 

C++ a Visual Basic) 

• vysoká chybovost aplikací (chyby v práci s pamětí, neplatné konverze datových 

typů) 

• problémy s verzemi knihoven (obtížná práce s provozem více verzí knihoven) 

Všechny tyto problémy efektivně řeší platforma .NET – a to použitím již zmíněného 

řízeného běhového prostředí, systémem assemblies, což jsou základní stavební prvky 

aplikací.  

Samotný jazyk C# byl vyvinut speciálně pro platformu .NET. Je navržen pro maximální 

využití této rychle se rozvíjející platformy. Jedná se o silně objektově orientovaný jazyk 

vycházející z programovacích jazyků Java a C++.  V tomto jazyce je realizována 

většina základních knihoven .NET frameworku. I přesto, že je koncipován hlavně pro 

psaní řízeného kódu, na jehož užití je platforma .NET postavena, lze jej v případě

potřeby využít i pro tvorbu kódu neřízeného.

3.5 XML a DTD 

XML je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. 

Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké 

spektrum různých typů dat. Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a 

pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska 

věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo 

jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje připojeným stylem. Další 

možností je pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo 

do jiné struktury XML.  

Původní jazyk pro publikování HTML již přestal vyhovovat především pro svou 

složitost, která vznikla jeho postupným (a svévolným) rozšiřováním. Jazyk XML nemá 
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žádné předdefinované značky (tagy, názvy jednotlivých elementů) a také jeho syntaxe 

je podstatně přísnější než u HTML. 

XML hned od samého počátku myslelo na potřeby i jiných jazyků než je angličtina. 

Jako znaková sada se implicitně používá ISO 10646 (popř. Unicode). V XML proto 

můžeme vytvářet dokumenty, které obsahují i texty v mnoha jazycích najednou – 

můžeme přepínat mezi různými jazyky v jednom dokumentu. Současně je přípustné i 

jiné libovolné kódování (např. windows-1250, iso-8859), musí však být v každém 

dokumentu přesně určeno. Odpadají tak problémy s konverzí z jednoho kódování do 

druhého. 

Pomocí XML značek (tagů) vyznačujeme v dokumentu význam jednotlivých částí 

textu. Dokumenty tak obsahuj i více informací, než kdyby se používalo značkovaní 

zaměřené na prezentaci (vzhled) – definice písma, odsazení a podobně. XML 

dokumenty jsou informačně bohatší. To lze samozřejmě s výhodou využít v mnoha 

oblastech. Největší přínos bude samozřejmě pro prohledávání, kdy můžeme určit i jaký 

význam má mít hledaný text. 

Při používání XML dokumentu potřebujeme také dokument zobrazit. XML samo o sobě

žádné prostředky pro definici vzhledu nenabízí. Existuje ale několik stylových jazyků, 

které umožňuj í definovat, jak se mají jednotlivé elementy zobrazit. Souboru pravidel 

nebo příkazů, které definují jak se dokument převede do jiného formátu, se říká styl. 

Jeden vytvořený styl můžeme aplikovat na mnoho dokumentů stejného typu, stejně tak 

můžeme na jeden dokument aplikovat několik různých stylů. Výsledkem může být např. 

PostScriptový soubor, HTML kód nebo XML s obsahem původního dokumentu. 

Stylových jazyků existuje dnes několik. Mezi nejznámější patří asi kaskádové styly 

(CSS). Ty lze použít pouze pro jednoduché formátování, které dobře poslouží pro 

zobrazení dokumentu na obrazovce. Další možností je rodina jazyků XSL. Ta umožňuje 

dokument různě upravovat a transformovat – vybírat části dokumentu nebo generovat 

obsahy a rejstříky 

XML neobsahuje předdefinované značky (tagy), je třeba definovat vlastní značky, které 

budeme používat. Tyto značky je možné (nepovinně) definovat v souboru DTD. Potom 

je možné automaticky kontrolovat, zda vytvářený XML dokument odpovídá této 
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definici. Program který tyto kontroly provádí se nazývá parser. Při vývoji aplikací 

můžeme parser použít, a ten za nás detekuje většinu chyb v datech.  

