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Abstrakt 

Bakalářská práce na základě analýz navrhuje objednávkový systém pro cukrárnu. Cílem 

je objednávkový systém, ve kterém bude cukrárna moci spravovat nabízené produkty i 

objednávky těchto produktů. Kromě organizace bude v závěru také dosaženo úspory 

provozních nákladů na provoz webových stránek a bude vytvořena moderní webová 

prezentace.  

 

Abstract 

This bachelor’s thesis, based on analyses, designs ordering system for a sweet shop. The 

goal is an ordering system, that allows the owner to manage offered products as well as 

keep an eye on orders placed upon them. Besides the organization, a save of operating 

costs, that are currently being spent on the service of website, will be reached together 

with a creation of a new modern web presentation. 
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ÚVOD 

V současné době, když vyhledáváme nějakého výrobce nebo poskytovatele služby, 

automaticky zamíříme do internetových vyhledávačů a snažíme se v co nejkratším čase 

získat odpovídající informace. Pokud vyhledáváme nějaké zboží, produkt či službu, ve 

většině případů také očekáváme možnost jejího objednání skrze webové rozhraní, čímž 

chceme ušetřit náš osobní čas.  

Kromě pohodlnosti, zvyšuje dobře fungující a vypadající webový systém společnosti její 

úroveň i její důvěryhodnost. Tento fakt je často opomíjen, avšak může hrát významnou 

roli v rozhodnutí zákazníka, zda si daný produkt nebo službu objedná v daném podniku 

nebo u konkurence, která se o své webové stránky stará.  

Z pohledu vlastníka systém přispívá k organizaci objednávek, nabízených produktů a 

nakonec poskytuje i užitečné informace, které může vlastník ve svém podnikání 

zhodnotit.  

Tato bakalářská práce se zabývá navržením objednávkového systému pro brněnskou 

cukrárnu, která doposud vlastnila pouze statické webové stránky, jejichž vzhled mimo 

jiné neodpovídal moderním trendům, a které měly ryze informační charakter. Tato slabina 

byla mimo jiné potvrzena během analýzy problému a současného stavu. Následně byly 

vyhodnoceny požadavky, na základě kterých byl navržen a také zprovozněn 

objednávkový systém.  
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cukrárna U mlsné kočky má již své webové stránky, ale jsou statické. Nové stránky by v 

sobě měly obsahovat objednávkový systém a správu zboží, které se na stránkách bude 

zobrazovat. Díky tomuto systému bude mít majitelka cukrárny přehled o objednávkách, 

tržbách a svých zákaznících. Pro webové stránky bude navržena nová databáze a celý 

systém bude postaven na PHP frameworku Nette. Současně je žádoucí redukovat 

provozní náklady stránek na možné minimum. Stránka bude optimalizována pro všechna 

zobrazovací zařízení a bude využito nástrojů SEO pro dosažení lepších pozic při 

vyhledávání. 

Cílem práce je navrhnout a vytvořit webový objednávkový systém pro cukrárnu U mlsné 

kočky, ve kterém si zákazníci cukrárny budou moci objednávat její zboží a výrobky, a 

který umožní cukrárně toto zboží na webových stránkách spravovat. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této kapitole se zaměřím na teoretická východiska práce. Zmíním SWOT a HOS 

analýzu, které analyzují prostředí organizace, dále také programovací jazyky využívané 

pro tvorbu webových aplikací i architekturu Model-View-Controller (MVC), se kterou 

pracuje PHP Framework Nette. V závěrečné části zdůvodňuji, proč je vhodné se zaměřit 

na SEO optimalizaci a k čemu SEO optimalizace slouží. 

 

1.1   SWOT analýza 

SWOT analýza pomáhá tvořit strategii společnosti. Z širšího hlediska analyzuje její 

fungování a může být použita nejen na společnost jako takovou, ale může být také 

aplikovaná k analyzování celého odvětví a bývá využívána i k analyzování celého 

národního hospodářství (15). 

SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) zkoumá a analyzuje vlivy, které 

na společnost působí. Zaměřuje se jak na vnější, tak i na vnitřní vlivy. Vyhodnocuje silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby. V závěru poskytuje informace o těchto vlivech a 

pomáhá udat směr, jak využít silných stránek a příležitostí pro růst podniku a zároveň 

podává seznam slabých stránek, jež je třeba odstranit, a hrozeb, kterým je dobré se 

vyvarovat (15). 

 

1.2   HOS 

Metoda hodnocení informačních systémů neboli HOS (Hardware Orgware Software) 

hodnotí jednotlivé komponenty informačního systému. Informační systém dělí do třech 

komponent, kterými jsou technika (hardware), soubor pravidel a činností související s 

provozem systému (orgware) a programové vybavení (software). HOS řadí tyto 

komponenty do třech úrovní – vysoká úroveň, průměrná úroveň a nízká úroveň. Zároveň 

přidává k hodnocení informaci, o jakou organizaci se jedná. Rozlišuje malé živnostníky, 

střední výrobní i nevýrobní firmy a velké společnosti (19). 
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Ve výsledku analýza poskytuje informace o tom, zda informační systém je technicky 

nemožný, vysoce neefektivní, málo efektivní či zda je vyvážený. Cílem je vyvážený 

systém, kde se jednotlivé komponenty informačního systému pohybují kolem průměrné 

úrovně s ohledem na to, v jaké organizaci je systém použit (19). 

