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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci se zabývám výběrem a implementací informačního systému do 

fitness centra. Součástí bakalářské práce je zhodnocení současného stavu ve společnosti 

a návrhy na vylepšení. V závěru se zabývám konkrétním informačním systémem, který 

jsem vybral a jeho implementací. Vše je podložené teoretickými východisky, která jsou 

v první části práce.  

Abstract 

In my bachelor thesis I deal with the selection and implementation of information 

systems to the fitness center. Part of the thesis is to assess the current state of the 

company and make suggestions for improvements. At the end I deal with specific 

information system, which I chosen, and it´s implementation. Everything is supported 

by theoretical approaches, which are in the first part of thesis. 

Klíčová slova 

Informační systém, IS, implementace informačního systému, informace, data, fitness 

centrum, procesy, návrh, interní procesy, služby, analýza 
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Information system, IS, implementation the information system, information, data, 
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Úvod 

 

Dnešní společnost se za posledních pár let naprosto změnila. Lidé využívají chytré 

telefony, tablety, internetové připojení prakticky kdekoliv a zdá se jim to naprosto 

běžné. Touhle proměnou prošli naprosto přirozeně. Nejvíce těchhle prostředků si 

dovolím tvrdit, využívají podnikatelé a manažeři. Ale bohužel, ne všichni si uvědomí, 

že stejnou změnou musí projít i jejich podniky.  Pokud se nepřizpůsobí, přestávají být 

konkurence schopni. Narážím na využívání informačního systému ve firmě. V dnešní 

době se dá říct, že informační systém je pro firmu téměř tak důležitý, jako je oblečení 

pro člověka (1). Pro každou společnost začínají nyní hrát informace a jejich efektivní 

využívání zásadní roli. Bez kvalitních a včasných informací se podnikatel vůbec 

nemůže rozhodovat. 

 

Firma, která si tuhle skutečnost uvědomuje, si snaží zajistit co nejlepší informační 

systém pro svoje potřeby. Nejen, že díky kvalitnímu informačnímu systému podniku 

můžeme zefektivnit procesy ve firmě. Informační systém velmi pomáhá i 

zaměstnancům firmy a to nejen vrcholovým manažerům a majitelům. Dalo by se říct, že 

ti z něj čtou informace, zaměstnanci s ním pracují. Velmi důležité je však v dnešní době 

vybrat správný informační systém. Na trhu je spousta možností. Ale firma si musí dobře 

rozmyslet, na co informační systém potřebuje? Jak ho bude spravovat? Kdo s ním bude 

pracovat? Co od něj očekává? A v neposlední řadě taky kolik za něj chce utratit? 

 

Když už si firma informační systém vybere, je velmi důležité aby ho správně 

implementovala do svého stávajícího systému. Do svých procesů, případně proces 

upravila. Jeden z hlavních důvodů proč investovat do informačního systému, je ušetření 

nemalých finančních prostředků. Ale musíme si uvědomit, že pokud systém nebude 

správně implementován a nebude pro firmu efektivní, naprosto ztrácí smysl.  
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Cílem téhle Bakalářské práce je výběr a implementace informačního systému pro firmu 

podle přání majitelky. Informační systém bude vybrán podle konkrétních potřeb 

podniku a podle jejich procesů.  

 

Na začátku své práce Vás seznámím s firmou, pro kterou budu informační systém 

vybírat, s požadavky a jejich procesy. V další části se podívám na teoretická 

východiska, ze kterých budu vycházet ve své práci. Poté nastíním problém, který budu 

řešit, vyhodnotím ho a nakonec navrhnu vlastní řešení. Budu se snažit navrhnout více 

řešení, aby si majitelka mohla sama vybrat, které se jí nejvíc zamlouvá. Na závěr 

kapitoly popíši implementaci vybraného systému.
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato bakalářská práce si klade za cíl vybrat a implementovat informační systém pro 

firmu. Jedná se o menší fitness centrum, které v současné době nevyužívá žádný 

informační systém. Proto se ve své práci budu zabývat jak procesy, tak v závěru i 

implementací celého informačního systému pro firmu. Bakalářskou práci jsem 

zpracovával na základě teoretických východisek, která jsem sepsal v první části práce.  

Dílčí cíle jsem si stanovil hlavně popsat procesy, které se ve společnosti odehrávají a až 

na základě identifikování klíčových procesů se zabývat výběrem informačního systému. 

Na základě analýzy současného stavu jsem také navrhl dílčí změny pro zefektivnění 

chodu fitcentra. Ve své práci jsem provedl výběr z několika typů od informačního 

systému na zakázku až po hotová řešení v balíčcích. Následně jsem určil kritéria a dle 

jejich obodování jsem vybral nejvhodnější informační systém.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 Základní pojmy 

V téhle podkapitole se pokusím objasnit a definovat několik základních pojmů, které se 

budou nejvíc objevovat v mé práci. 

1.1.1 Informace 

Všichni velmi dobře víme co je to informace, ale myslím, že je vhodné ji přesněji 

definovat vzhledem k informačnímu systému. Informace používáme intuitivně v celém 

průběhu našeho života. Už i zakladatel kybernetiky N. Wienera, se snažil něják 

definovat co to informace vlastně je (2). Nevím, zda už on si byl vědom důležitosti 

informace pro lidstvo, ale zřejmě ano, protože není bez zajímavosti, že se s tímhle 

pojmem setkáváme už od středověku a to vždy v nedůležitějších sférách: v obchodě, 

v soudnictví a v neposlední řadě v církvi, tedy v ideologii (3).  

V padesátých letech 20. Století se začaly rozvíjet nové obory díky rozvoji přenosu 

signálu. Bylo tedy nutné, aby vznikly nové metody zkoumání, metodika a vlastní 

terminologie. Jedním z nich je například teorie informace. Původně byl zájem expertů 

zaměřen na sdělení technické informace. Vycházelo se z potřeb sdělovací techniky 

přenést co nejvíce informací v co nejkratším čase a co nejbezpečněji. Biologické 

informace zkoumáme v souvislosti s pamětí, myšlením genetikou a jinými příbuznými 

jevy. Nejrozsáhlejší oblast je společenská informace. Jsou to informace: politické, 

umělecké, politické, normotvorné, ekonomické a podobně (3). 

Nyní lze sledovat zejména v ekonomii tyto výklady informace: 

 význam všeobecný (sdělení zpráva), 

 distribuované působení na jedince nebo na společnost – hromadné sdělovací 

prostředky (reklama, rozhlas, tisk, TV), 

 význam kybernetický řízení a sdělování v systémech nebo strojích. 
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1.1.2 Pohledy na informace 

 

Obrázek č. 1 Úrovně pohledu na informace (vlastní) 

 

Na informace můžeme pohlížet z několika pohledů, úrovní: 

 úroveň syntaxe – zabývá se tím, jak je zpráva zapsaná. Zabývá se její vnitřní 

strukturou složenou ze znaků dané abecedy. Je nezávislá k objektu, který 

popisuje i k příjemci dané zprávy, který bude informaci využívat. Příkladem 

můžou být pravidla pro zápis zprávy v daném jazyce (3)., 

 úroveň sémantiky – popisuje vlastně vztah znaku k objektu, který tento znak 

odráží nezávisle na příjemci. Například pochopení napsaného textu (3)., 

 úroveň pragmatiky – zkoumá vztah zprávy k příjemci, jde o využité této 

informace pro danou osobu, které byla určena nebo která ji četla. Je to pro nás 

nejdůležitější, ale také nejobtížnější úroveň (3). Například pochopení 

obchodníka, že pokud se urodí málo brambor, jejich cena vzroste. A jeho 

následné reakce na tuhle informaci. 
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1.1.3 Systém 

Definovali jsme si co je to informace a teď se podíváme na druhý pojem v názvu. A to 

na systém. Uveďme si základní definici systému: „je účelově uspořádaná množina 

prvků a vazeb mezi nimi, s dynamickým, účelovým chováním“ (4, s. 7). Systém můžeme 

definovat podle: 

 prvků (jedná se v podstatě o nejzákladnější část systému), 

 vazeb (ve smyslu jaké jsou vazby mezi jednotlivými prvky v systému), 

 parametrů (ohodnocení vazeb a prvků), 

 účelových funkcích (to je důvod proč systém vůbec existuje jaký je jeho úkol), 

 cílových funkcích (stav, kterého chceme dosáhnout) (4). 

Pokud má člověk v něčem systém, povětšinou to znamená, že mu to ulehčuje činnost, 

kterou vykonává. A to je myslím i hlavní účel Informačního systému.  

1.1.4 Informační systém 

Stejně jako i jiné obory se snaží také informatika uspořádat svoji oblast. Jeden 

z podstatných principů považujeme koncept systému. Jednu z definic už jsme si 

definovali v předchozí kapitole. Pro náš účel a popisu informačního systému však nyní 

použijeme definici Molnára Z. „systém: je účelově definovaná neprázdná množina 

prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují 

vlastnosti (chování) celku.“ (5).  

Pro takhle popsaný systém identifikujeme tyhle základní části: 

  účel systému - cílové chování systému, to je důvod proč systém vytváříme a na 

co ho chceme. Musí splňovat nějakou funkci, nejčastěji nám ulehčit, zrychlit a 

zefektivnit práci, 

 strukturu systému – uvádí, jak jsou uspořádané prvky v systému a jaké jsou 

mezi nimi vazby, 

 vlastnosti prvků - jaké mají prvky vlastnosti je to významné z hlediska celého 

chování systému, 
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 vlastnosti vazeb - mezi prvky systém jsou vazby, které musí mít vlastnosti a 

opět jsou významné pro chování celého systému, 

 okolí systému - musíme také vymezit, které prvky už nepatří do systému, ale 

významný způsobem nám mohou zasahovat do chování systému, 

 subsystémy - pokud je zkoumání systému jako takového příliš složité a je 

možné ho rozdělit na menší relativně samostatné (uzavřené) celky uvnitř 

systému (6). 

Takhle popsaný systém se v informatice popisuje jako Informační systém. Účelem 

informačního systému, je zajištění vhodného vyjádření informací, jejich zpracování a 

přenesení v rámci systému. Je tvořen hlavně lidmi nástroji a metodami které jsou na to 

vhodné, ty jsou seskupeny do tří základních komponent: 

 vstup (input) – prvky, které umožňují zachytit informační a další vstupy, ty 

mají být předmětem zpracování, 

 zpracování (processing) – prvky, které nám transformují vstupy na požadovaný 

výstup, 

 výstup (output) – prvky, které jsou schopny přenést výstupy, informační nebo 

kterékoliv jiné k jeho uživateli neboli příjemci (6). 

Můžeme se setkat s několika druhy informačních systému například:  

 neformální informační systém - jde o systém kdy výměna i zpracování 

informací probíhá lidmi. Kromě řeči využíváme například i gesta mimiku a 

podobně, 

 formální informační systém - tenhle systém funguje na principu 

formalizovaných pracovních a informačních tocích, které jsou realizované na 

základě pravidel, předpisů, směrnic, politik, cílů a podobně, 

 informační systém založený na počítačích – tato část bude stěžejní z mého 

hlediska a bude se jí zabývat moje bakalářská práce (6). 

 

V informačním systému, kterým se budu zabývat, bude podle definice vhodný nástroj a 

to pro nás budou technické prostředky hardware. Vhodné metody pro nás budou tvořit 
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programové prostředky tedy software. Systém navíc doplníme o data, což jsou 

v minulosti zaznamenaná fakta (6).  

1.2 Pohledy, smysl a účel informačního systému 

V následující kapitole odpovím na otázky, které si musí položit každý manažer 

společnosti, než investuje prostředky do informačního systému. 

1.2.1 Smysl a účel informačního systému 

Informační systém by do společnosti měl přinést hlavně efektivitu, řád a přehled. 