DTD není jediný definiční jazyk pro XML. Neobsahuje možnost kontrolovat typy dat 

(čísla, měnové údaje, údaje o datu a čase). To je vlastnost, která chybí při zpracování 

dat databázového charakteru (lze řešit pomocí skriptování, např. PHP). V současné době

se pod názvem XML schémata pracuje na půdě konsorcia W3C na vytvoření 

jednotného standardu, který tyto kontroly umožní. Pro různé standardní aplikace byla 

postupně vytvořena schémata, která definují značky (názvy elementů) pro konkrétní 

typy dokumentů. Příkladem může být DocBook, který definuje struktury pro vytváření 

knih, článků, vědeckých publikací a podobně. Výhodou takových aplikací je, že 

současně s definičními soubory DTD je dodávána sada stylů (XSL souborů) pro 

následné zpracování a přípravu pro tisk, nebo pro převod do jiných standardních tvarů

(PostScript, HTML atd.). Další vlastností XML je, že v jednom dokumentu můžeme 

používat najednou nezávisle na sobě několik druhů značkování pomocí jmenných 

prostorů. To umožňuje kombinovat v jednom dokumentu několik různých definic ve 

formě DTD nebo schémat bez konfliktů v pojmenování elementů. 

3.6 Šifrování SSL 

Základem šifrování a zabezpečeného přístupu je poskytnutí daných informací pouze 

oprávněným osobám. Z toho vycházejí podružné cíle jako ověřování uživatelů, 

nefalšovatelnost informací, či podepisování zpráv. Tyto cíle můžeme řešit například 

protokoly SSL. 

SSL je protokol pracující mezi transportní (TCP/IP) a aplikační (HTTPS) vrstvou 

modelu OSI/ISO. SSL spojení funguje na principu asymetrických šifer, kdy každá z 

komunikujících stran má dvojici šifrovacích klíčů (veřejný a soukromý). Veřejný klíč je 

možné zveřejnit - pokud tímto klíčem kdokoliv zašifruje jakoukoliv zprávu, je zajištěno, 

že ji bude moci rozšifrovat jen majitel veřejného klíče svým soukromým klíčem. 

SSL spojení probíhá následovně: 

1. Klient pošle serveru požadavek na spojení SSL, spolu s různými doplňujícími 

informacemi (verze SSL, šifrování atd.).  
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2. Server pošle klientovi odpověď na jeho požadavek, která obsahuje stejný typ 

informací a certifikát serveru.  

3. Podle přijatého certifikátu, klient ověří autentičnost serveru. Certifikát obsahuje 

veřejný klíč serveru.  

4. Na základě dosud obdržených informací vygeneruje klient základ šifrovacího 

klíče, kterým se bude kódovat následná komunikace. Ten zakóduje veřejným 

klíčem serveru a pošle mu ho.  

5. Server použije svůj soukromý klíč k rozšifrování základu šifrovacího klíče. Z 

tohoto základu vygenerují jak server, tak klient hlavní šifrovací klíč.  

6. Klient a server si navzájem potvrdí, že od teď bude jejich komunikace šifrovaná 

tímto klíčem.  

7. Je vytvořeno zabezpečené spojení šifrované vygenerovaným šifrovacím klíčem.  

8. Aplikace od teď dál komunikují přes šifrované spojení.  

3.6 DFD a vývojové diagramy 

DFD diagramy slouží k návrhovému zobrazení návazností jednotlivých procedur 

v informačním systému – nezachycujeme zde rozhodovací procesy. DFD diagram IS je 

složen z mnoha podružných diagramů vyobrazujících vazby na nižších úrovních. Jedná 

se vlastně o strom jednotlivých DFD diagramů. Jejich zobrazení se liší různým 

značkováním (např. SSDAM, YaC). Já osobně používám zobrazení Yourdon and Coad. 

Proces – jde o činnost, během níž se transformují vstupní data na 
data výstupní. Proces specifikujeme buď pomocí vývojového 
diagramu, nebo jej rozkládáme dále pomocí DFD diagramů
nižších úrovní. 

Entita – jedná se o objekt se kterým proces pracuje. Může to být 
uživatel, jiný systém či jiný zpracovatel datových toků. 

Datová paměť – je místo v němž se ukládají data pro 
zpracovávání.  
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Datový tok – značí směr přesunu dat mezi částmi IS. 

Mezi základní pravidla patří že DFD diagram musí obsahovat jak vstupy tak výstupy. 
Datový tok mezi entitou a uložením musí jít přes zpracující proces a nemělo by 
docházet k přímým tokům mezi dvěma procesy. 

Vývojové diagramy se specializují na zobrazení rozhodovacích procesů a větvení 
systému pomocí normovaných značek. Značky v diagramu reprezentují přesné kroky 
(vstup, tisk, větvení, ukládání atd.). 