 

1.3    HTML5  

HTML je zkratkou pro HyperText Markup Language. Pomocí HTML značek neboli tagů 

přidáváme textovému obsahu webové prezentace strukturu a význam. Pokud webové 

stránky obsahují sémantický zdrojový kód, tak je zlepšena jejich přístupnost. Úkolem 

HTML není dávat obsahu vizuální styl. O vzhled se samostatně starají kaskádové styly, 

zkráceně CSS (1). 

Nově s HTML5 přibyly další elementy, které dokáží lépe sémanticky strukturovat obsah, 

můžeme také s jejich pomocí vkládat audio- a videosoubory do dokumentů HTML. Nově 

také přibyly atributy elementů, které pomáhají ve vytváření robustního formuláře s 

validací vložených dat na straně klienta. Kromě výše zmíněného HTML5 dovoluje také 

vytváření grafiky, her a animací. V dnešní době se HTML5 stalo již standardem a 

podporují ho všechny velké webové prohlížeče (3). 

 

1.4    CSS3 

Cascading Style Sheets (CSS), také jinak kaskádové styly slouží k tomu, abychom 

oddělili vzhled od obsahu. Snahou kaskádových stylů je oddělit vizuální prezentaci 

(layout, typografii a další) od obsahu webových stránek, kterým jsou různé texty, 

související obrázky, tabulky a tak dále. Oddělením obsahu od stylu dosáhneme efektivní 

a jednodušší správy obou těchto částí. Veškeré vzhledové úpravy je poté nutno udělat 

pouze v jednom souboru a tak není nutné hledat ve zdrojovém kódu každý požadovaný 

element, na kterém má být změna vzhledu aplikována (1), (2).   
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1.4.1 Responzivní design  

Pro dnešní moderní weby je důležité, aby jejich vzhled byl optimalizován pro všechna 

zobrazovací zařízení. Vývojář neví, zda návštěvník jeho stránky bude zobrazovat na 

velkém monitoru, notebooku nebo mobilním telefonu, ale chce zajistit, aby pro 

návštěvníka prohlížení stránek bylo příjemné a co nejméně náročné. Aby nemusel obsah 

zvětšovat nebo zmenšovat. Pro automatické přizpůsobení vzhledu zobrazovacího zařízení 

se používají techniky responzivního webdesignu (6). 

Základními technikami responzivního designu jsou fluidní mřížky, flexibilní obrázky a 

dotazy na médium. Fluidní mřížky jsou používány, aby se obsah automaticky 

přizpůsoboval velikosti zobrazovacího zařízení a nedocházelo k tomu, že obsah přeteče 

za hranice displeje. Kromě přizpůsobování textu ve fluidních mřížkách, je také nezbytné 

přizpůsobit obrázky, a toho lze dosáhnout technikou adaptivních obrázků pomocí CSS, 

JavaScriptu nebo HTML5. Dotazy na médium je technikou přejímající informace o 

prohlížeči i zařízení a na základě toho načítá definovaný vzhled (16).  

Dnes navíc není již možné počítat s tím, že uživatel bude prostředí ovládat za pomoci 

klávesnice a myši, ale je nutné také pamatovat na dotyková vstupní zařízení a těm 

přizpůsobit veškeré aktivní prvky stránky (6). 

 

1.5  Javascript 

HTML dává webové prezentaci sémantický význam, CSS upravuje vzhled a Javascript 

přidává funkčnost. Je jazykem pro vývoj interaktivity prezentace a umožňuje snadnou 

manipulaci s obsahem stránky. Je silným nástrojem sloužícím k validaci obsahu 

formulářů na straně klienta, pro práci s obrázky, k dynamickému přidávání elementů nebo 

poskytuje zpětnou vazbu návštěvníkům. Pracuje na straně klienta, a proto není nutné 

odesílat data na server a čekat na odpověď, ale je možné data zpracovat přímo. Tím se 

zvyšuje efektivnost a rychlost aplikace, která může bezprostředně reagovat na uživatelské 

podněty. Je ovšem nutno pamatovat na to, že JavaScript si uživatel může ve svém 

prohlížeči vypnout anebo jeho kód dokonce upravit. Tato skutečnost může v neošetřené 
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aplikaci vytvořit bezpečností hrozby. Odeslané údaje je proto vhodné následně ještě 

ověřit na straně serveru například serverovým skriptovacím jazykem PHP (4). 

 

1.5.1 jQuery 

JQuery je JavaScriptovou knihovnou s volně přístupným kódem, kterou vyvíjí a rozšiřuje 

skupina vývojářů společně se širokou komunitou programátorů (5).  

Tato knihovna obsahuje funkce, které usnadňují vyhledávání elementů na stránce, a 

umožňuje jim jednoduše přiřadit chování. Chováním se rozumí různé interakce, animace, 

efekty. Umožňuje také uživatelsky srozumitelnější použití technologie Ajax, využívání 

nastalých událostí v prohlížeči a dalších pokročilých funkcí jazyka JavaScript (5). 