Například skladník ve skladu díky čárovému kódu a přenosnému terminálu udržuje 

pořádek a přehled ve skladu. Obchodní zástupce zadává přes chytrý telefon či notebook 

objednávky. Příklad přínosů, které může informační systém firmě přinést. Další důvody 

proč mít informační systém: 

 očekává se to od nás, je to standart, 

 zvyšuje výkon společnosti, 

 může skrýt navenek naše nedostatky, 

 reprezentuje naše postavení ve společnosti, 

Důležité při výběru a implementaci informačního systému je, pro jak velkou společnost 

informační systém vybíráme a z jaké ho je oboru. Neexistuje žádná univerzální 

společnost, stejně jako neexistují univerzální šaty pro člověka, neexistuje ani 

univerzální informační systém. Určité procesy mají téměř všechny společnosti stejné 

jako je například účetnictví. Na druhou stranu ne všechny společnosti potřebují plánovat 

výrobu. Cílem je vytvořit informační systém především pro hlavní procesy, na kterých 

firma stojí a které jsou hlavním smyslem její existence. Pokud zmapujeme hlavní 

procesy a víme, které to jsou, pak můžeme přemýšlet o tom jaký informační systém 

vybrat a co nám vlastně přinese za výhody. Zda zvýší výkonnost společnosti, přinese 

větší efektivitu nebo ulehčí práci zaměstnanců. Až na dalším místě jsou podpůrné 

procesy a otázka zda nasadit informační systém i sem (1, s. 8). 
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Obrázek č. 2 Informační systém z pohledu podpory procesů (1, s. 9) 

 

Firma však nemá informační systém pouze pro vnitřní použití, samozřejmě komunikuje 

i s úřady a dalšími subjekty jako jsou dodavatelé, zákazníci a podobně. Lze tedy využít 

informační systém i pro vnější komunikaci. B 2 C (Buisiness to customer) je vztah mezi 

firmou a zákazníkem a B 2 B (Business to Business) je vztah mezi firmami (1, s. 9). 

 

 

1.2.2 Pohledy na informační systém 

informační systém z pohledu architektury: 
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Obrázek č. 3 Informační systém z pohledu architektury (1, s. 14) 

 

 globální architektura je základním schématem ideou informačního systému. Je 

tvořena jednotlivými prvky, které představují skupiny aplikací, jejich datové 

základny a technické vybavení. Dílčí architektura se pak zabývá podrobnějším 

návrhem informačního systému z různých hledisek, 

 funkční architektura rozdělí celý systém na menší subsystémy, skupiny funkcí 

(například: zakázky, klienti, dodavatelé) postupnou dekompozicí globální 

architektury. Dekompozice probíhá až na dílčí elementární funkce, 

 procesní architektura, které je cílem co nerychlejší a nejefektivnější reakce 

podniku na externí události. Výsledkem návrhu je určení klíčových externích 

událostí jedná se o vazby podniku s okolím. Využívá se například procesní 

diagram (7), 

 technická architektura určuje počet a rozmístění výpočetní a komunikační 

techniky. Znázorňuje se schématem a specifikací počítačových sítí, serverů 

koncových uzlů a dalším zařízením, 

 technologická architektura jedná se o propojení datových, technických a 

programových procesů. Určuje se zde způsob zpracování jednotlivých aplikací. 

Zahrnuje tyto části: 
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o způsob zpracování aplikací, 

o způsob zpracování dat, 

o vnitřní stavbu aplikací, 

o uživatelské rozhraní. 

 datová architektura jedná se o návrh datové základny společnosti. Zvolíme 

vhodný datový model v dnešní době je nejpoužívanější modelrelační. 

Výsledkem je schéma všech databází a jejích vět, 

 programová architektura rozhoduje, z jakých programů se výsledný 

informační systém bude skládat a jaké mezi nimi vzniknou vazby, 

 komunikační architektura definuje, jak bude systém komunikovat s okolím a 

určuje jeho vnější rozhraní, 

 řídící architektura definuje, jak bude celý systém pracovat. Jaké budou 

pravidla, co vše systém umožní. Lze sem zařadit i orgware  tedy organizační 

strukturu a pravidla pro fungování systému. 

 

Informační systém z pohledu úrovně řízení 

 

Obrázek č. 4 Informační systém z pohledu úrovně řízení (1, s. 15) 
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V podniku potřebuje každá řídící úroveň jiné informace. Klasická řídící pyramida 

znázorňuje, že nejvíc informací potřebuje nejnižší operativní řízení a to hlavně vnitřní 

informace o podniku. Nejméně, velmi specifické, hlavně externí plus velmi agregované 

vnitřní informace potřebuje nejvyšší strategické řízení. 

 TPS (Transaction Processing Systems) - jedná se o agendu která je umístěna 

nejčastěji přímo u pracovníka a používá se pro nejnižší operativní řízení 

například: reklamace. 

 ERP (Enterprise ResourcePlanning) - automatizuje základní procesy v podniku 

jako jsou: logistiku, fakturaci, správa majetku a podobně. Využívají se opět pro 

nejnižší operativní řízení. 

 MIS (Management Information Systems) - systémy které jsou určeny pro 

taktické řízení, využívá je střední management. Nejčastěji se jedná o sumarizaci 

nebo agregaci dat. 

 DSS (Decision Support Systems) - jsou systémy, které napomáhají 

v rozhodovacích procesech. Často se jedná o analyzovaná data ze systému MIS. 

Lze systémy využít i pro strategické rozhodování. Často to jsou jednorázové 

úlohy například s grafickým výstupem. 

 EIS (Executive Information Systems) - informační systémy pro nejvyšší vedení 

podniku. Vhodné zvláště pro strategické řízení. Lze tyto systémy využít 

k přístupu k externím datům nebo k agregovaným podnikovým informacím. 

 OA (Office Automation) - systémy které automatizují administrativu. Využívají 

se na všech úrovních řízení podniku. Patří sem například: textové editory, 

elektronický kalendář, elektronická pošta a podobně. 

 EDI (Electronic Data Interchange) - systémy pro komunikaci podniku s 

jeho okolím. Nejčastěji pro komunikaci s dodavateli, zákazníky, bankami nebo 

úřady. Není realizováno na bázi internetu. Zprávy EDI je však možné přenášet 

jak pomocí protokolů internetu, tak pomocí privátních sítí.  
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Pohled na okolí informačního systému, které je zachyceno kontextovým diagramem. 

Naznačeny jsou toky dat z podniku a do něj. 

Informační systém z pohledu odbytu a výroby

 

Obrázek č. 5 Informační systém z pohledu odbytu výroby (1, s. 17) 

 

 ERP (Enterprise Resource Planning) - systém, který automatizuje některé 

procesy v podniku, zahrnuje také integraci lidských zdrojů, logistiky a financí. 

 CRM (Customer Relationship Management) - díky tomuhle systému lze 

zpracovávat uchovávat a využívat informace o zákaznících. Pak s nimi lze 

udržovat lepší vztah a lépe cílit například reklamu. 

 SCM (Supply Chain Management) - systém který nám napomáhá s řízením 

dodavatelského řetězce (dodavatel - výrobce - distributor - prodejce - zákazník). 

Díky systému pak lze pružněji reagovat na požadavky od zákazníka. 

 MIS (Management Information Systems) - jedná se o systém manažerské 

nástavby. 

Nejobvyklejší model. Systémy SCM a CRM se však využívají jen v těch podnicích, 

kde mají velké množství dodavatelů a odběratelů. Nejdůležitější je ERP systém 

s manažerskou nástavbou pro rozhodování MIS. 

Sepsáno dle (1) 
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1.3 ERP systémy 

V kapitole ERP systémy charakterizuji co to ERP systém je aco musí obsahovat, 

abychom ho mohli nazývat ERP systém.  V další části popíši historii a nakonec se 

zmíním o současných trendech v ERP systémech. 

1.3.1 Definice, vlastnosti a druhy ERP systémů 

O ERP  (Enterprise Resource Planning) systému můžeme mluvit jako o srdci firmy. 

Charakterizovat však ERP systém je v dnešní době složitější. Díky dodavatelům, ale i 

zákazníkům, kteří kladou na ERP systémy čím dál tím větší požadavky a tak mažou rozdíly 

mezi informačním systémem jako celkem a ERP systémem. 

Definujme tedy ERP systém: 

„Informační systém kategorie ERP definujeme jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na 

výstupy), a to na všech úrovních, od operativního až po strategickou“ (2, s. 86). 

Vnitřní procesy společnosti jsou myšlené ty, nad kterými má její management naprostou 

kontrolu. A jsou to následující procesy: 

 výroba, 

 personalistika, 

 ekonomika, 

 vnitřní logistika. 

Na ERP systémy klademe následující požadavky, které dělíme na měřitelné a 

neměřitelné. 

 Měřitelné přínosy - snižování celé struktury nákladů, díky efektivnějšímu 

řízení podniku. 

 Neměřitelné přínosy -vylepšení dostupnosti informací v reálném čase a 

vylepšení řízení podnikových procesů. 

Vlastnosti ERP systému: 

 integrace a automatizace hlavních podnikových procesů, 
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 rozšíření sdílení dat, postupů a jejich standardizace přes celý podnik, 

 možnost zpracovávat historická data, 

 zpřístupnění a vytváření informací v reálném čase. 

ERP systémy můžeme také rozdělit podle schopnosti pokrýt všechny čtyři zmíněné 

procesy (výroba, personalistika, ekonomika, logistika) (2, s. 86). 

All-in-One: Systém, který dokáže pokrýt všechny 4 zmíněné procesy. V některých 

případech se All-in-One systémem nazývá i systém který pokrývá pouze 3 procesy a 

nepokrývá proces personalistiky. Při implementaci bývá tenhle proces zajištěn 

subdodávkou od jiného dodavatele. Společnost, která systém All-in-One dodává, 

většinou garantuje celý projekt, to znamená, že i subdodávku garantuje a implementuje. 

Jedná se tedy o jeden projekt, nenastává problém v tom implementovat další nový 

interní proces. 

Best-of-Breed: Kategorie ERP systémů, které nepokrývají všechny 4 procesy. Dokáží 

však poskytnout špičkovou funkcionalitu, nebo jsou orientované výhradně na určité 

obory podnikání. V praxi jsou pak tyto systém nasazovány buď samostatně (nejčastěji 

se jedná o oborové Best of Breed), nebo tvoří součást podnikové ERP koncepce 

(procesně orientované Best of Bread). 