3.7 Efektivnost IS 

Model užitku 

Na pohled efektivnosti IS můžeme nahlížet jako na situaci kdy u daného subjektu 

vznikne potřeba informací, z jejíž uspokojení plyne užitek. Tuto potřebu informací řeší 

aplikace IS systému, jež lze ohodnotit peněžními náklady. Pokud uspokojení ze získané 

informace je dostatečně vysoké, pak můžeme říct že i efektivnost IS je vysoká.  
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Obrázek 3 : Model Užitku IS/IT
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V případě Zámečku se potřeba informací liší v závislosti na osobě která k systému 

přistupuje (administrátor, majitel, provozní, řadový personál, zákazník atd.). Jako 

příklad lze uvést např. pozici provozní při dlouhodobé analýze pracovní pozice Dje. 

Danou analýzu lze uvést jako potřebu informace po IS. Tato potřeba znamená pro 

provozní výdaje v podobě času a počátečních nákladů na IS, ovšem přináší rychlé a 

přesné výsledky. Efektivnost lze tedy vyjádřit jako poměr přínosů a nákladů.  

Model efektivnosti 

Model efektivnosti znázorňuje vlivy na strategii IS. Vstupy jde označit jako výdaje 

firmy na vytvoření a vedení IS, na který působí stejné faktory jako na samotnou firmu. 

Z IS jdou výstupy, které lze ocenit přínosy z IS. Efektivnost lze vyjádřit jako poměr 

výdajů a přínosu IS.

  

Dalo by se říci, že čím častěji budou jednotlivé subjekty systém využívat, tím víc jeho 

efektivnost poroste. Především to bude větším množstvím informací, z nichž bude moci 

systém čerpat, ale i ze zmenšujících se nákladů spojených se systémem (v přepočtu na 

dobu provozu)..  
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3.8 Informační strategie 

Z předešlých dvou modelů je jasné, že kvalitní IS potřebuje ke svému návrhu a řízení 

promyšlenou informační strategii. Bez takovéto strategie zbytečně rostou náklady 

spojené s IS (nevhodný/nekompatibilní software, zbytečný hardware atd.). Tato kapitola 

se bude zabývat právě řešením tohoto problému. 

Cíle informační strategie 

Cílem pro úspěšnou definici cílů informačního systému je nalezení principů pro řešení 

otázek spojených s výkonností pracovníků, strategií podniku, konkurencí, možností 

dalšího rozvoje firmy atd. Vlastně se jedná o neustálou komunikaci mezi 

managementem podniku a IS/IT specialisty.  

Definování informační strategie 

Definování informační strategie je podrobnější vyjádření metod a principů jež 

odpovídají všem klíčovým oblastem, které jsou s IS a s podnikem spojeny. Například 

odpovídá na otázky : 

• Jak může IS podporovat zákazníky? 

• Jaké výhody nám systém poskytne proti konkurenci? 

• Kdo řídí a kdo je zodpovědný za IS? 

• Kdo, kolik a jakých zdrojů nám poskytne? 

• Jak vychováme návštěvníky? 

• Jakou pozici na trhu zaujímáme apod. 

Podmínkou pro úspěšnou strategii je aby se do ní zapojili všichni zaměstnanci (malá 

firma), popř. vedoucí veškerých úseků (střední/velké firmy). Tito zaměstnanci by měli 

být schopni myslet co nejvíce strategicky – tím jak usnadní práci IS/IT specialistům, tak 

přispějí k efektivitě samotného systému. Důležité je aby definovali kritická 

místa/specifika jejich úseku a vytvořili seznam datových zdrojů jež do jejich úseků

přicházejí, popř. které jejich úsek opouštějí (faktury, skladové listy atd.).  
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Infrastruktura IS 

Infrastruktura značí prostředí pro trvalý rozvoj IS/IT. Je důležité aby úroveň

infrastruktury mírně předbíhala samotnou úroveň informačního systému. Neměla by 

nastat situace, kdy se infrastruktura stane brzdnou rozvoje IS/IT. Její návrh by měl 

reagovat na změny a vývoj okolí podniku. K tomu jsou ideální analýzy SWOT a 

SLEPT. Samotná úroveň infrastruktury přibližně odpovídá hodnocení HOS8. 

Výdaje na IS 

Pro výdaje spojené s informačními systémy můžeme uvažovat dva způsoby 

financování. Při prvním způsobu hledáme za co utratit dané finanční prostředky. Při 

druhém způsobu prvně zjišťujeme jaké aplikace a technologie budeme potřebovat a pak 

teprve hledáme zdroje financování.  