 

1.5.2 AJAX 

Ajax (Asynchronní JavaScript a XML) nabyl na popularitě díky tomu, že dovoluje 

získávat informace ze serveru, aniž by muselo docházet k opětovnému načtení celé 

HTML stránky. Celý web potom působí jako „tlustá“ klientská aplikace a poskytuje 

dojem z plynulosti práce, protože na základě impulsů od klienta jsou požadované údaje 

aktualizovány, zatímco samotná stránka se znovu nenačítá, a tak je eliminováno 

nepříjemné probliknutí stránky. Nejde ovšem pouze o tento vizuální efekt, ale také o 

zmenšující se nároky na přenos dat, neboť se celá HTML stránka nenačítá znovu, ale 

aktualizuje se pouze požadovaný segment. Asynchronní odesílání může ale také množství 

přenesených dat zvýšit, pokud například dochází k odesílání informací při každé změně 

údajů ve vstupním poli (7).   
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1.6   PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) je velmi oblíbeným serverovým skriptovacím jazykem, 

neboť je snadné, a v porovnání s jinými jazyky rychlé, se jej naučit, zvláště pokud vývojář 

má již zkušenosti s jinými objektově orientovanými programovacími jazyky. Další 

výhodou je jednoduchost, nejpřirozenější způsob práce (i pro začínající programátory), 

snadná správa a dotazování se databází anebo nezávislost na platformě (8), (10). 

Jeho výhodou, porovnáme-li jej například s JavaScriptem je, že uživatel nevidí ve 

zdrojovém kódu řetězce napsané jazykem PHP (jako kupříkladu různé proměnné) nebo 

jeho rozhodovací podmínky, ale vidí pouze výstup nejčastěji ve formě HTML, který je 

odeslán serverem do klientského prohlížeče. Programová logika je tedy díky tomuto 

serverově orientovanému jazyku pro návštěvníky skryta a aplikace je bezpečnější (8). 

 

1.7   Databáze 

Data se v reálném světě ukládají podle určitého systému na příklad v archivech, 

knihovnách a v dnešní době je taktéž data nutno skladovat ve formě, ve které je bude 

snadné vyhledat v co nejkratším čase za pomoci výpočetní techniky (11). 

Počítače nám umožňuji vyhledávat informace v databázových systémech na základě 

jednoho nebo více vstupních kritérií. Pro efektivní fungování databází je nutné se 

vyvarovat tomu, aby uložená data byla redundantní a nekonzistentní. To znamená, že by 

nemělo docházet k tomu, že uložená data budou duplicitní, protože to navíc vede k 

nárůstu objemu a tím i vyšším nákladům na provoz. Je nutné taky ošetřit, aby data nebyla 

v jeden okamžik aktualizována více uživateli zároveň, neboť to může vést k nekonzistenci 

databáze (11). 

Velmi důležitým prvkem je také zabezpečení různých práv uživatelů, kteří přistupují k 

databázi. Ne každý uživatel by měl mít stejné možnosti k přístupu, upravování, anebo 

dokonce k mazání dat v rámci celé databáze (11). 
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„Databáze je definována pomocí jistého schématu a existuje nezávisle na aplikačních 

programech. Schéma (databáze) umožňuje do jisté míry porozumět datům v databázi.“ 

(11, s. 7). 

 

1.7.1 Relační databáze 

Relační databází nazýváme databázi, ve které jsou mezi jednotlivými entitami 

(tabulkami) vytvořeny relační vazby. Relací se rozumí spojení relačním klíčem, což je 

položka, kterou mají dvě tabulky společnou. Relační vazby zachycují vzájemné vazby 

mezi jednotlivými objekty databáze zapsanými v tabulkové formě (17). 

Aby bylo dosaženo efektivního ukládání dat, je nutné, aby datový model byl navržen v 

souladu s minimálně třemi normalizačními podmínkami. Pro splnění první normální 

formy musí být všechny atributy entity (položky tabulky) jednoduché, neboli atomické. 

Relace se nacházejí ve druhé normální formě, pokud jsou v první normální formě a 

zároveň všechny atributy entity jsou závislé na primárním klíči. Relace splňuje podmínku 

třetí normální formy, pokud splňuje podmínku druhé normální formy a zároveň všechny 

neklíčové atributy entity jsou vzájemně nezávislé (17).  

Pokud jsou splněny výše uvedené normalizační podmínky, je při návrhu datového modelu 

dosaženo nejen efektivního ukládání dat, ale je také minimalizována redundance při 

zachování integrity a konzistence dat (17).  

 

1.7.2 SQL 

SQL (Structured Query Language) dovoluje provádět operace s daty uloženými v 

tabulkách, které tvoří relační databázi. Mezi tyto operace patří vkládání údajů, jejich 

úprava, mazání a výběr. Nepracuje ovšem pouze s těmito daty, ale je schopno tyto tabulky 

vytvářet, mazat nebo je upravovat. Tabulky v relačních databázích obsahují klíče, pomocí 

kterých se jednotlivé tabulky spojují, a toto spojení umožňuje získávat sjednocená data z 

více tabulek. Klíč je údaj, který je pro každý záznam v tabulce unikátní a u žádného 
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záznamu nesmí chybět. Je identifikátorem tabulky a svojí hodnotou určuje konkrétní 

záznam v tabulce (8), (9). 

 

1.8   Architektura MVC 

MVC je architekturou, která se skládá z tří částí. Jsou jimi Model, View a Controller. 