Lite ERP: systém které jsou zaměřené na specifickou skupinu, na trh střední a malých 

firem. Vyznačují se nižší cenou a omezenou funkcionalitou. Smyslem těchto systémů, 

je nabídnout standartní ERP systém s omezenou funkcionalitou. Postupem času se ale 

ukazuje, že lite ERP systémy, jsou pohlcovány nabídkou plnohodnotných ERP systémů 

vhodných pro segment malých a středně velkých firem. 
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Tabulka č. 1 Klasifikace ERP systémů podle oborového a funkčního zaměření (2, s. 87) 

ERP systém Charakteristika výhody Nevýhody 

All-in-One 

Schopnost pokrýt 

všechny klíčové 

interní podnikové 

procesy 

(personalistika, 

logistika, výroba 

ekonomika) 

vysoká úroveň 

integrace 

dostačující pro 

většinu 

společností. 

nižší detailní 

funkcionalita, 

nákladné přizpůsobení 

systému 

Best-of-Breed 

Orientace na 

specifické procesy 

nebo obory, nemusí 

pokrýt všechny 

klíčové procesy 

vysoká detailní 

funkcionalita, 

nebo specifická 

oborová řešení 

obtížnější koordinace 

procesů, 

nekonzistentnosti v 

informacích, nutnost 

řešení více IT projektů 

Lite ERP 

odlehčená verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh 

malých a středně 

velkých firem 

nižší cena, 

orientace na 

rychlou 

implementaci 

omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů, rozšíření a 

podobně 

 

Kapitola napsána dle (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Historie ERP systémů
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Tabulka č. 2 Komparace vývojových etap ERP systémů (2, s. 101) 

 

0. etapa 1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa 5. etapa 6. etapa 

počátek období 1920 1947 1960 1985 1992 1995 2000 

forma 

zpracování dat 

manuální především 

manuální s 

využitím 

prvních 

počítačů 

Dávková dialogová dialogová i 

dávková 

volitelná podle 

požadavků 

volitelná podle 

požadavků 

kompatibilita a 

integrace 

Organizace 

fyzicky 

zaznamenaných 

dat do předem 

definovaných 

struktur 

integrace dat 

zaznamenaných 

fyzicky a 

elektronicky 

vazba na 

konkrétní 

hardware 

(počítač) 

vazba s 

určitým 

operačním 

systémem 

přenositelnost 

mezi operačními 

systémy 

třívrstvá 

architektura 

vzájemná 

integrace a 

spolupráce 

aplikací 

prostředky pro 

realizaci ERP 

koncepce 

celostní přístup, 

děrné štítky, 

matematicko-

statistické 

metody 

strojový kód, 

souborové 

databáze 

nižší 

programovací 

jazyky, 

výkonné 

sálové 

počítače 

relační 

databáze, 

nástroje SQL 

vyspělejší 

programovací 

jazyky 

nový standard 

SQL 92, možnost 

paralelního 

zpracování 

programovací 

prostředí RAD 

(delphi, C++ a 

Java Builder) 

postupná 

unifikace 

prostřednictvím 

jazyka XML 
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charakteristika 

obvyklého 

výstupu 

neinteraktivní 

ručně 

zpracovaný 

tiskový výstup 

neinteraktivní 

digitálně 

zpracovaný 

tiskový výstup 

neinteraktivní 

digitálně 

zpracovaný 

tiskový výstup 

standardní 

textový režim  

konfigurovatelné 

nastavení 

uživatelské 

obrazovky – 

Windows 

Kombinace 

grafického 

rozhraní a 

multimediálních 

prvků, rozvoj 

internetu 

vzdálený přístup 

(mobilní 

zařízení, 

internet) 

oblasti pokrytí 

administrativní 

a rozhodovací 

činnosti  

oblasti využití 

numerického 

zpracování dat 

plánování 

materiálových 

požadavků 

plánování 

materiálu, 

výrobních 

kapacit, 

řízení 

zakázek 

integrovaný 

informační 

systém řízení 

podniku 

dodavatelsko-

odběratelské 

řetězce 

elektronické 

obchodování, 

Řízení vztahů se 

zákazníky 
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1.3.3 Trendy v ERP systémech 

V předchozí kapitole jsem popsal historii ERP systémů. V téhle kapitole se budu 

zabývat trendy, které se v ERP systémech objevují v posledních letech. 

Jeden systém na vše 

Nový trend v ERP systémech je takový, aby nejen všechny data byly v jednom systému. 

Dnes už se dodavatelé snaží, o to aby se u každé entity (zákazník, produkt, dodavatel) 

dalo z jediného pohledu zjistit vše potřebné. Proto se dnes do systémů integrují stále 

pokročilejší Business Intelligence nástroje. Například nový Microsoft Dynamics AX 

2012 přímo nabízí 35 předpřipravených uživatelských rolí (finanční ředitel, vedoucí 

skladu) s již hotovými business intelligence výstupy. Jde o šestnáct předpřipravených 

analytických kostek a přes osm set reportů. 

Data z ERP systémů se používají i v dalších systémech firmy 

V dnešní době je již zcela běžné, že data z ERP systémů jsou dostupná zaměstnancům, 

dodavatelům a někdy i zákazníkům. Například řetězec Datart má svůj podnikový 

systém propojen se službou Můj Datart, kde si zákazníci mohou nechat evidovat 

všechny produkty zakoupené v těchto prodejnách a následně je reklamovat i bez 

účtenky či záručního listu. To vše díky přímému provázání s podnikovým informačním 

systémem. 

Od maximální individualizace po důsledné následování bestpractices 

Společnosti chtějí mít možnost maximální individualizace celého systému a zároveň 

využít vestavěné bestpractices. Někdy je přitom možné se setkat v rámci jedné firmy 

a jednoho systému s aplikací obou přístupů najednou. Úprava na míru přináší možnost 

pokrytí unikátních procesů, které firmu odlišují od konkurence. Druhý přístup pak dává 

možnost upravit vlastní procesy podle celosvětových bestpractices, tedy podle toho, jak 

to dělají v daném oboru ti nejlepší na světě. 

Sepsáno dle (8) 
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1.4 Procesy 

Jedna z nejdůležitějších částí informačního systému je správně popsat procesy ve 

společnosti. V následující kapitole se budu zabývat jak procesem obecně, tak 

podnikovými procesy. 

1.4.1 Definice procesu 

Proces je sledem činností, při nichž je aplikováno aktivní působení personálu a to jak 

intelektuálního, tak manuálního, který vede ke stanovenému cíli. Například k výrobku, 

k poskytnutí služby a podobně. Proces definujme: 

 „Proces je série logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím – 

jsou-li postupně vykonávány – má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků“(9, 

s. 14). 

Pokud popisujeme proces, shromažďujeme a zapisujeme informace o sledech 

pracovních činností a jejich vzájemných vztazích. V případě že konkrétní proces máme 

v úmyslu změnit nebo vylepšit je nutné definovat požadavky, které máme na daný 

proces. Zkoumáme nebo navrhujeme-li proces, využíváme celou řadu popisných a 

analytických nástrojů. Ty zahrnují: vývojové diagramy, popisné soubory, simulační 

programy, analytické a statistické nástroje (9). 

1.4.2 Účastníci procesu 

Ve světě podnikání, služeb, státní správy existuje naprosté minimum procesů, které by 

probíhaly, bez účasti fyzických osob. I ty procesy, které jsou automatické, mají své 

tvůrce, ty které na ně dohlíží, nebo minimálně koordinátory. Je také nutné procesy 

kontrolovat a případně je inovovat. Účastníky můžeme dělit do následujících rolí: 

 zákazník procesu je ten, který má potřebu nebo přání, které lze zajisti 

například hmotným výrobkem, službou, nehmotným výrobkem, nebo 

kombinací všech položek, které jsou produkovány procesem. A mají vlastnosti, 

jež představují hodnotu, kterou je zákazník ochoten směnit za jinou hodnotu 

nejčastěji finanční, 
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 dodavatel procesu je někdo, kdo zajišťuje vstupy, které proces potřebuje, aby 

vytvořil požadovaný výstup, 

 sponzor procesu nejčastěji člen managementu společnosti. Jeho cíl je mít co 

nejefektivnější proces ve společnosti, protože díky procesu tvoří společnost 

hodnoty. Jeho zainteresovanost na zvyšující se efektivitě procesu ho předurčuje 

k tomu, aby aktivně stál za zlepšovatelskými iniciativami ve svěřené procesní 

oblasti, 

 podnik provozovatel procesu Podnik je vlastníkem zdrojů, které se v procesu 

spotřebovávají. Má tedy eminentní zájem o to, aby se zdroje zpracovávaly co 

nejefektivněji. A proces měl co největší kapacitu (mohou růst tržby, společnost 

může vzít víc zakázek). 

Sepsáno dle (9) 

1.4.3 Podnikové procesy a jejich vylepšování 

Konkrétní typ procesu je typ podnikového procesu. Lze ho znázornit graficky: 

 

Obrázek č. 6 Základní schéma podnikového procesu (10, s. 15) 

Podnikové procesy a jejich vylepšování lze rozdělit do dvou typů v návaznosti na vývoj 

společnosti a jejich potřeb. Neplatí to však obecně pro všechny společnosti každá 

společnost je jedinečná a má svoje potřeby a to platí i pro procesy a jejich změny. 

Zmapovat a nastavit správně procesy je velmi kritické a je to jedna z nejdůležitějších 

částí při výběru a implementaci informačního systému do společnosti. Pokud 

nezmapujeme správně procesy v dané společnosti nelze vybrat ani implementovat dobře 

fungující a efektivní informační systém (10).  
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Druhy vylepšení procesů 

 průběžné zlepšování procesů - společnost, která využívá tento princip, pracuje 

se svými procesy průběžně a průběžně je mapuje. Princip je založen na 

porozumění, měření stávajících procesů a následné vyhodnocení. Z toho 

přirozeně vyplynou podněty ke zlepšení (10). 

 Business Process Reengineering - je zcela odlišný přístup než průběžné 

zlepšování procesů. V extrémním případě se předpokládá, že proces je zcela 

nevyhovující a musí se naprosto změnit. Takový čistý ostrý pohled na věc 

umožňuje designérům procesu se zcela soustředit na nový proces a to ve všech 

jeho aspektech, včetně sociálních (10).  

 

1.5 Informační strategie a technologický plán 

V kapitole Informační strategie se budu zabývat definicí informační strategie, k čemu 

informační strategie slouží a jaké jsou její cíle. V závěru kapitoly objasním pojem 

technologický plán. 

1.5.1 IST 

Informační strategie (IST) je strategie navazující na globální strategii společnosti. Jejím 

cílem je navrhnout celkovou koncepci IS/ICT podniku tak, aby byly optimálně 

podpořeny celopodnikové cíle. Ve strategii je nutné definovat jednotlivé projekty, které 

budou posupně tuto koncepci podporovat. Tvorba IST se skládá ze tří hlavních skupin 

činností: 

 analýza a hodnocení současného stavu IS/ICT, 

 definicí čeho chceme dosáhnout, cílovým stavem IS/ICT, 

 návrh cesty ze současného stavu IS/ICT k cílovému stavu IS/ICT. 

Popis a hodnocení současného stavu charakterizuje, jaké jsou slabé a silné stránky 

současného stavu IS/ICT ve společnosti. Určuje tak výchozí bod a lze díky této analýze 

odhadnout náklady na cestu k tomuto cíli (11). 
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1.5.2 Informační strategie zajišťuje a zahrnuje 

Informační strategie je kontinuální proces, který musí zajišťovat integritu na několika 

následujících úrovních: 

 integrita zakladatelské vize a její sdílení zaměstnanci, 

 integraci firmy s okolím, 

 technologickou integraci, 

 koordinující integraci, 

 integraci interních firemních procesů. 

Technologický plán 

Společnost musí mít dobře zpracovaný plán pro informační technologie. V opačném 

případě se může stát, že společnost bude bez smyslu a jakéhokoliv systému jen 

nakupovat nejnovější verze systémů a technologií aniž by z nákupu jakkoliv profitovala 

(12). Proto musí technologický plán obsahovat následující části: 

 vymezení, co očekáváme od nasazení techniky do společnosti pro společnost 

samotnou a její zákazníky. Úkoly, které by měla zajišťovat. Jaké budou mít 

práva jednotlivý zaměstnanci v přístupu do informačního systému. Zda bude 

vytvořena například LAN síť, komu bude přístupná apod., 

 je nutno přesně stanovit technologické a technické požadavky. Využije 

společnost mobilní služby, WIFI připojení apod., 

 vyhodnocení již existujících technologií ve společnosti a jejich přínos pro 

společnost. Musíme dobře zvážit finanční možnosti společnosti, zda opravdu 

odpovídají vynaložené prostředky výsledkům, které od nich očekáváme, 

 zpracování detailního technologického rozpočtu s ohledem na okamžitý nákup a 

možností následného up-gradingu. 