Další dva stavy objemu výdajů jsou body dolní hranice a stavu nasycení. Dolní hranice 

vyjadřuje minimální náklady spojené s IS které jsou potřeba pro vytvoření základní 

infrastruktury. Stav nasycení vyjadřuje bod od kterého už se další investice neprojevují 

zvyšováním výkonnosti. 

3.9 Ideální model komunikace s dodavateli 

Model znázorněný na následujícím grafu je ideálním provedením objednávky zboží 

pomocí kvalitních informační systémů. Obrovskou nevýhodou je že model musí 

podporovat jak dodavatel, tak odběratel – v případě Zámečku dodavatelé žádný 

podobný systém nepodporují. Výhodou je bezesporu vynechání lidského faktoru 

z procesu objednávek - tím i chyb s tím spojených a ušetření za personál u dodavatele i 

odběratele.  
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3.10 Životní cyklus IS  

Životní cyklus IS je tvořen životními fázemi popisující jeho realizaci jako subjektu od 

začátku (návrh) do konce (zánik subjektu). Počet vývojových fází IS je různý dle 

každého programátora. Celý proces by měla předcházet analýza potřebného času, jejíž 

výsledkem je časový harmonogram. Já používám následující schéma, ve kterém 

vycházím z  upraveného schématu Kendall.  
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Obrázek 6 : Životní cyklus IS

IST - Identifikuji problém, možnosti a cíle relevantní k realizaci IS. V mém případě se 

jedná o kroky uvedené v kapitole 1.3 (požadavky na IS). 

UST - Definuji informační potřeby systému. Jde o výstupy jež chci ze systému získat, 

ať již se jedná o data pro vedení podniku, inteligenci IS, či pro externí uživatele 

(návštěvníky). Pro Zámeček se jedná o analýzy podniku jako celku, jednotlivých úseků

či personálu. Výstupy musejí být jak v tabulkových hodnotách, tak v grafickém 

vyjádření pomocí grafů. 

GAN  - Analyzuji systémové potřeby. Jedná se o data jež chci pro systém získat. Pro 

tento IS jsou to informace o uživatelích a návštěvnících podniku (preference, zájmy, 

chování, kontakty), dodavatelích (faktury, kontakty, obchodní zástupci), sponzorech 

(proběhlé akce a jejich úspěch, kontakty), programových akcích (úspěch, návštěvnost, 

náklady), skladech (stavy, průměrné spotřeba jednotlivých položek) atd. 

DAN - Navrhuji doporučení řešení pro IS. V tomto bodě jde vlastně o analýzu bodů

předešlých a následné vytvoření zprávy, z níž se vychází v bodě následujícím.   

IMP  - Vývoj a základní dokumentace k systému. Samotné programování IS (tento 

projekt využívá technologie v bodech 4.1.2 – 4.1.6). Dokumentaci v tomto případě

vytvářet nebudu, poněvadž administrátorem systému jsem já a vystačím si s komentáři 

uvedenými ve zdrojových kódech. 
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ZAV  - Testuji a zavádím software/aplikace. Jedná se o testování a následnou 

implementaci vyvinutého systému do stávajícího běhu systému firmy. V případě že se 

provádí pouze úprava systému, tak test probíhá na oddělené kopii systému a až po 

správném vyhodnocení testů se přechází do bodu implementace. 

PUR - Údržba a hodnocení systému. Tento úsek je specifický svým návratem k IMP 

(plus případným zásahem administrátora do databáze s ohledem na nápravu chyby), kdy 

chyba v systému vyvolává jeho opětovné převedení do fáze vývoje (úpravy) 

s následovným testováním a opětovném zavedením do praxe.  
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4 Návrh řešení 

V této kapitole se budu věnovat vlastnímu návrhu řešení IS. Popíši použité technologie, 
dělení systému a jeho základní stavební prvky. 

4.1 Použité technologie 

Pro své řešení jsem zvolil technologie uvedené v následujících podkapitolách 4.1.1 – 

4.1.6. Ke každé uvádím stručný popis využití dané technologie v projektu.  

UML, DFD, Vývojový diagram 

Sofistikované vyjádření myšlenek pří návrhu IS se zohledněním OOP. Zobrazení vazeb 

jednotlivých procesů a zobrazení samotných procesů v grafické formě usnadňující 

návrh systému. 