Použití aplikace rozdělené na tyto tři části je oblíbené, neboť umožňuje větší modularitu 

a lepší správu aplikace. Je možné upravovat a vyvíjet jednotlivé části, aniž by byly 

ovlivněny části jiné. Negativním dojmem může působit, že aplikace obsahuje více částí, 

ale v konečném důsledku jsou tyto části jednodušší a tím i snadněji testovatelné a 

upravitelné (12). 

Model obsahuje aplikační logiku. Obvykle komunikuje s databází a o existenci ostatních 

dvou částí neví. View je pohled, obsahuje šablonu. Představuje to, co je výsledkem 

zobrazeným uživateli, prezentuje data z controlleru nebo výsledky, které mu předá model. 

Controller zpracovává uživatelovy požadavky, například různé formuláře a na základě 

toho se stará o zavolání odpovídajícího modelu, tedy aplikační logiky, která může 

například uložit data do databáze nebo je z ní vyžádat (12), (13). 

 

1.8.1  Framework 

Framework představuje soubor existujících funkcí a tříd, které můžeme využít a které 

umožňují rychlejší vývoj jakékoliv aplikace. Obecně jsou všechny frameworky navrženy 

tak, aby usnadňovaly vývojářům práci a také minimalizovaly riziko vzniku lidské chyby, 

která by mohla mít za následek vytvoření bezpečnostní hrozby. Nedílnou součástí PHP 

frameworků, jakým je například i Nette, je kromě jiného i nástroj odhalující chyby (14). 
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1.8.2 Nette 

Nette je český PHP framework s volně přístupný kódem, který disponuje moderními 

technologiemi jako je HTML5, AJAX a také dovoluje využít SEO (Search Engine 

Optimization). Architektura Nette Frameworku je Model-View-Controller, zkráceně 

MVC. Controller představují jednotlivé objekty, které se nazývají presentery. 

Zpracovávají impulsy od uživatele a předávají je modelu, také přesměrovávají, generují 

HTML stránku anebo cokoliv, co je v dané chvíli vyžadováno. View, neboli prezentace 

dat uživateli, zabezpečuje šablonovací systém latte, který s Nette velmi úzce 

spolupracuje. Využívá vlastních maker, filtrů a pomáhá se vyhnout bezpečnostním 

rizikům (14).  

„Kromě přirozené syntaxe respektující zásadu ‚kratší je bezpečnější‘ lze vyzdvihnout také 

např. kontextově citlivé ošetřování proměnných, které se v HTML textu ošetřují jinak než 

třeba v JavaScriptu“ (12, s. 351) 

Nette framework je postaven na nejnovější verzi PHP 5 a obsahuje podporu pluginů, které 

jsou vytvářeny rozsáhlou komunitou vývojářů a dovolují snadnou rozšiřitelnost aplikace. 

Nette má jednoduchou syntaxi, s níž je vývoj aplikace rychlý, a je navržený tak, aby jeho 

komponenty byly znovupoužitelné a kód se nemusel zbytečně často opakovat. Pro 

podporu vývoje obsahuje pokročilý ladící nástroj, který se nazývá Laděnka. Tento nástroj 

nabízí programátorovi zpětnou vazbu, pokud se dopustil chyby a přehledně mu napoví, 

kde chyba vznikla a případně i jak ji opravit (14). 

 

1.9   SEO 

Zkratka SEO obsahuje nástroje pro optimalizaci a přizpůsobení stránek pro internetové 

vyhledávače. Při provedení optimalizace pro vyhledávače nejsou výsledky patrné ihned, 

ale projevují se postupně, a to v řádu týdnů a u nově vytvořených stránek časový horizont 

může dokonce dosáhnout až několika měsíců (16). 

Provádět optimalizaci je vhodné zejména tehdy, pokud se podnikatel pohybuje v 

segmentu trhu, který je konkurenční a chceme, aby vyhledávač vrátil zákazníkovi na jeho 
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dotaz webové stránky podnikatele a umístil je na první příčky mezi výsledky vyhledávání 

(16). 

Mezi nejvíce rozhodující faktory ovlivňující SEO, a tedy i pozici stránky ve výsledcích 

vyhledávání, patří například odpovídající titulek stránky, hlavní nadpis stránky, klíčová 

slova charakterizující obsah, zpětné odkazy a umožnění indexace stránky robotům. 

V České republice je vhodné se kromě nejrozšířenějšího vyhledávače Google.com 

zaměřit také na český Seznam.cz (16), (18). 

 

1.9.1 SERP 

Pod zkratkou SERP (Search Engine Result Page) se rozumí stránka, na které jsou 

obsaženy výsledky vyhledávání. Hlavní cílem SEO je dostat webové stránky podnikatele 

na první pozice a tím dosáhnout většího počtu návštěv relevantních zákazníků. Tedy 

takových zákazníků, kteří mají o nabízenou službu, informace nebo produkty skutečný 

zájem (16). 

Pro sledování návštěvnosti je vhodné využít analytických nástrojů. Například Google 

Analytics, který je zdarma a poskytuje kvalitní zpětnou vazbu o návštěvnosti stránek (16). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola se zaobírá základními údaji o cukrárně a popisuje současný stav, ve kterém 

se nachází webová prezentace včetně jejich nedostatky. Společně s majitelkou jsme 

analyzovali vnější a vnitřní prostředí pomocí SWOT analýzy, vyhodnotili informační 

systém metodou HOS a determinovali požadavky na nové webové stránky.  