Sepsáno dle (12) 

1.6 Bezpečnost informačního systému 

V následující kapitole se budu zabývat bezpečností informačního systému. 
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1.6.1 Zabezpečení elektronických informací 

Zavedení systémového zabezpečení elektronických informací v rámci IS je realizováno 

v několika návazných krocích (viz obrázek č. 8) 

 

Obrázek č. 7 Proces zabezpečení IS (13, s. 14) 

Bezpečnostní záměr: Dokument, který schvaluje vedení společnosti a kde je popsaný 

postup jak budou informace a systém zabezpečený, také kterých informací se bude 

zabezpečení týkat. Základním cílem každé společnosti je zamezení zneužití, 

neoprávněné modifikace, poškození, nedostupnosti nebo zničení informací. 

Analýza rizik: Na základě schválených cílů a postupů bezpečnostního systému IS 

v dokumentu bezpečnostní záměr je nutné, aby společnost provedla analýzu skutečného 

stávajícího stavu jejich informačního systému ve společnosti. Analýzu by měla provádět 

specializovaná externí firma nikoli tým vytvořený ze zaměstnanců společnosti. 

Výstupem je zpráva, ze které lze identifikovat rizika a problémy které je nutné odstranit. 



 

35 

 

Bezpečnostní politika IS: (BPIS) V souladu se závěry analýzy rizik je vypracována 

BPIS. Tento dokument definuje další postup v oblasti bezpečnosti, je závazný pro 

všechny zaměstnance společnosti i všechny externí pracovníky, kteří využívají 

informační systém. 

Systémové bezpečnostní politiky IS: základní bezpečnostní principy a zásady 

obsažené v BPIS. Je nutné je zapracovat do předpisů a směrnic společnosti. 

Bezpečnostní opatření: zajištění postupné realizace doporučených bezpečnostních 

opatření, vyplývajících ze závěrů rizikové analýzy IS a které jsou v souladu se zásadami 

platné BPIS. Některá opatření nejsou náročná finančně ani na lidské zdroje. Jiná lze 

realizovat formou projektů pro externí společnosti. 

Monitoring a audit: Po zavedení bezpečnostních opatření je zapotřebí provádět 

kontrolu a audit stavu zabezpečení a v případě potřeby odstranit zjištěné nedostatky. 

IS každé společnosti se průběžně mění nejen v důsledku rychlých změn způsobených 

vývojem informačních technologiích, a je nutné to brát na zřetel i při zabezpečení 

informačního systému (13).
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

 

2.1 Základní údaje o společnosti 

 

název studia:  Power plate Brno 

provozovna:  Pekařská 391/25, 602 00 Brno Brno-střed  

provozovatelé: 

VAŠ hotel B & B s.r.o. 

Mlýnská 495/8, Brno 602 00 

 IČ 01974572 

 

Veronika Hráčková 

IČ 75736578 

DIČ CZ8155204673(14) 

 

 

Studio Power plate Brno mělo při svém založení 2 pobočky. V roce 213 se tyhle dvě 

pobočky sloučily do jedné. Zvětšené prostory na nové pobočce umožnily rozšíření 

poskytovaných služeb. V dnešní době poskytuje 3 základní služby. Cvičení na přístroji 

Power plate, cvičení na posilovacím systému TRX ( Total-Body ResistanceExcersise ) a 

využívání stroje Vacushape (14). Klienti mohou využít i kardio zónu která je však pro 

klienty zdarma a proto ji nelze považovat za službu. Studio má dvě majitelky a pět 

trenérů. Trenéři jsou brigádníci nejčastěji studenti sportovních vysokých škol.  



 

37 

 

 

 

Obrázek č. 8 Power plate Brno (20) 

2.2 Popis současného stavu 

Fitness studio nevyužívá žádný informační systém. Vše je založeno na papírových 

permanentkách, razítku s datem a diářem. Klienti nemají možnost se přihlásit na lekce 

přes internet ale pouze telefonicky nebo na pobočce. V dnešní době he tenhle systém 

naprosto zastaralý a nevhodný. Velké nevýhody to má jak pro personál fitnes studia, tak 

pro jeho zákazníky. Pobočka není vybavena žádným hardwarem. Není zde zavedeno ani 

internetové připojení.  

Největší problém je při objednávkách klientů. Majitelka má služební telefon neustále u 

sebe. Ona se však ve studiu vyskytuje pouze v případě, že vede některou z lekcí. Z toho 

plyne spoustu problémů. Například se musí vést dva diáře a v případě že se některý 

klient objedná v průběhu dne, musí zaslat sms zprávu trenérovi ať s klientem počítá. 
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2.2.1 Rezervační systém 

Rezervaci je možné provést pouze dvěma způsoby. Klient se může objednat na 

pobočce, nebo telefonicky. V současné době nemá jinou možnost jak si rezervovat 

místo na lekci. Nejčastěji klienti využívají možnosti se rezervovat po, nebo před 

cvičením na které přijdou.  

Rezervace na pobočce probíhá tím způsobem, že si klient vybere termín a čas, o který 

má zájem. Protože je počet míst na všechny poskytované služby omezen trenér musí 

ověřit, zda je volné místo. Pokud místo není, klient si musí vybrat jiné. 

Telefonická rezervace probíhá způsobem, kdy klient se dovolá majitelce, která má u 

sebe druhý diář a opět si vybere o jakou formu cvičení má zájem v jaký den a v kolik 

hodin. Majitelka ověří počet míst v požadovaný den a čas a buď klienta zarezervuje, 

nebo klient musí vybrat jiný čas nebo datum, pokud není volné místo. 

Majitelka se velmi často pohybuje mimo pobočku. Proto u sebe neustále má druhý diář. 

Telefon, na který klienti telefonují, navíc není na pobočce, ale je u majitelky. Systém 

rezervace pak probíhá následujícím způsobem. Majitelka zapíše klienta do svého diáře, 

který má neustále u sebe a posílá zprávu na pobočku. Tady trenér dopíše klienta do 

diáře, který je na pobočce. 
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Obrázek č. 9 Vývojový diagram rezervace klientů (vlastní) 

2.2.2 Platba a systém permanentek 

V současné době není možné zaplatit za služby jinak než v hotovosti. Klienti nejčastěji 

využívají možnosti zakoupení permanentek. Klient po zakoupení permanentky, která je 

v papírové podobě a je na 10 vstupů získá na jeden vstup slevu 25% (15). Klient má 

možnost zaplatit i pouze jednorázový vstup na vybrané služby. Při zakoupení 

permanentky dostane papírovou kartičku, kterou předloží vždy před zahájením lekce. 

Trenér kartičku orazítkuje vždy aktuálním datem. Po zakoupení je vydána faktura a 

příjem je zapsán do příjmového pokladního dokladu. Každá permanentka má svůj 

unikátní kód na pobočce se vede evidence těchto kódů a údajů o klientovi, který si 

permanentku zakoupil. Pro každou službu je rozdílný typ permanentky. Ty není možno 

kombinovat. 
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Obrázek č. 10 EPC diagram platba za služby (vlastní) 



 

41 

 

2.2.3 Evidence klientů 

Klienti se v současné době v podstatě neevidují. Nevedou se žádné záznamy o 

klientech, kteří využívají služeb fitcentra. Záznam o klientovi se vede pouze v případě, 

že si zakoupí permanentku a to z toho důvodu aby bylo možné dohledat, zda se klient 

nezúčastnil lekce zdarma. Veškeré záznamy se vedou v papírové podobě ve formě 

deníků a kalendáře. V případě „evidence“ klienta se zapisuje jméno příjemní klienta typ 

služby a unikátní kód, který je na permanentce kterou si zakoupil například: Jiří Hnízdo 

permanentka Powerplate XY156. 

Jedná se v podstatě pouze o evidenci klientů, kteří si zakoupili permanentku. Klient, 

který si zakoupí jednorázový vstup, v evidenci není vůbec. 

 

2.3 Identifikace problémů 

Z analýzy současného stavu, nám vyplývá několik oblastí, ve kterých dojde po zavedení 

informačního systému k zásadním změnám. V následující kapitole identifikuji problémy 

a změny, které v procesech nastanou. 

2.3.1 Rezervační systém v papírové podobě 

Jak už bylo popsáno v současném stavu, rezervační systém funguje na principu 

papírového kalendáře. Respektive, v  případě že majitelka není na pobočce dokonce 

dvou kalendářů. Už na první pohled je to velmi složité a neefektivní. Klient, má jen 

velice omezenou možnost například zjistit na kolik hodin si lekci rezervoval. V případě, 

že chce zjistit, kdy je objednaný musí volat majitelce, nebo se přijít informovat přímo 

na pobočku. Největší problém však je s objednáním klienta v den kdy chce jít na lekci. 

V případě, že klient přijde například v jednu hodinu a objedná si poslední místo na 

lekci, která začíná v sedm hodin a současně se v průběhu dne někdo objedná majitelce 

přes telefon na sedm hodin a ona zašle zprávu trenérovi dojde k přesažení kapacity a 

jeden ze zájemců se lekce nemůže zúčastnit. Je nutné mu volat a rušit jeho objednávku. 

V tomhle příkladu jsem popsal jeden z hlavních problémů rezervačního systému jaký 
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v současné době je. Další důvod nevhodnosti systému je i v tom, že trenér pokud 

objedná klienta na datum a čas v kalendáři, který klient požaduje, musí stejný údaj 

zapsat na papír mimo kalendář. Musí to udělat proto, že na konci dne musí objednávky 

odeslat majitelce přes sms zprávu, aby si klienty zapsala do druhého kalendáře, který 

má u sebe. Největší problém je v čase, který tím trenér stráví. Mezi lekcemi, není 

v podstatě ani minuta čas, a pokud se například všichni čtyři klienti chtějí objednat po 

skončení lekce, zabere to minimálně pět minut a v případě, že se jedná o lekci, která 

trvá třicet minut, je pět minut dost významný čas.  

Proces rezervačního systému je naprosto nevhodný jak pro personál, tak pro klienty a je 

nutná naprostá změna. A to v podobě zavedení online rezervací. 

2.3.2 Evidence klientů 

Evidence klientů v současné době v podstatě neprobíhá. Problém v téhle oblasti je 

zřejmý. V teoretické části jsem v kapitole informace popisoval důležitost informací 

v dnešní době jako konkurenční výhody. A tady se jí v podstatě dobrovolně vzdávají. A 

když evidence probíhá tak pouze z důvodů platby. Majitelka pak ztrácí přehled o 

klientech a vzdává se možnosti například pro marketingové využití informací. Nelze 

například udělat analýzu pro jakou cílovou skupinu je nejatraktivnější, protože 

v podstatě neví, kdo na lekce přichází. Nejvhodnější bude samozřejmě elektronický 

systém, který rozeberu e vlastním řešení.  

2.3.3 Platba 

Systém permanentek, jak bylo popsáno v současném stavu, je v papírové podobě. Nelze 

na pobočce zaplatit kartou což je v dnešní době standart, který klienti vyžadují. Obtížná 

je také kontrola zda klient dostal razítko na permanentku (zaplatil) a nezúčastnil se 

lekce zdarma. V případě ztráty permanentky, je obtížné, někdy i nemožné dohledat, 

kolik vstupů již vyčerpal a kolik mu jich chybělo.  

 

Jedná se o služby, proto je nutné se maximálně soustředit na klienta. Systém, který dnes 

funguje je zastaralý a na dnešní dobu nevhodný.  Pokud si fitcentrum chce udržet dobré 
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jméno, které má a své klienty je nejvyšší čas k tomu aby došlo ke změnám a 

zefektivnění procesů. Jedna z těchto změn je zavedení informačního systému. 

2.4 SWOT analýza 

V následující kapitole zhodnotím silné a slabé stránky společnosti a popíši příležitosti a 

hrozby, kterým společnost čelí.  

Silné stránky: 

o dobré jméno společnosti, 

o atraktivní umístění pobočky (v centru Brna), 

o vedení společnosti, 

o osobní přístup ke klientům, 

o množství nabízených služeb, 

o unikátní styl cvičení (know-how). 