XHTML, CSS  

Grafický design pro webový přístup k IS. Celý návrh je po programové stránce plně

validní pro XHTML a CSS.  

PHP5 

Samotné programování jádra IS. PHP používám především kvůli jeho dostupnosti a 

spolehlivosti oproti alternativní technologii ASP.NET. PHP lze také dobře využít ve 

spolupráci s MySQL pro analýzy a jejich následné grafické zobrazení. 

MySQL 

Databázový systém, na kterém je založen celý IS. Při rozhodování jsem volil mezi 

MySQL a MsSQL. MySQL jsem zvolil kvůli jeho ceně (zdarma) a po analýze systému 

jsem zjistil že nebude potřeba simultální přístup k db v takové míře, kterou by MySQL 

nezvládlo. Cenou za tento výběr bude mnohem složitější řešení dotazů a skriptů při 

dolování dat pro analýzy. 
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XML 

Technologie využitá pro vytvoření kanálů RSS, navrženou komunikaci s dodavateli (viz 

3.7) a vyváření formátovaných/strukturovaných článků autentizovanými uživateli 

pomocí primitivního a i pro nezkušené uživatele snadno pochopitelného DTD.  

MS C#.NET 

Programování registračních pokladen pro vchod, bar a šatnu. Dále řešení informační 

aplikace na straně uživatele pro kontrolu nových vzkazů od jiných uživatelů, nových 

příspěvků v pokecu či diskuzi a malých reklamních bannerů s upoutávkami na další 

akce. 

4.2 Rozvržení IS 

Systém je rozdělen na dvě hlavní části. Intranetovou, zajišťující podporu pro personál a 

vedení firmy. Extranetovou pro komunikaci se zákazníky. 

Extranetová část 

Zabývá se komunikací se stávajícími a budoucími návštěvníky podniku. Jedná se o 

důmyslně provedené webové interaktivní stránky, jež se snaží inteligentně přizpůsobit 

každému uživateli dle jeho preferencí. Základem je vytvořit základnu stávajícím hostům 

a přilákat do podniku nové. Nejde pouze o klasickou prezentaci klubu, ale o portál na 

kterém se lidé zastaví a stráví na něm delší dobu, po kterou mu budeme nenásilnou 

formou vkládat reklamu na naše akce.   

Intranetová Část 

Podporuje vedení a to jak při rozhodování pro budoucí strategie, tak slouží jako pomoc 

při organizaci personalistiky, komunikaci s návštěvníky, či řešení dalších otázek 

spojených s podnikem. 
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4.3 Inteligence IS 

Pro IS je programována inteligence, jež analyzuje vstupy uživatelů (ukládání veškerých 

akcí uživatelů do log souboru/databáze). Pro jejich následující návštěvy se snaží 

generovat relevantní informace a vhodnou grafiku pro přístupové aplikace k systému 

(webové prohlížeče, naprogramované aplikace, RSS kanály).  

Generování dat pro uživatele probíhá pomocí funkcí integrovaných v programovém 

jádře IS technologií PHP. V zásadě se jedná o analýzu log souboru/db daného uživatele 

(ověření přihlášením, případně cookies), z níž se rozlišují návštěvníci dle věku, 

hudebního zaměření, potřeby informací, vlastních preferencích a možných úprav 

administrátorem systému. 

4.4 Log záznamy 

Slouží k identifikaci pohybu a událostí vyvolaných uživateli systému. Dělí se na dvě

hlavní části, a to přihlášení uživatelé a anonymní uživatelé. Zápis probíhá do tabulky db 

MySQL. Oproti ukládání do klasických *.log souborů to poskytuje mnohem výkonnější 

způsoby vyhledávání nebezpečných aktivit uživatelů. 

Přihlášení uživatelé 

Jedná se o uživatele přihlášené do IS přes některé rozhraní (vyžadováno uživatelské 

jméno a heslo) pomocí SSL. Každý návštěvník je identifikován svým ID, jež se ukládá 

společné s jeho veškerými aktivitami. Ke každému ID je přidělena také skupina 

oprávnění, ke které jsou přiřazeny aktivity jež může vykonávat. Případné zvýšení 

bezpečnosti je umožněno spojením jeho uživatelského jména na IP adresu/adresy. 

Anonymní uživatelé 

Identifikace anonymních uživatelů je mnohem složitější. S vyšší přesností lze 

identifikovat pouze přístupový počítač (cookies, IP adresa). S menší přesností je možné 

použít inteligenci IS, kdy z db získám profil nejpravděpodobnějšího uživatele podle 

specifikací jeho pohybu na stránkách. 
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Specifikace pohybu 

Specifikací pohybu rozumím otisk uživatele z jeho předchozích přihlášení do systému. 