 

2.1   Základní informace o cukrárně U mlsné kočky 

Paní Vlasta Prostá podniká na současném místě třetím rokem. Podnik převzala od 

původních majitelů, kteří objekt vlastnili jedenáct let. V cukrárně působí sama s občasnou 

výpomocí dvou brigádnic. 

Její podnik se nachází v Brně, a to konkrétně v městské části Bohunice. Je situovaný v 

klidné oblasti, v blízkosti panelových domů a s dobrou dostupností, jak autem po silnici, 

tak i pomocí prostředků městské hromadné dopravy. Oblast je obývána především 

rodinami s dětmi, které jsou cílovou skupinou. 

Nabízí zákusky, obyčejné, ale i sváteční nebo vánoční cukroví, vdolečky, chlebíčky, 

sladkosti pro diabetiky a velké dorty na objednávku. 

Paní Vlasta Prostá v současné době vlastní jeden notebook, na kterém ovšem nevyužívá 

žádný informační systém ani software pro podporu svého podnikání. Veškeré údaje o 

živnosti, o finančních tocích i objednávkách zákazníků vede v denících v papírové formě.   

Tabulka 1: Základní informace 

Jméno Vlasta Prostá 

Právní forma 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona 

nezapsaná v obchodním rejstříku 

Předmět podnikání 
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných 

výrobků 

IČ 12899062 

Adresa cukrárny Hraničky 1, Brno – Bohunice, 62500 
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2.2   Současná webová prezentace 

Současná webová prezentace je umístěna na internetové adrese www.cukrarna-brno.cz a 

byla vytvořena pomocí internetového nástroje pro snadnou tvorbu webových stránek 

Webnode. 

 

2.2.1 Vzhled 

Na webových stránkách je použita jedna z předdefinovaných šablon, které Webnode 

nabízí zdarma. Již na první pohled vzhled není atraktivní a je zřejmé, že je zastaralý. 

Stránky navíc nedisponují responzivním designem, který by se přizpůsoboval velikosti 

zobrazovacího zařízení.    

 

Obrázek 1: Vzhled původního webu 

 

2.2.2 Správa 

Webová administrace obsahuje pouze nástroje pro správu obsahu. Tyto nástroje jsou 

velmi komplexní a dovolují upravit téměř vše. Na první pohled složité ovládání ovšem 
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může nezkušeného uživatele odrazovat od hlubšího prozkoumání všech funkcí. Z tohoto 

důvodu by nové stránky měly obsahovat pouze to nejnutnější a tím zvýšit pohodlnost a 

efektivitu práce. 

 

2.2.3 Obsah 

Současný web poskytuje návštěvníkovi všechny informace, které potřebuje. Avšak 

některé, jako například otevírací doba, odkaz na skupinu na sociální síti Facebook, či 

jednotlivé druhy dortů, jsou nevhodně umístěny a pro maximalizaci informační síly 

webové prezentace bude potřeba je optimalizovat. 

Zároveň tyto webové stránky slouží pouze jako zdroj informací a není možná přes ně 

provádět objednávky cukrárenských produktů, a protože nejen pro mladé lidi je 

pohodlnější vyplnit jeden jednoduchý formulář než provést telefonickou objednávku, je 

vhodné se zaměřit na tuto slabinu a dovolit návštěvníkům, aby mohli provést objednávku, 

kdykoliv budou chtít. 

 

2.3   Konkurence 

V okolí cukrárny se nachází pouze několik restauračních zařízení a supermarket. Tento 

supermarket se v současné době nesnaží cenově ani kvalitativně konkurovat cukrárně, a 

proto také, stejně jako ostatní konkurenti, není reálnou hrozbou.  

 

2.4   HOS analýza 

HOS analýzu využiji k hodnocení informačního systému na základě hodnocení tří 

komponent toho systému. Hardware (technika), Software (programové vybavení) a 

Orgware (soubor pravidel a činností dotýkajících se provozu informačního systému). 
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2.4.1 Hodnocení hardwaru 

Paní Vlasta Prostá vlastní jeden přenosný počítač značky Acer, který disponuje 

procesorem Intel Core 2 Duo, pamětí RAM o velikosti 2 GB  a integrovanou grafickou 

kartou typu Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 HD.   

Tento notebook není příliš výkonným strojem, ale pro obsluhu informačního systému 

prostřednictvím webové rozhraní bude dostačující. V rámci HOS analýzy se nachází na 

střední úrovni. 

 

2.4.2 Hodnocení softwaru 

Obsluha informačního systému a správa webových stránek nevyžadují žádné zvláštní 

softwarové vybavení. Notebook disponuje nejaktuálnější verzí webového prohlížeče 

Mozilla Firefox, který podporuje všechny využité technologie. Při případné změně 

prohlížeče nenastane žádný problém, neboť webové stránky budou optimalizované pro 

všechny populární webové prohlížeče včetně Internet Exploreru, respektive nového 

prohlížeče Microsoft Edge. Tato komponenta systému je tedy na vysoké úrovni. 

 

2.4.3 Hodnocení orgwaru 

Celý informační systém je tvořen podle požadavků zákazníka. Po celou dobu jeho vývoje 

je diskutován a optimalizován. Majitelka cukrárny je jedinou osobou, která bude tento 

systém obsluhovat. Ví proto přesně, co od systému očekávat a jak ho spravovat. Orgware, 

jako poslední složka, je na vysoké úrovni. 