Slabé stránky: 

o neexistuje informační systém (nelze rezervovat online lekci), 

o častá změna trenérů, 

o přeplněné lekce v určitou dobu každý den, 

o zastarávání vybavení, 

o marketingová aktivita 

Příležitosti: 

o tvorba nových programů tréninků, 

o individualizace tréninku, 

o rozšíření nabídky služeb (například: doplňky stravy a podobně), 

o otevření další pobočky, 

o oslovit nové klienty po analýze trhu. 

Hrozby: 

o negativní reklama, 

o vstup konkurence na trh, 



 

44 

 

o pokles zájmu klientů, 

o rychlý vývoj nových strojů na cvičení (vysoká pořizovací cena). 

 

2.5 Firemní strategie společnosti 

Firemní strategie společnosti je založena na jejich silných stránkách. Společnost se dál 

chce orientovat na zákazníka a přiblížit se k němu. Cílem společnosti je aby se každý 

klient pravidelně vracel a byl maximálně spokojený. S tím souvisí několik změn, které 

budou muset proběhnout. Protože společnost získává klienty nejčastěji na doporučení je 

velmi důležité to, v jaké náladě od nás klienti odchází a v jakém prostředí cvičí. Už nyní 

je přístup vysoce individuální, je však nutné ho zvýšit výběrem a implementací 

vhodného informačního systému. Informační systém nemusí být rozsáhlý, ale je 

důležitý, aby ve společnosti byl. Klient pak bude mít možnost se nejen rezervovat 

online z domu nebo ze zaměstnání, ale například i přes mobilní telefon tablet a 

podobně. Navíc si bude moct vybrat i svého trenéra, který bude vždy napsán u lekce, a 

on bude vědět, kdo povede jeho lekci. V dnešní době už je to standart a je nutné rychle 

zareagovat a nepřijít tak o klienty, kteří by přešli ke konkurenci. Jedním z dalších 

strategií je vytvořit účinnou marketingovou kampaň, která v současné době není. 

V horizontu několik let by společnost ráda expandovala i do jiných měst české 

republiky kde je také potenciál získat nové klienty díky výjimečnému knoh-how a typu 

cvičení. V budoucnu by společnost ráda začala nabízet služby i pro děti a to například 

skupinové cvičení, kde by rozvíjeli svoji jemnou i hrubou motoriku, fyzickou sílu, 

koordinační dovednosti, orientaci v prostoru, jednoduché gymnastické cvičení, ale také 

je bavila tancem na písničky a hrou v kolektivu. Bylo by vhodné zapracovat tenhle druh 

cvičení v hodinách, kdy rodiče musí vyzvednout své děti ze školy/školky a nabídnout 

možnost přijít cvičit na lekci pro dospělé a dítě „odložit“ na lekci pro děti. Mnoho 

klientů má nyní problém s tím, kdo se jim v době cvičení postará o jejich děti. 

Společnost bude i nadále investovat do obnovy vybavení a nákupu nových pomůcek na 

cvičení a tvorbě nových programů. Pravidelné servis strojů a případně investovat do 

nových tak aby zůstala stále atraktivní. Ráda by v budoucnu stabilizovala také trenérský 
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tým, aby nedocházelo k neustálým změnám na pozicích trenéra. Klient rád potkává 

stejného trenéra a i trenér pak lépe dokáže lekci individualizovat. 

Klíčové prvky firemní strategie: 

 zavedení informačního systému, 

 udržet si stávající klienty, 

 inovovat cvičení, 

 rozšíření nabídky služeb, 

 získání nových klientů. 



 

46 

 

3 VLATNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V následující kapitole se budu zabývat přínosem informačního systému pro společnost. 

Navrhnu vlastní řešení, které je nutné udělat. Rozeberu i to jak informační systém 

pomůže v realizaci firemní strategie a v závěru třetí kapitoly představím vhodné 

informační systémy k implementaci do společnosti. 

3.1 Naplnění firemní strategie pomocí IS 

V této podkapitole se budu zabývat dopady vhodným výběrem a implementací 

informačního systému na naplnění firemní strategie. Nejen z pohledu klientů ale i 

zaměstnanců. Popíši důsledky, jaké to bude mít pro chod společnosti. V jednotlivých 

podkapitolách se budu také zabývat požadavky na jednotlivé oblasti. 

3.1.1 Zefektivnění chodu fitcentra a spokojenost klientů 

Po vhodném výběru podle již dříve identifikovaných procesech a správné implementaci 

informačního systému, bude pro klienty v mnoha ohledech snadnější a rychlejší 

využívání služeb fitcentra. Po zavedení informačního systému, již nebude nutné, aby u 

téměř všech procesech, které jsou ve fitcentru, byl personál. To nejen ušetří čas klientů 

a zaměstnanců, ale zvýší to i kvalitu služeb. Personál například už nebude muset zpozdit 

lekci z důvodů toho, že si klient chce objednat svoji lekci přímo na pobočce hned po 

skončení své předchozí lekce. V tomhle směru se to nejvíce projeví v rezervacích, ale 

tomuto problému se budu podrobněji věnovat v další kapitole. Pro klienta je velmi 

důležité, aby měl také přehled kdy a s jakým instruktorem cvičil. Ideální řešení je, kdy 

se klient může přihlásit z domu na svůj účet ve fitcentru a tam mohl také například 

zjistit kolik finančních prostředků na účtu má a případně je doplnit. Je to opět 

efektivnější a rychlejší než vše řešit až přímo na pobočce a ještě pouze v hotovosti bez 

možnosti zaplatit kartou. V dnešní době je už již naprosto běžné používat náramky 

například s čipem, které má klient u sebe a díky kterým je identifikován, může zaplatit 

lekci bez toho aniž, by nosil hotovost, nebo si otevřel svoji skříňku v šatně a podobně 

(16). Pak nehrozí, že se budou ztrácet klíče, které se odkládají například na okna, k pití 

a na jiná nevhodná místa. Zvýší se tím nejen bezpečnost klienta ale i pohodlí. Při 



 

47 

 

vhodném výběru informačního systému, lze také zajisti to, že klient bude mít vlastní 

čipovou kartu, díky které se bude moci dostat přes turniket do vyhrazených prostor pro 

klienty a v případě že nechá svůj účet otevřený a opustí fitcentrum, jeho účet se 

automaticky uzavře. Lze tedy částečně vhodným výběrem a implementací nahradit také 

zabezpečovací zařízení. Hlavním systémem, který řídí fitcentrum, je možné na základě 

zadaných informací a propojení řídit další činnosti centrálně z jednoho místa. Ať už se 

jedná o osvětlení teplotu, přístup klientů a podobně. Vše je pak efektivnější a klienti 

jsou spokojenější. 

3.1.2 Rezervace 

Jeden z největších problémů, který byl identifikován v kapitole analýza současného 

stavu, byl systém rezervací a rezervace jako celek. Informační systém tenhle problém 

vyřeší. Klient bude mít možnost si svoji lekci nejen objednat přes internet, ale aplikace 

poběží a bude podporována například i na chytrých telefonech, tabletech a dalších 

zařízeních. Rezervace na místě bude také řešena jiným systémem, než to bylo řešeno 

doposud. Klient bude mít k dispozici dotykovou obrazovku, na které si po přihlášení 

sám zvolí den a čas kdy se chce na lekci zapsat. Vyřeší se i problém se špatnými 

záznamy, nebo nečitelnými záznamy při objednání klienta. Klienti si potrpí na osobní 

přístup a špatné psaní jmen, nebo chyba v objednání je odradí od dalšího příchodu. Po 

zavedení informačního systému si budou moci sami zkontrolovat, kdy se objednali 

případně objednávku změnit, pokud to bude možné. 

 

3.1.3 Práce s daty (účinná marketingová kampaň) 

V současné době bylo identifikováno, že společnost nemá žádnou databázi klientů ani 

jinak nepracuje s daty. V úvodu své práce jsem zmínil, jak je dnes nutné správně 

pracovat s daty. Proto se po zavedení informačního systému změna musí projevit i zde. 

Mít seznam klientů a efektivně s ním umět pracovat to je pro obor jako je fitness a 

služby, téměř to nejdůležitější. Práce s daty musí být efektivní a dynamická. Po 

zavedení informačního systému se provážou jednotlivé aktivity s klienty a rozšíří se 

možnost individuálního přístupu. Systém musí vyřešit i problém s identifikací klienta, 
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v současné době pokud se změní personál, tak ten vůbec neví, zda se jedná o klienta či 

nikoliv a tím může docházet k problémům. Není možné identifikovat klienty jen podle 

osobní vazby a případně jedné papírové kartičky. Co musí změnit informační systém 

vzhledem k práci s daty: 

 přehled o klientech (pohyb, aktivity, osobní údaje, vazby, detaily), 

 identifikace klienta (čipová karta), 

 hromadné oslovení cílové skupiny, 

 elektronická evidence klientů. 

Systém také musí vyřešit sledování návštěvnosti, díky které je pak možné vyhodnotit a 

zefektivnit chod fitcentra. Je velmi důležité, aby společnost okamžitě reagovala na 

jakoukoliv změnu trendu, příchod konkurence, nebo na jakýkoliv jiný podmět. 

K tomuje nutné, se rozhodnout z dat, které máme. Data budou obsažena v informačním 

systému, bez nich se nelze adekvátně rozhodnout. Díky těmto informacím bude také 

možné zpracovat účinnou marketingovou kampaň a nalákat více klientů. 

 

3.1.4 Správa financí 

Informační systém ve společnosti musí vyřešit i problém týkající se financí. Nejedná se 

pouze o to, že po zavedení informačního systému bude možné platit platební kartou, ale 

i o sledování tržeb. Dnes prakticky není možné efektivně sledovat tržby a pohyb financí 

jako celku. Díky informačnímu systému, bude vše na jednom místě, jednoduše bude 

možné zkontrolovat, zda klient zaplatil za lekci nebo zda nedluží peníze. Díky tomu, že 

vše bude v informačním systému, je možná následná důkladná kontrola nákladů a 

oceňování. Firma ve firemní strategii počítá s dalším rozvojem a investicemi do 

vybavení. Proto je nutné mít relevantní výstupy a ty při rozhodování využít. Při 

zavedení informačního systému odpadne i nutnost ruční vypsání PPD. Vše bude řešeno 

v informačním systému a tím se zamezí nejen chybám ve výběru peněz, ale zrychlí to i 

obsluhu klientů. Klient bude mít možnost si vložit finanční prostředky na svůj čip 

(klientskou kartu) a pak již nebude nutné, aby si neustále nosil hotovost, a vše bude 

probíhat pouze přiložením čipové karty na terminál. Následně bude velmi jednoduché 
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zjistit, který klient za lekci zaplatil, kdy cvičil, jakou měl celkovou útratu a bude možné 

to také doložit. 

3.1.5 Řízení lidských zdrojů 

Nyní ve společnosti působí téměř všichni trenéři jako brigádníci. Většinou se jedná o 

studenty sportovních vysokých škol. Proto je nutné zefektivnit jejich časový rozvrh, 

který je důležitý nejen pro ně samotné, ale samozřejmě také pro klienty. Informační 

systém, musí poskytovat modul pro správu zaměstnanců. Kde bude možné sledovat, 

který trenér kdy trénoval, kolik má odtrénovaných hodin, které klienty trénoval a další 

informace. Modul je velmi důležitý pro hodnocení efektivity vynaložených prostředků. 

Dále vedení umožní vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých trenérů a lekcí. S tím je úzce 

spjatá motivace a odměňování, které je velmi důležité pro kvalitu poskytovaných 

služeb. 

3.1.6 Požadavky na bezpečnost informačního systému 

Velmi důležitá otázka je bezpečnost celého informačního systému, zvlášť dat,které 

systém obsahuje. Velmi nebezpečné a nežádoucí je ztráta či jejich nechtěná změna. 