Vycházím z toho že uživatel se chová pokaždé velmi obdobně a je možné jej podle toho 

poznat. Tato identifikace je sice s mnohem menší spolehlivostí, ale je velmi vhodná 

jako dělení uživatelů přistupujících ze stejné IP adresy, či počítače. 

Nebezpečné aktivity 

Do těchto aktivit zařazuji pokusy o průnik do systému, zadávání nebezpečných hodnot 

do formulářů (útoky na db, či zdrojový kód), veškeré pokusy o narušení systému (F5 – 

obnovení, break - nedokončení kódů) atd. Většina těchto aktivit je ošetřena již ve 

zdrojovém kódu IS, ale jejich ukládání do logu slouží ke kontrole a vyhledávání 

kritických míst projektu. 

4.5 Zábava uživatelů

Velmi důležitou součástí externího systému je udržování zákazníků, kteří se budou 

pravidelně vracet na naše stránky. Toto budu řešit udržováním určitého stupně zábavy, 

kvůli které se budou návštěvníci na stránky vracet.  

Základem všeho je bodový a hodnostní systém uživatelů. Každý návštěvník za své 

přihlášení, příspěvky v diskuzích a další aktivitu na stránkách dostává body. Po 

dosažení určité bodové hladiny se mu zvyšuje hodnost. S novými hodnostmi se uživateli 

zpřístupňují další funkce v systému (např. soutěže, seznamka, možnost využívat 

speciálních slev). Možnosti jak zvýšit své body (hodnost) mají návštěvníci například ve 

virtuální herně (výherní automat naprogramovaný ve flashi, ruleta apod.), ve speciálních 

soutěžích, nebo za aktivitu přímo v podniku. 

Informa ční portály 

V objektu diskotéky jsou dva přístupové body (repasované PC stanice uložené 

v dřevěných boxech s operačním systémem Linux Ubuntu), jež návštěvníkům umožňují 

např. podívat se na extranetovou část systému, nechat si zahrát od dje písničku na přání, 

zobrazit na některém z projektorů textovou zprávu, popř. pokud uživatel dosáhl určité 
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hodnosti i přístup k Internetu. Tyto terminály fungují pouze po přihlášení uživatele a 

speciálně ho bodově odměňují (navýšení o 200%). 

4.6 Intranetová část pro personál a vedení 

Pro základní personál slouží IS především jako způsob jak se přihlásit k práci na daný 

den. Dle přidělených práv mohou například ještě doplňovat informace k akcím, 

odpovídat na dotazy návštěvníků k podniku, mazat nevhodné příspěvky či zakládat 

nové diskuze. 

Pro vedení je IS zdrojem analýz návštěvnosti, tržeb, oblíbenosti určitých programů, či 

kontrole personálu. Analýzy systém překládá jak ve formě prezentovaných tabulkových 

dat, tak graficky jako grafy generované pomocí PHP.  

Registrační pokladny 

Pro bary jsem navrhnul v MS C#.NET registrační pokladny napojené přímo k IS. 

Prioritou byla rychlost, za kterou je barmanka schopna objednávku zákazníka vyřídit. 

Proto jsou nejčastěji objednávané položky neustále zobrazeny na display, ty méně časté 

jsou vloženy v submenu. Po kliknutí na danou položku se zobrazí numerická 

klávesnice, kde se zvolí počet daných položek. Po té se pokladna opět vrací do 

úvodního zobrazení, kde barmanka může pokračovat v objednávce, nebo ji pošle 

k tisku. Ve chvíli kdy se objednávka dokončí, IS ji zavede do své databáze a provede 

rychlou analýzu zásob prodaného zboží na baru – v případě že usoudí malé množství 

některé položky, informuje o tom provozní podniku, která tento stav napraví. 

Po uzavření pokladny na konci akce, se vytvoří inventární list, jež usnadní kontrolu 

veškerých položek. Ve chvíli kdy se uzavřou všechny pokladny v podniku, spustí se 

analýza skladových zásob a informační systém vytvoří objednávky dodavatelům a 

nabídne je k odeslání. 
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4.7 Hardware pro IS 

Jako topologii IS jsem zvolil rozdělení klient-server. Popis hardwaru a softwaru je 

uveden v následujících podkapitolách. Síť je hvězdicového typu s kabeláží Twisted pair 

(4 kroucené metalické páry, do 100Mb/s). 