 

2.4.4 Hodnocení HOS analýzy 

Číselně je systém klasifikován 233. Jedná se o vyvážený informační systém, který nelze 

vylepšit jinak než další investicí. V našem případě investicí do hardwaru. 
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Graf 1: Klasifikace systému HOS analýzou 

 

2.5   SWOT analýza 

V následující SWOT analýze se zaměřím na silné stránky, slabé stránky, příležitosti a 

hrozby, které se týkají samotné cukrárny U mlsné kočky.  

 

2.5.1 Silné stránky 

• Kvalita výrobků 

• Množství druhů nabízeného zboží 

• Stálá klientela 

• Výhodné prodejní místo 

 

2.5.2 Slabé stránky 

• Webové stránky 

• Informační systém 

• Malá prodejní plocha 

 

1

2

3

Hardware Software Orgware

HOS analýza



27 
 

2.5.3 Příležitosti 

• Přehledné webové stránky 

• Více druhů domácího cukroví 

• Zvýšení efektivnosti podnikání pomocí specializovaných IS 

 

2.5.4 Hrozby 

• Vstup nové konkurence na trh 

• Ztráta kvalitních dodavatelů 

 

2.5.5 Shrnutí 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že mezi silné stránky patří kvalitní domácí výrobky a místo 

prodeje, které se nachází uprostřed hustě obydleného sídliště v Brně Bohunicích. 

Cukrárna stojí v místě, kde denně mimo jiné projde velké množství rodin s dětmi, a proto 

je v povědomí místních obyvatel velmi dobře známá. 

Mezi slabé stránky je zařazena malá prodejní plocha, neboť není možné, aby cukrárna 

pojmula v rušných dnech větší množství zákazníků. V teplých dnech je ovšem plocha 

rozšířena o zahrádku, kterou tvoří několik zahradních židlí se stolky. Následně slabé 

stránky obsahují webovou prezentaci, která nové zákazníky, kteří doposud o cukrárně nic 

nevědí, nemá čím zaujmout. Stejně tak plně nevyužívá svého potenciálu. Je třeba 

přeorganizovat obsah a tím maximalizovat informační sílu, aby veškeré informace byly 

snadno dohledatelné. Zároveň je vhodné webové stránky rozšířit o objednávkový systém, 

který poskytne zákazníkům pohodlnou cestu k nákupu. 

Zboží cukrárně dodávají tři dodavatelé a cukrárna ve Sněžném, díky kterým je cukrárna 

U mlsné kočky oblíbená v širokém okolí. Ztráta kvalitních dodavatelů může v 

pesimistickém scénáři ohrozit její existenci. 
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2.6   Transformovaná SWOT analýza pro IS 

Ze základní SWOT analýzy vyplývá, že slabou stránkou jsou webové stránky a i celkově 

informační systém, který v současné době neexistuje. Tato oblast je velmi vhodnou 

příležitostí pro zefektivnění podnikatelské činnosti. 

Následující transformovaná SWOT analýza zobrazuje silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby zaměřené přímo na internetové stránky, respektive informační 

systém. 

 

2.6.1 Silné stránky 

• Dobře zapamatovatelná webová adresa 

• Uživatelsky snadno ovladatelné prostředí 

• Zabezpečení 

 

2.6.2 Slabé stránky 

• Bez objednávkového systému 

• Neresponzivní design 

• Nereprezentativní šablona dostupná všem zdarma 

• Vysoká roční provozní cena 

 

2.6.3 Příležitosti 

• Spojení informačního systému s webovou prezentací 

• Objednávkový systém 

• Moderní design optimalizovaný pro všechna zobrazovací zařízení 
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2.6.4 Hrozby 

• Slabé zabezpečení 

• Vysoká cena 

• Nepřehledné uživatelské prostředí 

 

2.6.5 Shrnutí transformované SWOT analýzy 

Paní Vlasta Prostá si všechny své objednávky zaznamenává v papírové formě. V současné 

době disponuje přenosným počítačem, na kterém ovšem neprovozuje žádný informační 

systém na podporu svého podnikání a ani současné webové stránky tuto možnost 

nenabízejí. Bylo by vhodné zefektivnit práci vytvořením informačního systému pro 

provádění objednávek online přímo zákazníky cukrárny. Tento systém by ulehčil získání 

přehledu o množství provedených objednávek a velikosti tržeb, kterých bylo dosaženo. 

Provozní náklady, které je nutné ročně vynaložit za provoz webových stránek, jsou 

v současné době ve výši 1 999,- Kč. Je žádoucí, aby tyto provozní náklady byly 

v budoucnu sníženy na minimum. 

Následující tabulka ohodnocuje základní vlastnosti, které by měl informační systém 

splňovat. Jsou seřazeny podle jejich významnosti. 

 

Tabulka 2: Ohodnocené vlastnosti IS 

Vlastnost Významnost 

Nízká cena Vysoká 

Dostupnost stránek Vysoká 

Bezúdržbovost Vysoká 

Zabezpečení Střední 

Uživatelské prostředí Střední 
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2.7   Požadavky 

Základním požadavkem je generovat více objednávek prostřednictvím objednávkového 

systému online. Současně zvýšit informační sílu webové prezentace a tím zvýšit 

povědomí o cukrárně a snížit roční provozní náklady související s webovými stránkami. 