Zajistit naprostou bezpečnost nelze, lze však rizika stlačit na únosnou míru. Je na 

dodavateli systému aby informační systém vhodně zabezpečil a vytvořil taková 

opatření, která budou dostatečná.  

Základní body pro bezpečný informační systém: 

 data, která obsahují informační systém, musí být dostatečně často zálohovány a 

záloha musí být umístěna tak aby nedošlo k její ztrátě, nebo odcizení, 

 vlastní databáze musí být na serveru umístěna tak, aby ani běžný oprávněný 

uživatel celého řídicího systému neměl k tomuto zdroji dat přístup, 

 exporty dat musí být povoleny pouze důvěryhodným osobám a to včetně 

tiskových sestav, 

 používaná hesla a přístupové kódy by měly být obměňovány alespoň 1x za 2 

měsíce a to z důvodu ztížení přístupu v případě odcizení či pokusu o nabourání 

se do systému hrubým útokem, 
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 V případě zneužití hesla klienta musí být systém zabezpečený tak aby se útočník 

nedostal k celé databázi. 

Sepsáno dle (17). 

V případě, že dodavatel zajistí alespoň tohle bezpečnostní minimum riziko odcizení 

nebo ztráta dat bude minimální. 

3.2 Ostatní požadavky 

V následující podkapitole rozeberu ostatní požadavky, jako jsou časová náročnost a 

potřebné finanční prostředky. 

3.2.1 Časová náročnost 

Jelikož společnost stále nemá informační systém a neustále ztrácí čas oproti konkurenci 

a tím i svoje zákazníky, je nutné vyřešit výběr informačního systému v co nejrychlejším 

čase. Proto i z tohoto důvodu je přijatelnější varianta s již hotovým informačním 

systémem. Rychlost výběru však nesmí ovlivnit kvalitu ani provedení informačního 

systému.  

3.2.2 Finanční podmínky 

Výše vynaložených prostředků jsou pro majitelku společnosti velmi důležité. Proto je 

nutné vybrat informační systém, který poskytuje všechny požadované moduly a funkce, 

ale není příliš finančně náročný. Omezený rozpočet stanoven není, ale je nutné počítat 

s omezenými prostředky. Jak uvedu v dalších kapitolách škála modulů a funkcí 

v informačních systémech je spoustu. Z finančních důvodů, však bude nutné vybrat 

pouze ty nutné. 

 

3.3 Souhrn požadavků na informační systém 

v následující kapitole shrnu, co musí informační systém obsahovat, aby naplnil firemní 

strategii. 
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 Moduly pro jednotlivé služby (TRX, Vacushape, Powerplate) 

 Databáze klientů 

 Databáze zaměstnanců 

 Správa financí 

 Rezervační systém 

 Jednoduchost 

 Grafické znázornění výstupů (návštěvnost, tržby a další analýzy) 

 Rozklad na období 

 Autorská podpora tvůrců systému 

 Zaškolení personálu 

 

3.4 Výběr dodavatele 

V následující kapitole se zaměřím, na konkrétní řešení informačního systému. 

Představím několik možností, jak informační systém bude vypadat a v závěru jednu 

konkrétní vyberu. 

3.4.1 Informační systém na zakázku 

Jedna z možností při výběru a implementaci informačního systému je možnost nechat si 

vytvořit informační systém na zakázku. Tahle možnost jako všechny má však svoje 

nevýhody. Jedna z velké nevýhody je časová a finanční náročnost řešení. Jelikož 

požadavky na informační systém byly stanoveny na co nejnižší cenu a malou časovou 

náročnost, není tahle varianta nejvhodnější, ale je to taky jedna z variant a nechci ji 

rovnou zavrhnout. Proto ji uvádím jako jednu z možností. Jedna z dalších nevýhod 

tohoto řešení je i delší implementace a nutnost „zaběhnutí“ informačního systému 

v provozu a doladění veškerých chyb, což většinou u již hotových systému není tak 

časově náročné. 
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3.4.2 Informační systém Member Pro 

Informační systém zaměřený speciálně na provoz a správu sportovních zařízení a 

fitness, wellnes studii. Systém vyvinula a spravuje společnost Luxart s.r.o. Program je 

vytvořen pro grafickou platformu OS Windows. Datovou základnu tvoří SQL databáze 

a přímé připojení k jejím zdrojům bez nutnosti instalace dalších spojovacích můstků 

(BDE,ODBC). Přímé propojení na několik různých druhů čteček kódu (bezkontaktní 

karty, čárový kód, magnetické karty), přímá komunikace s těmito zařízeními umožňuje 

jejich plné využití. Maximální bezpečnost dat, víceúrovňové uživatelské vstupy, bez 

znalosti hesla na databázi - nelze "ukrást" data. Plně automatická aktualizace software z 

internetu. Informační systém Member Pro nabízí: vedení a správu sportovních zařízení, 

studií a klubů, umožňujících jak jednorázový vstup, tak i permanentky, kredity, ale i 

klubové členství. Systém umožňuje rezervace, přímý vstup, správu klientů, vedení 

skladového hospodářství, prodej zboží, restaurační prodej (touchscreen), on-line 

rezervace. Dále: slevy poskytnuté na jednotlivé aktivity, zboží či služby, až po řadu 

sestav a statistik. Velmi vhodné pro management společnosti a vedení fitcentra (17).  

Funkce systému Member Pro 

 Přihlášení do systému - definice jednotlivých práv pro zaměstnance. Definice 

jejich uživatelských práv. 

 Kontrola klienta - uzavírání účtů, dohledávání záznamů o klientech, doplacení 

lekce, správa profilu klienta, zařazení klienta do kurzu. 

 Dotyková obrazovka pro klienta -jednoduchá dotyková obrazovka se softwarem, 

který umožňuje klientům rezervovat se na jednotlivé lekce. 

 Možnost vystavení a vyhodnocení online dotazníků pro potenciální klienty 

 Seznamy klientů, instruktorů, zaměstnanců - přehled plateb klientů, odměn 

instruktorů, historie klienta, karta s podrobnými informacemi o klientovi a jeho 

podrobnou historií. 

 Zámky - online zamykaní a odblokování skříněk 

 Kalendář - integrovaný kalendář se systémem upomínek pro uživatele systému 

Member Pro. 

 Rezervace – rezervace lekcí hodinové například posilovna, hlídání dětí. 

 Rezervace - rezervace minutové například, solárium, masáže, Vacushape. 
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 Prodej aktivit - (rezervace) osobní trenér, pronájem kurtů na squash, tenis a další 

sportovní aktivity. 

 Rezervace lekcí - TRX, Power plate, kruhový trénink. 

 Definice druhu členství - speciální členství, různé druhy věrnostních bonusů, 

výhod, výběr permanentky, přerušení založení členství. 

 Definice druhů sportovišť - cenové nabídky, popis sportovišť, popis nabízených 

služeb. 

 Poukázky - typy přijímaných poukázek, stravenek, relaxpasů. 

 Správa zaměstnanců - docházka, plánování směn, přestávky, návaznost na rozpis 

služeb. 

 Skladové hospodářství - stav skladu, ceník zboží, příjem zboží, převod zboží, 

skupiny zboží, seznam skladů, kuchyní; sestavy - např. inventura konkrétního 

skladu, stav skladu za období 

 Reporty - sestavy, statistiky, vytíženost jednotlivých sportovišť, návštěvnost, 

instruktoři - odměny, výkazy práce – přehled přítomnosti zaměstnanců za 

zvolené období apod. 

 Osvětlení - automatické řízení osvětlení sportovišť v návaznosti na rezervované 

lekce. 

 Smazané rezervace – evidence obsluhou smazaných rezervací. 

 Načtení plateb z banky - zpracování elektronických bankovních výpisů – 

vypárování plateb dle v.s. na jednotlivé klienty. 

 Odvody - odvody z pokladen, uzavření pokladen. 

Mobilní objednávkový systém na chytré telefony: Systém, který nabízí intuitivní 

ovládání a pohodlný přístup k možnosti si objednat rezervovat lekci z mobilního 

telefonu (17). 



 

54 

 

 

Obrázek č. 11 Mobilní aplikace (17) 

Další nabízené funkce 

Správa záznamů zájemců o služby 

Databáze zájemců o služby umožňuje evidovat jednotlivé potenciální klienty s jasným 

plánem a výsledky jednotlivých kontaktů s tímto potencionálním klientem. Dále 

umožňuje, ve spojení s dotazníkem zájemce, vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých 

reklamních akcí, věkovou skladbu zájemců a mnoho dalších statistik na základě údajů 

v dotazníku (17). 

Správa klientů 

Tato část systému umožňuje kompletní individuální přístup ke klientovi a je základním 

kamenem celého systému. Umožňuje individuální nastavení cen nebo slev na jednotlivé 

aktivity, nastavení cen na zboží či skupiny zboží. Jasný přehled o návštěvách, 

využívaných aktivitách a zakoupeném zboží. Detailní přehled o všech obdržených 

platbách od klienta. Dále systém umožňuje hromadné zpracování klientů či jednotlivých 

skupin (dle typu permanentky, dle typu členství, dle věku, dle bydliště …)  a rozesílání 

hromadné korespondence ať už E-mailů nebo SMS, popřípadě tištěné korespondence 

(17). 
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Další z velmi důležitých funkcí je generování záznamů do diářů jednotlivých 

instruktorů o nutnosti kontaktu s tímto klientem ať už z důvodu jeho méně častých 

návštěv nebo proto, že má klient narozeniny nebo, jen proto, že chceme, aby byl klient 

každé 3 měsíce kontaktován. Provázání jednotlivých klientů mezi sebou (rodina, 

firemní klientela) je dnes samozřejmostí. Podrobné informace o složeném kreditu a jeho 

čerpání patří dnes již k základním funkcím. 

Náhled uživatelského prostředí informačního systému Member Pro:

 

Obrázek č. 12 Rezervace lekcí (21) 

 

Obrázek č. 13 Náhled tiskové sestavy (21) 
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Obrázek č. 14 Kalendář akcí (21) 

 

 

Obrázek č. 15 Příchod klienta na pobočku (21) 
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Obrázek č. 16 Seznam klientů (21) 

 

Obrázek č. 17 Statistika návštěvnosti po dnech (21) 
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3.4.3 Informační systém Afit 

Afit představuje v aktuální verzi profesionální informační systém pro komplexní vedení 

agendy provozů, kde je hlavním objektem zákazník. Hlavní funkce jsou optimalizovány 

zejména pro provoz sportovních center, fitness, solárií a dalších podobných provozů.  

Afit je informační systém založený na databázovém prostředí hierarchie klient-server. 

informační systém, který sestává z hlavního programu Afit, konzistentní relační 

databáze s plnou podporou transakčního zpracování dat a doplňkových programů 

AfitBackup pro zálohování, AfitAdministrator pro diagnostiku a nastavení systémových 

vlastností, Afit Agent pro řízení událostí obsluhy zařízení jako jsou čtečky a řídící 

systémy a Afit Synchronizace pro synchronizaci dat z více poboček pracujících v off-

line provozu (18). 

Funkce systému Afit 

 Zákazník - největší důraz Afit klade na práci se zákazníkem. Zákazníky je 

možné rozčlenit do skupin, nabízet individuální slevy, prodávat zboží a celkově 

se soustředit hlavně na zákazníka. 

 

 Účty zákazníků – Zákazník má možnost si služby nebo zboží předplatit 

k pozdějšímu bezhotovostnímu odběru. Systém je jednoduchý, zákazník nabije 

na s voje konto hotovost a ze svého konta následně hradí např. permanentky, 

návštěvy, zboží či jiné služby. Zákazník si již nemusí nosit hotovost a bát se že ji 

ztratí. 

 

 Elektronické permanentky – Permanentky jsou v Afitu klíčovou funkcí. 