Server 

Jako server pro systém používám sestavu osazenou procesorem AMD Sempron 3400+, 

2GB Ram, 2 x 120 GB. Jako operační systém používám SuSE Linux, server Apache, 

databázi MySQL  a PHP5.  

Registrační pokladny 

Jedná se o 3 repasovaná PC s AMD 200MHz a 128 RAM a 20GB disky. Speciálem jsou 

dotykové displaye pro snazší ovládání. Tyto počítače slouží pouze jako přístupové body 

a proto jsem se přiklonil k levným repasovaným PC. Ušetřené peníze jsem využil 

k nákupu dotykových obrazovek, kvůli zrychlení práce na barech. 

Terminály 

Jedná se o 1 počítač na Dj pultu a  2 volně přístupné počítače v prostorách podniku, jež 

jsou určeny pro přístup návštěvníků k systému i během diskotéky. Opět se jedná o 

levnější repasované sestavy popsané v předchozím kroku. 

Projektory 

Zřídil jsem systém 2 projektorů Epson a 2 televizí, jež slouží jak k prezentacím firmám, 

tak pro upoutávky zákazníkům během akce, popř. k promítání doplňkových prezentací a 

videí.  

Vstupní signály jdou z DVD přehrávače, dvou VHS přehrávačů, 2 přijímačů digitálního 

TV/SAT signálu a PC určeného pro prezentace. Tento počítač jako jediný běží na MS 

Windows XP a je doplněn programem „ArKaos VJ“, sloužícím k pouštění digitálních 
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záznamů doplněných o nejrůznější animace, efekty, reklamní texty, či textové zprávy od 

návštěvníků podniku. 

Výstupem jsou již zmíněné projektory a televize. Navrhnul jsem soustavu přepínačů, jež 

mi dovolují kterýkoliv vstupní signál promítat nezávisle na kterémkoliv výstupním 

zařízení. 
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5 Ekonomické zhodnocení 

Jako ekonomické zhodnocení projektu nového informačního systému, jsem zvolil dobu 

návratnosti, jež se na Zámečku pro podobné projekty používá jako jediná. 

Náklady 

IT vybavení se mi podařilo nakoupit do 200.000,-Kč, což byl rozpočet daný vedením 

podniku. Samotné naprogramování IS je ode mne pro Zámeček zadarmo (v rámci mé 

bakalářské práce).
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Tabulka 1 : Náklady na IS/IT 

Měsíční údržbu IS jsem vyčíslil na 6000Kč. Tato cena se skládá jak z administrační 

práce na systému, tak z předpokládaných nákladů na udržení IT v provozuschopném 

stavu. 

Přínosy 

Přínosy informačního systému mohu vyjádřit ušetřenými peněžními platbami za 

reklamu na rádiu Krokodýl (místo 100 spotů/měsíc, používáme pouze 25 spotů

s účelnou propagací webových stránek, tj. externího systému). Dále IS vytváří hodnoty 

výměnným systémem s dodavateli (Pinneli, Pfanner, Berentzen atd.), kdy za upoutávky 

na jejich produkty dostáváme zdarma zboží. Měsíčně se jedná o zboží přibližně za 2.000 

Kč.  
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Doba návratnosti 

Doba návratnosti je počet měsíců, za kterou se vrátí investice, tj. časový okamžik kdy 

kladné platby (přínosy IS) vyrovnají platby záporné (náklady na IS). V tomto případě

nebudu zohledňovat přínosy spojené s ušetřením času vedení podniku a majitele (nelze 

přesněji určit). 
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Tabulka 2 : Doba návratnosti 

Graf 2 : Doba návratnosti 

Přínosy vyrovnávají náklady po 6 měsících od počátku zavádění IS do ostrého provozu. 

Po této době již můžeme prohlásit, že investice do projektu se vrátila. Předpokladem je 

že informační systém se bude samozřejmě dále rozvíjet, ovšem náklady na něj již 

vzrůstat nebudou (vyjma 6.000/měsíčně na údržbu). 
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6 Závěr 

6.1 Nový IS 

Nový IS jsem začal programovat simultánně se psaním této práce a jeho vývoj bude 

pokračovat i po jejím skončení. Spokojenost všech subjektů využívajících tento nový 

systém je dle mého názoru velmi dobrá a společně s průvodní reklamou na rádiu 

Krokodýl, našemu podniku již nyní poskytuje tu nejpevnější základnu pro udržení 

stávajících a získávání nových zákazníků. 