Paní Prostá disponuje pouze uživatelskou znalostí ovládání počítače, a proto je nutné, aby 

administrační část webu byla složena pouze z nejnutnějšího nastavení a funkcí. 

 

2.8   Závěr 

Od objednávkového systému a webových stránek je očekávána přiměřená cena řešení. 

Bude tedy vhodné použít framework, který významně usnadní práci a ušetří čas. Zároveň 

se jím naplní požadavek na zabezpečení, neboť frameworky se snaží eliminovat chyby, 

které může programátor svojí nepozorností způsobit a které mohou mít negativní efekt na 

bezpečnost.  

Stejně tak cena je důležitá v případě samotného provozu stránek. Je potřeba zhodnotit, 

zda je výhodnější z pohledu zákazníka využít služeb renomovaných poskytovatelů 

hostingů nebo zřídit a spravovat vlastní řešení, například formou NAS serveru. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

V této části bakalářské práce se zaměřím na datový model sloužící pro vytvoření MySQL 

databáze a popis základních procesů, kterými jsou provedení objednávky zákazníkem a 

vyřízení objednávky cukrárnou. Následuje samotné vytvoření informačního systému a 

porovnání variant pro provozování webových stránek. V závěru objednávkový systém 

bude spuštěn na testovacím serveru, díky čemuž budou detekovány nové příležitosti pro 

jeho rozvoj a budou zhodnoceny jeho přínosy.  

 

3.1   Datové modelování 

Analýzou požadavků paní Prosté na objednávkový systém bylo možné vytvořit datový 

model skládající se z entit, jejichž data bude potřeba v systému udržovat. Každá entita 

modelu byla navržena v souladu s první, druhou i třetí normální formou. Model 

neuchovává pouze data jednotlivých entit, ale udržuje i informace o jejich vzájemných 

vztazích pomocí položek nazývaných relační klíče. Byl tak vytvořen relační datový 

model, který přibližuje celý model k fungování reálného světa. 

 

3.1.1 EER diagram 

Všechny entity byly vytvořeny s ohledem na první tři normální formy. Splněním 

normalizačních pravidel bylo při návrhu datového modelu dosaženo efektivního ukládání 

dat a byla minimalizována redundance při zachování integrity a konzistence dat. 

Následující obrázek zobrazuje relační databázový model, který byl aplikován na MySQL 

databázi. Byl vytvořen v bezplatném softwaru MySQL Workbench 6.3, který kromě 

jiného vizuálně pomáhá při návrhu databázových modelů a správě samotných databází. 

 



32 
 

 

Obrázek 2: EER diagram 

 

3.2   Vybrané tabulky datového modelu 

Mezi největší, můžeme také říci základní, tabulky datového modelu patří tabulky uživatel, 

objednávka a produkt. 

 

3.2.1 Tabulka uživatel 

V tabulce uživatel jsou uchovávány všechny údaje o uživatelích, které byly uvedeny při 

registraci. Dokážeme tedy u každého zákazníka zjistit informace o jeho jméně, příjmení, 
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telefonním čísle a emailové adrese. Každý zákazník může uvést pouze jeden email a jedno 

telefonní číslo, protože je žádoucí, aby byly v systému udržovány kontakty, na kterých je 

nejčastěji k zastižení. Emailová adresa slouží také k přihlašování do systému, a proto 

nesmí být u žádného z uživatelů stejná. Tato podmínka je programově ošetřena. 

Následně v této tabulce také uchováváme informace o adrese. Adresa je dekomponována 

do atributů město, ulice a poštovní směrovací číslo (zkráceně PSČ). 

V poslední řadě každý uživatel vyplňuje heslo, aby jeho přístup do systému byl 

zabezpečen. Heslo je v databázi hashováno, neboli převedeno na řetězec znaků, který je 

pro člověka nečitelný. 

Tabulka také obsahuje cizí klíč, který svojí hodnotou specifikuje, jaké má uživatel 

oprávnění.  Vyplňuje se automaticky při provedení registrace a dává zákazníkovi základní 

uživatelské oprávnění. Je-li to žádoucí, administrátor může uživatelovo oprávnění změnit 

v administraci.  Posledním údajem je čas registrace. Jedná se o časovou značku, která se 

automaticky vkládá do příslušného pole v momentě, kdy je registrace provedena. 

Obsahuje datum a přesný čas. 

Primárním klíčem je zde atribut id_uzivatel, který je nenulový a automaticky se 

inkrementuje, čímž je zamezeno, aby byl duplicitní. 
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Obrázek 3: Tabulka pro uživatele 

 

3.2.2 Tabulka objednávka 

Tabulka obsahující informace o objednávce se skládá z několika polí, mezi které patří 

časová značka, která obsahuje přesné datum a čas vytvoření objednávky, variabilní 

symbol, který je ke každé objednávce automaticky generován na základě současného roku 

a identifikačního čísla objednávky, a také poznámku, která může anebo nemusí být 

vyplněna. Identifikační číslo je primárním klíčem. Jedná se o automaticky generovanou 

hodnotu s auto-inkrementací. 
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Tabulka objednávky obsahuje celkem dva cizí klíče. Jeden klíč je z tabulky uživatel a 

říká nám, který uživatel tuto objednávku vytvořil. Druhý klíč je primárním klíčem v 

tabulce (číselníku) stav_objednávky. Svojí hodnotou udává, v jakém stavu se objednávka 

nachází. Při vytvoření je defaultně nastaven stav „nevyřízena“ a pak během procesu 

vyřizování objednávky administrátor může tuto hodnotu měnit. Pokud je stav 

„nevyřízena“, může uživatel svoji objednávku stornovat skrze webové rozhraní a tím 

změnit stav objednávky na požadovanou hodnotu. 