V případě, že má klient zájem, může si nechat vytvořit zvýhodněnou 

permanentku. V Afitu je možné vytvářet různé druhy zvýhodněných vstupů 

šitých na míru jednotlivým zákazníkům   
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 Pokladní systém - v informačním systému Afit si můžete založit libovolné 

množství pokladen, popř. bezhotovostních účtů a sledovat odděleně operace na 

jednotlivých pokladnách.  

 

 Skladové hospodářství - pro evidenci prodávaného zboží Afit obsahuje modul 

Sklad, kde se ukládají všechny nabízené výrobky a služby. U každé položky je 

možné si určit cenu a zboží například seskupovat do sestav a podobně. 

Informační systém také umožňuje vytvářet speciální ceny na jednom zboží pro 

více zákazníků. 

 

 Touchscreen – V dnešní moderní době se již začínají využívat dotykové 

obrazovky a to z důvodu jejich intuitivního ovládání a lepší orientace. Afit 

nabízí podporu pro tento způsob ovládání. Modul obsahuje také vestavěnou 

dotykovou klávesnici. 

 

 Obsazenost provozovny - v informačním systému AFIT lze najít všechny 

informace o délkách pobytu zákazníků, o době jejich odchodu a podobně. Navíc 

je možné si definovat vlastní elektronické hlídače, kteří upozorní na 

návštěvníky, kterým čas v provozovně již vypršel nebo kterým zbývá do konce 

návštěvy hlídačem stanovený čas. 

 

 Rezervační systém - rezervace tvoří v informačním systému  Afit samostatný 

modul, který má celou škálu funkcí např. možnost zaslat zákazníkovi 

upozornění na rezervaci několik hodin před započetím termínu, např. zprávou na 

mobilní telefon. 
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 Kontakt se zákazníky - Afit nabízí funkce pro zasílání e-mailů a SMS 

zákazníkům, osobám z adresáře, nebo vybraným skupinám najednou. Zprávu lze 

odeslat přímo z prostředí programu. Kromě ručních zpráv Afit umí zasílat i 

zprávy automatické, např. informace o stavu rezervací. 

 

 Statistiky - informační systém Afit umožňuje zpracování dat do několika 

různých sestav. Ať už se jedná o tržby, prodej permanentek, doplňků, návštěvy a 

podobně. Vše je dostupné okamžitě a lze tyto sestavy tvořit už od jednotlivců. 

Například pokud chceme zjistit, co který zákazníků kupuje nejraději. 

 

 Podpora - při zakoupení informačního systému Afit automaticky zákazník 

získává, nápovědu jak v elektronické tak tištěné podobě. Nejedná se o placenou 

službu ale o manuály pro personál a uživatele informačního systému.  

 

 Profesionální jídelníček - funkcí profesionální jídelníček je myšlený seznam 

jídel na dny, které si uživatel definuje. Jídla jsou složeny z potravin, které 

uživatel zadá do databáze. Nejedná se o stěžejní modul ale o jakousi odlišnost 

od konkurence. 

 

 Databáze potravin - v informačním systému již existuje hned po jeho zakoupení 

téměř 1000 druhů potravina jejich popis a složení. Potraviny jsou dále rozděleny 

do 28 základních skupin. Seznam se dá rozšiřovat editovat a je možné s ním dále 

pracovat. 

 

 Trénink - Informační systém Afit obsahuje modul pro přípravu plánu tréninku. 

Lze připravit celý tréninkový plán, který je možné udělat i více fázový. 

Informační systém Afit obsahuje databázi cviků, jejich popis, lze nastavit i délku 
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tréninku, počty opakování, délku přestávek mezi jednotlivými cviky a celou 

sestavu následně vytisknout. Zjednoduší se tak příprava na trénink a klientovi 

požadavky. Zajímavá funkce je i možnost nechat si spočítat Energetickou 

náročnost cviků a výdej, který bude klient mít. Lze při vhodném výběru 

kombinovat s profesionálním jídelníčkem z důvodů lepších výsledků při správné 

stravě.  

 

 Tiskové sestavy - dokumenty a sestavy vytvořené v informačním systému Afit, 

lze tisknout na kterékoliv tiskárně s ovladačem pro windows. Informační systém 

obsahuje i vlastní editor, díky kterému, lze sestavu uložit v libovolném formátu 

jako je: PDF (Portable Document File), HTML, XLS, TXT, XML, GIF, TIFF, 

JPEG a další. 

 

 Správa kontaktů - Afit je možné využívat i pro správu adres a kontaktů například 

dodavatelů a při přijímání zboží už jen vyberete předdefinovaného dodavatele a 

zboží které jste převzali. 

 

 Správa zaměstnanců - modul pro správu a kontrolu docházky zaměstnanců. Přes 

čipové karty lze efektivně řídit pracovní dobu a kontrolovat její dodržování. 

 

 Přístupový systém pro zákazníky - informační systém Afit umožňuje definovat 

zóny, které jsou zpřístupněny pouze některým klientům, kteří například splňují 

určité podmínky. Například zakoupení permanentky, dostatečný kredit, 

rezervaci a podobně. Systém je vytvořený tak aby byl maximálně efektivní a 

fungoval téměř samostatně bez nutnosti zásahu zaměstnanců. Lze definovat 

neomezené množství zón, čteček, elektronických klíčů. 

Sepsáno dle (18). 

Náhled uživatelského prostředí informačního systému Afit: 
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Obrázek č. 18 Jídelníčky (22) 

 

 

Obrázek č. 19 Obsazení provozoven (22) 
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Obrázek č. 20 Úvodní obrazovka administrátora (22) 

 

 

Obrázek č. 21 Touchscreen (22) 

3.4.4 TravelSoft Fitness 

Poslední varianta, kterou jsem zařadil o výběru, je rezervační systém TravelSoft Fitness. 

Jedná se sice pouze o rezervační systém, ale z důvodu slabé nabídky na trhu 
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s informačními systémy do fitness centra jsem se rozhodl jej zařadit. TravelSoft fitness 

je určen pro fitness kluby a sportovní střediska, která nabízejí aktivity jako např. 

powerplate, badminton, squash, tenis, heat, spinning, K2 Hiking. Systém je sice 

nabízený pouze jako rezervační ale obsahuje téměř všechny funkce a parametry pro to 

aby splňoval podmínky pro informační systém (19). 

Funkce systému TravelSoft fitness: 

Systém z pohledu klienta 

 Registrace klientů - možnost registrovat nového klienta, nebo se přihlásit za již 

stávajícího klienta do systému. 

 Stav kreditu - klient má možnost si předplatit libovolné množství kreditu, který 

je možné rozdělit na několik typů a následně využívá pro platbu za služby ve 

fitcentru. Má možnost platit jak jednorázově například v hotovosti, nebo přes 

svůj účet. 

 Kalendář akcí - klient má k dispozici přehledný kalendář akcí, kde vidí svoje 

přihlášené lekce zvýrazněny. Tenhle kalendář je integrovaný, to znamená, že 

klient vidí všechny svoje rezervace napříč všemi středisky aktivitami a 

odděleními.  

 Detailní informace - klient má samozřejmě také přístup k detailním informacím 

o lekci. Například o místu konání, času obsazenosti, o trenérovi, který kurz 

povede a podobně. 

Systém z pohledu operátora 

 Kalendář akci - operátor má možnost administrovat veškeré informace a údaje 

v kalendáři akcí. 

 Vyhledávání a rezervace - systém umožňuje, aby operátor mohl vyhledávat a 

registrovat klienty s jejich svolením. Například v případě náhradníků na již plné 

akce a podobně. Má i možnost například zablokovat rezervační systém na jisté 

akce pro neregistrované zákazníky. 

 Odbavení klienta - obsluha odbavuje klienta, který přichází do fitness centra, 

v případě že si chce zakoupit kredit bonusový program a podobně. 
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 Prodej zboží - existuje zde i správa prodeje zboží. Kde obsluha spravuje zásoby 

a prodávaný sortiment. 

 Správa klientů - obsluha má přístup do modulu správy klientů, kde vidí historii 

klienta jeho bonusové akce, množství kreditu a informace o samotném klientu. 

Má k dispozici i poznámkový deník klienta také možnost zaslat automatické 

zprávy danému klientovi a lze nastavit i upozornění při příchodu a odchodu 

klienta. 

Systém z pohledu administrátora 

 Aplikace massmail - administrátor má funkce jako jsou možnosti rozesílání 

directmailů, exporty seznamů klientů a další jejich správa. 

 Pokladna - administrátor má pod dohledem pokladnu, vidí přehled tržeb, má 

možnost si udělat sestavu například s rekapitulací DPH. 

 Příjem zboží - příjem drobného zboží na sklad, přehled stavu skladových zásob. 

 Statistiky tržeb - statistiky tržeb za zboží prodej kreditů, lze filtrovat podle 

období způsobu platby a podobně.  

 Statistiky - využívání, obsazenosti jednotlivých sportovišť podle množství 

utraceného kreditu. Statistiky využití permanentek. 

 Hodnocení instruktorů - podklad pro systém odměňování, podrobný přehled o 

úspěšnosti jednotlivých trenérů, naplnění jejich lekcí plánování a oblíbenost. 

 Uživatelské konfigurace - možnosti nastavení storna objednávek, systém akcí, 

permanentek, slev pro prodej kreditů, editovaný seznam instruktorů a 

zaměstnanců(19). 

 

Náhled do prostředí TravelSoft fitness: 
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Obrázek č. 22 Úvodní obrazovka klienta po přihlášení (23) 

 

 

 

Obrázek č. 23 Správa klientů (23) 

 



 

67 

 

 

Obrázek č. 24 Tržby za klubové karty (23) 

 

 

Obrázek č. 25 Rezervační systém (23) 

3.4.5 Vyhodnocení dodavatelů 

V následující kapitole se budu zabývat vyhodnocením jednotlivých možností pro výběr 

a implementaci informačního systému. 
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Tabulka č. 3 Matice pro výběr IS (vlastní) 

  Member Pro Afit travelsoft Fitness 

moduly pro služby (3) 4 3 2 

databáze klientů (3) 4 3 2 

databáze zaměstnanců (3) 3 3 2 

správa financí (3) 3 4 2 

rezervační onlien systém (5) 4 4 3 

jednoduchost ovladatelnost (2) 4 3 4 

sestavy pro práci s daty (3) 2 4 3 

autorská podpora (1) 4 2 1 

zaškolení personálu (3) 3 2 0 

ostatní funkce (2) 3 4 0 

finanční náročnost (5) * 3 3 4 

délka implementace (5) ** 4 1 4 

výsledné hodnocení 130 113 97 

číslo v závorce - váha kritéria při hodnocení 
   

Tabulka č. 4 Klasifikace systému (vlastní) 

klasifikace systému: 

0 - neobsahuje / nevyhovuje 

1 - obsahuje / nedostatečné 

2 - obsahuje / průměrné 

3 - obsahuje  / kvalitní 

4 - obsahuje / velmi kvalitní 

 

Tabulka č. 5 Hodnocení finanční náročnosti (vlastní) 

* hodnocení finanční náročnosti 

méně než 100 000 4 

100 000 -150 000 3 

150 000 - 200 000 2 

200 000 - 250 000 1 

více než 250 000 0 
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Tabulka č. 6 Hodnocení délky implementace (vlastní) 

* *hodnocení délky implementace 

1-2 dny 4 

3-4 dny 3 

5-6 dnů 2 

7 dní 1 

déle jako týden 0 
 

Jak je vidět z předchozích tabulek, nejlepší hodnocení získal informační systém 

Member Pro. Podle již dříve identifikovaných požadavků na informační systém a po 

konzultaci s majitelkou jsem sestavil tabulku, ve které jsou požadavky a hodnoty kde je 

určena váha jednotlivých požadavků. Následně je každý systém obodovaný. Proto jsem 

se jej rozhodl vybrat jako nejvhodnější informační systém společnosti. 