6.2 Porovnání starého a nového IS 

K porovnání použiji metodu HOS8, kterou jsem hodnotil i starý systém.  

6.2.1 HOS8 nového IS 

Hardware -  Nový hardware který jsem pořizoval jsem vybíral na míru pro nový IS, 

proto jej můžu ohodnotit stupněm 5.  

Orgware – Orgware jsem již na starém systému hodnotil velmi dobře a u hodnocení 4 

zůstávám. 

Peopleware – I peopleware zůstává stejným a stejně jako u předcházejícího systému, 

zůstávám na hodnotě 3. 

Dataware – Po prvotním složitém přenosu informací do nového IS, se stala oblast 

dataware hodnocená stupněm 5. 

Software – Tato oblast se také výrazně zlepšila, a hodnocení vyšlo na 4. 

Management – Magement se nezměnil a zůstává hodnocení 3. 

Support – Veškerá podpora IS/IT přešla pod moji kontrolu a hodnocení této oblasti je 

na stupni 5. 
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Customers – Přístup zákazníku k podniku a jeho systému se po částečném zavedení IS 

prudce zvýšil a hodnocení customers je 4. 

Celkově je hodnocení nového IS pomocí metody HOS8 následující : 5 4 3 5 4 3 5 4 

tudíž celkové hodnocení je 3. Mezi nejslabší články patří oblasti peopleware a 

management, které bude třeba ještě vylepšit. 

Graf 3 : Analýza HOS8 nového IS 

6.2.2 Porovnání 

Navýšení veškerých oblastí analýzy HOS8 ukazuje následující tabulka a graf.  Položky, 

které nezaznamenali navýšení ani po zavedení nového informačního systému, lze 

označit za kritická (i když jsou vysoce hodnocena, jako u orgware) a nový IS by na ně

měl pružně zareagovat a pokusit se i o jejich zvýšení. 
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Graf 4 : Porovnání HOS 8 starého a nového IS 

Je patrný velice výrazný krok správným směrem, ovšem oblasti peopleware a 

management je potřeba do budoucna zlepšit (nový IS je neřeší). Návrhem na zlepšení 

těchto dvou položek by bylo projednání stávajících problému s vedením i zaměstnanci a 

společné hledání možných východisek z dané situace, tj. hledání odpovědí například na 

otázky : 

• Proč usilovat o lepší informační systém? 

• Proč dodržovat pravidla IS? 

• Jak zlepšit firemní kulturu? 

6.3 Shrnutí 

Celý projekt od prvopočátku počítal se zvýšením účinnosti jak práce vedení, tak 

řadového personálu. Nezanedbatelné bylo také navýšení sounáležitosti 

návštěvníků/zákazníků s podnikem. Počátečního rozpočet se mi také podařilo dodržet a 

prozatím naprogramovaný popř. již zavedený IS v provozu splňuje vše co jsem si 

vytyčil ve svém cíly.  
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8 Seznam zkratek 

CSS -   Cascading Style Sheets 

DFD -   Data Flow Diagram 

HTML -   HyperText Markup Language 

IS -   Information System 

IT -  Information Technology 

PHP -   Personal Home Page tools 

SQL -   Structured Query Language 

SSL -   Secure Sockets Layer 

UML -   Unified Modeling Language 

XML -   eXtensible Markup Language 

  



51 

9 Rejstřík 

C# .NET ....................................... 24, 48 

Customers .................................... 20, 46 

Dataware ...................................... 19, 45 

DFD ................................. 28, 29, 36, 49 

DTD ....................................... 25, 26, 37 

Hardware ............................................ 18 

HOS8 ............... 5, 13, 18, 20, 22, 32, 45 

Informační systémy ........................ 5, 21 

informační toky .................................. 14 

IS  ………. 6, 11, 13, 18,  28, 36, 44, 49 

IS/IT ............................................. 11, 32 

Management .......................... 19, 45,  48 

MySQL ....................... 23, 36, 38, 41, 48 

Orgware .............................................. 18 

Peopleware ............................. 19, 45, 46

PHP ...................... 23, 27, 36, 38, 40, 48 

SLEPT Analýza .................................. 17

Software ................................. 19, 45, 46 

SSL ................................... 11, 27, 38, 49 

Support ......................................... 19, 45 

SWOT Analýza .................................. 16 

XML ....................................... 25, 37, 48 