3.5 Implementace 

Téměř celý proces implementace zajišťuje společnost Luxart, která je dodavatel 

informačního systému. Implementace informačního systému začala již v úvodní analýze 

současného stavu, kde jsou identifikovány problémy a popsány procesy které ve 

společnosti probíhají a jsou velmi důležité pro správnou implementaci informačního 

systému. Na základě analýzy, která byla provedena je navrhnuté vlastní řešení které je 

v další kapitole i tahle část patří již do implementace a jak popis současného stavu, tak 

navrhované řešení je nutné velmi pečlivě konzultovat se zákazníkem. Tedy majitelkou 

fitness centra Power plate Brno. Po fázi analýzy a návrhu následovalo vytvoření 

objednávky, kde jsem specifikoval konkrétní potřeby společnosti. A objednal moduly, 

které jsou nutné pro chod fitness centra. V dalším kroku společnost Luxart nastavila 

systém dle konkrétních představ zákazníka. Tohle je velmi komplexní proces, který 

obsahuje nastavení všech parametrů systému, nastavení číselných řad, konkrétních 

dokladů a jejich provázání. Po dokončení fáze nastavení systému, je systém připravený 

na plnění daty. Ve většině případů nyní nastává fáze převodu statických dat, které jsou 

již obsaženy ve starším informačním systému, nebo jinak uloženy v elektronické 

podobě. Jelikož fitness studio nemá informační systém a tohle je jejich první informační 

systém žádný převod dat, se neuskutečnil. Proto je nutné veškerá data vložit do 

informačního systému a nedochází k převodu, tahle část je však až téměř posledním 
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krokem implementace a to z důvodu zkušebního provozu, který musí proběhnout 

napřed. Jedna z nejdůležitějších částí implementace, je zaškolení uživatelů a personálu 

fitness centra. Tuhle fázi zajišťují pracovníci společnosti Luxart a probíhá na 

provozovně, kam implementují informační systém Member pro, školení je více denní a 

po jejím absolvování jsou zaměstnanci připraveni samostatně a efektivně využívat 

informační systém. 

Školení se skládá z několika částí, jako jsou: 

 popis systému, 

 seznámení s prostředím systému, 

 základní ovládání, 

 ovládání pokročilých funkcí, 

 konkrétní ukázky častých problémů uživatelů a jejich řešení. 

 

 Po zaškolení uživatelů následuje zkušební provoz, kde zástupci společnosti dohlížejí na 

správný chod systém, je to simulace ostrého provozu kde je nutné zkontrolovat, jestli je 

vše správně provázáno a zda vše správně funguje. V případě že se vyskytne problém, 

řeší se na místě a je nutné jej odstranit co možná nejrychleji. Další fází 

implementačního procesuje naplnění počátečních stavů. K testovacímu provozu se 

nepoužívají reálná data uživatelů, ale data určená k testování. Proto jedním z posledních 

kroků je naplnění počátečních stavů. Tahle fáze je téměř poslední, ale připravuje se již 

od počátku implementace, protože v případě že systém, nebude naplněn správnými 

daty, nebude efektivní a bude ztrácet smysl. K fyzickému naplnění systému reálnými 

daty tedy dochází až v závěru implementace a v případě přechodu z ručně psaných 

záznamů je nutné téměř všechny záznamy vkládat ručně. Poslední fáze 

implementačního procesu je fáze ostrého startu. Při ostrém startu systému se opět 

nacházejí pracovníci společnosti Luxart ve fitness studiu jako operativní podpora při 

jakémkoliv problému. Přejít na nový systém není nikdy jednoduchá záležitost, proto je 

nutné mít na pracovišti zástupce společnosti a vyškolený personál. 
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3.6 Ekonomické zhodnocení 

V následující kapitole vyhodnotím, jaké jsou nutné finanční prostředky pro zavedení 

informačního systému pro firmu. Náklady jsou rozepsány do tabulek. Tabulka č. 7 

obsahuje náklady na 1 licenci.  

Tabulka č. 7 Náklady na 1 licenci (vlastní) 

 

Tabulka č. 8 je cena za dvě licence na dvě místa ve firmě. Je zde započítaná sleva 50% 

na druhou zakoupenou licenci.  

Tabulka č. 8 Cena licencí (vlastní) 

 

 

V tabulce č. 9 a č. 10 jsou náklady spojeny s dalšími službami jako je údržba 

internetových rezervací, která se platí půl ročně, nebo školení uživatelů IS Member Pro. 

Tabulka č. 9 Internetové služby (vlastní) 

 

 

Tabulka č. 10 Ostatní náklady (vlastní) 

 

 

V tabulce č. 11 jsou rozepsány náklady na docházkový systém pro zaměstnance, kde je 

nutné zakoupit speciální hardware. 

položka počet modulů cena za modul počet * cena

základní modul 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

modul pro 1 licencovanou aktivitu 3 3 990,00 Kč 11 970,00 Kč

modul restaurace 1 5 990,00 Kč 5 990,00 Kč

modul kurzy 1 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč

modul připomínkovník 1 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč

modul správy interních úkolů 1 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč

modul evidence pracovní doby zaměstnanců 1 2 990,00 Kč 2 990,00 Kč

celkem cena 1 licence 54 920,00 Kč

licnece systému Meber Pro 2 54 920,00 Kč 109 840,00 Kč

sleva 50 % na druhou licenci -27 460,00 Kč

konečná cena licencí 82 380,00 Kč

internetové služby 

internetové rezervace licencovaných aktivit 350Kč /měsíc 1 350 Kč 350 Kč

implementační studie na zavedení member pro 4 650 Kč 2 600 Kč

školení uživatelů (2860 ,- Kč/ den) 3 2 860 Kč 8 580 Kč

celkem 11 180 Kč
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Tabulka č. 11 Náklady na docházkový systém (vlastní) 

 

 

Tabulka č. 12 Celkové náklady na IS (vlastní) 

 

 

Z předchozích tabulek je patrné, že náklady na pořízení informačního systému jsou 

předběžně vyčísleny na 119 399 Kč. Podle stanovených kritérií jsou to přijatelné 

náklady. Celá nabídka od společnosti Luxart viz příloha č. 1 a příloha č. 2.  

Měřitelné přínosy 

 Úspora času – při zavedení objednávkového systému, u kterého není potřeba 

obsluha. Dochází k uspoření času a lekce začínají dle časového harmonogramu 

přesně, jedná se o 5 minut každých 30 minut, kdy začíná nová lekce. 

 Snížení počtu zaměstnanců – finanční úspora ve výšce měsíčního platu jednoho 

zaměstnance. Díky zefektivnění procesů nejsou kladeny tak vysoké zvlášť 

časové nároky na zaměstnance proto jich může být méně. Jedná se o 6 000 Kč 

každý měsíc. 

 Snížení finančních ztrát – v minulosti docházelo ke ztrátám například papírové 

permanentky a podobně. Zavedením informačního systému se tenhle problém 

vyřešil, což v současné době přináší úsporu cca 1000 Kč každý měsíc. 

 Rychlost reakce na zákazníka – klient okamžitě vidí díky on-line 

objednávkovém systému zda je lekce volná či nikoliv a může se rozhodnout 

okamžitě, kdy navštíví fitness studio. Úspora času pro klienta je v řádech hodin 

při telefonickém objednání. 

 

 

docházkový systém počet kusů cena počet * cena

ISD COMBI LIGHT Mifare 1 17 500 Kč 17 500 Kč

napájecí zdroj 1 4 890 Kč 4 890 Kč

komunikační převodník RS485/ETH 1 3 449 Kč 3 449 Kč

celkem 25 839 Kč

cena celkem za IS 119 399 Kč
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Neměřitelné přínosy 

 Spokojenost zákazníků – zákazníci jsou spokojenější z několika důvodů, uspoří 

čas na pobočce, nemusejí čekat na pozdě začínající lekce, registrují si lekce 

z pohodlí domova a i trenéři a personál se jim může více věnovat a tím jim 

vytvořit příjemné prostředí kam se rádi vracejí. 

 Plánování – informační systém umožňuje s modulem zaměstnanci efektivně 

plánovat směny a celkově lépe řídit například lidské ale i finanční zdroje. 

 Zefektivnění chodu fitcentra – ve fitness centru se standardizovali procesy, jsou 

jasně popsané a díky informačnímu systému lze lépe vyhodnocovat například 

úspěšnost jednotlivých trenérů, lekcí a případně nasadit a vyhodnotit slevové 

akce na permanentky pro zvýšení návštěvnosti. 

 Snížení zátěže pro zaměstnance – zaměstnancům po zavedení informačního 

systému odpadne spoustu povinností, které měli, aby zajistili chod fitness centra. 

Tím se sníží jejich únava a zvýší se kvalita lekcí, které vedou jako osobní 

trenéři. 
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ZÁVĚR 

Na základě studia, dosavadní praxe a zpracování teoretických východisek jsem si 

stanovil cíle bakalářské práce. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vybrat a implementovat informační systém pro firmu. 

Konkrétně se jedná, o fitness studio Power plate Brno. Společnost žádný informační 

systém neměla a potýkala se s několika problémy, které by měl správný výběr a 

implementace vyřešit. Jednalo se zejména o zefektivnění chodu fitcentra, snížení 

nákladů, zvýšení spokojenosti klientů a zavedení online rezervací. V neposlední řadě 

také efektivně řídit celé fitness centrum a napomáhat majitelce při rozhodování. 

Na začátku práce bylo nutné zhodnotit a popsat současný stav, který je ve společnosti, a 

konkrétně popsat problémy, které společnost má. Na základě teoretických poznatků, 

které jsem sepsal v první části své práce a vytvořené rozhodovací tabulky jsem vybral 

informační systém Member Pro od společnosti Luxart. 

I když se jedná o poměrně značný vstupní finanční náklad, jak z uvedených analýz 

vyplývá, je zřejmé, že přínosy, které by aplikací nastaly, jak z hlediska organizace 

práce, styku se zákazníkem a celkové racionalizace provozu jsou zásadní a prospěšné. 

Také jsem bral v úvahu, že se v tomto období zvýšila koupěschopná poptávka po této 

službě a bylo by škoda vzestupného zájmu klientů nevyužít. 

Při samotném výběru jsem vše konzultoval jak s majitelkou, tak se zaměstnanci fitness 

centra. Jelikož ve fitness centu pracuji, jako osobní trenér jsem měl pozici značně 

ulehčenou, velmi dobře znám všechny procesy ve firmě a v neposlední řadě také 

problémy které ve fitness studiu jsou. Z ekonomického hlediska však bylo vše nutné 

konzultovat hlavně s majitelkou. 

Celkové náklady na informační systém se pohybují nyní na úrovni 119 000 Kč. Jedná se 

však pouze o lehce spočítatelné položky. Ostatní náklady se v téhle fázi projektu velmi 

těžko přesně vyčíslují. Správný výběr informačního systému však lze jednoduše ověřit. 

Fitness studio ušetří každý měsíc mzdu na jednoho brigádníka, o kterého mohl snížit 

stav po zavedení informačního systému. Měřitelné jsou také zamezené ztráty, ke kterým 

díky zavedení informačního systému již nebude docházet, a v nepodlesní řadě je to také 
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spokojenost klientů a lepší přístup zaměstnanců z důvodů sníženi zátěže, která je na ně 

kladena. Samozřejmě to nejsou všechny přínosy, které informační systém fitness studiu 

přinesl.  

Závěrem je možné konstatovat, že navržené řešení je aplikovatelné a využitelné v praxi. 

Při dobré marketingové strategii a aplikaci systému by se výrazně zvýšila 

konkurenceschopnost.  

Konečné rozhodnutí o aplikaci informačního systému je ovšem na majitelce fitness 

centra. 
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