 

3.2.3 Tabulka produkt 

Data do tabulky produktu jsou zadávána prostřednictvím formuláře v administraci. Při 

zadání nového produktu je nutné vyplnit jeho název, cenu a vybrat, co je to za produkt, 

tedy jaký má druh. Druh produktu je zprostředkován cizím klíčem do číselníku 

produkt_druh. Administrátor tak může vybrat z nabídky o jaký druh dortu nebo cukroví 

se jedná nebo zda produkt je chlebíčkem či obloženou mísou, aniž by druh musel ručně 

vypisovat. 

Dalším cizím klíčem v této tabulce je id_uzivatele, které slouží pouze k informaci, který 

z administrátorů tento produkt vytvořil. 

Ke každému produktu lze také přidat obrázek, jeho váhu a číslo, což je údaj označující 

jej v nabídkách dodavatelů. Produkt může obsahovat také libovolný popis. Tento údaj lze 

využít například k popisu složení obložených mís a podobně. Do atributu s názvem 

obrázek se ukládá cesta k obrázku, který byl uložen na FTP serveru v příslušné složce. 

Poslední atribut s názvem „viditelný“ obsahuje hodnotu 1 nebo 0 podle toho, zda chceme, 

aby produkt byl viditelný pro uživatele a bylo ho možné vložit do košíku a objednat. Při 

vytvoření produktu je jeho hodnota automaticky nastavena na 1, a proto každý produkt je 

po vložení okamžitě viditelný. Produkt lze nastavením této hodnoty na 0 odstranit z 

nabídky a zpětným nastavením na 1 okamžitě zase zpřístupnit. Nastavování této hodnoty 

je samozřejmě také možné přes webové rozhraní. 

Primární klíč je generovanou hodnotou s automatickou inkrementací. 
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3.2.4 Vztah produktu k objednávce 

Neboť jedna objednávka může obsahovat více produktů a jeden produkt může být 

součástí více objednávek, vzniká vztah M:N, který je nutné dekomponovat. 

Dekompoziční tabulka objednavka_produkt obsahuje identifikační číslo produktu i 

objednávky. Je-li tento produkt dortem, byl zákazník vyzván před uložením do košíku k 

vybrání příchutě a druhu korpusu a náplně. Tyto dva údaje jsou specifikovány pomocí 

příslušných cizích klíčů. Pokud se nejedná o dort, jsou tyto hodnoty nulové. 

Následně je uchováváno požadované množství kusů daného produktu a také cena 

produktu. Cena produktu je zde uložena, neboť se může v průběhu času u živého produktu 

(produktu v aktuální nabídce) měnit a my vyžadujeme, aby cena objednávky zůstala 

stejná a neměnila se v čase při změnách cen. 

Primární klíč je zde složený. Programově je ošetřeno, aby se jeden produkt nevyskytoval 

v jedné objednávce vícekrát než jednou. 

Dekompozici zobrazuje následující výstřižek z EER diagramu. 

 

Obrázek 4:Dekompozice vztahu M:N 
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3.3   Funkční modelování 

V informačním systému může nejčastěji docházet kromě jiných také k objednávkovému 

procesu ze strany zákazníka a vyřizování objednávky ze strany cukrárny. Tyto dva 

procesy jsou popsány v následujících odstavcích včetně vývojových diagramů. Diagramy 

byly vytvořeny v softwaru Microsoft Visio 2016. 

 

3.3.1 Objednávka zákazníka 

Zákazník, ještě před tím než může přistoupit k objednávkovému procesu, musí naplnit 

svůj košík. Pokud má ve svém košíku jeden a více produktů, může provést objednávku. 

Při objednávce překontroluje všechny položky, které byly v košíku. Je mu vypsána jejich 

celková cena i záloha, kterou je potřeba uhradit před tím, než cukrárna začne jeho 

objednávku realizovat. 

Pokud je vše v pořádku, může k objednávce připojit jakoukoliv poznámku. Může se 

jednat například o text, který má dort obsahovat a podobně. V posledním kroku, před 

odesláním objednávky, zákazník musí souhlasit s obchodními podmínkami, které si 

cukrárna stanoví. Pokud nesouhlasí, objednávku nelze dokončit. Jestli svůj souhlas 

projeví a objednávku odešle, údaje se zapíší do databáze, je vygenerován variabilní 

symbol sloužící pro složení zálohy přes bankovní účet a následně je mu zaslán email se 

všemi údaji. Průběh vytvoření objednávky zachycuje následující vývojový diagram. 
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Obrázek 5: Vývojový diagram – objednávka 
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3.3.2 Zpracování objednávky cukrárnou 

Uživatelé s dostatečnými právy pro přístup do administrace si mohou zobrazit provedené 

objednávky, které jsou přehledně seřazeny od nejnovějších po nejstarší. V seznamu lze 

nalézt informace o zákazníkovi, celkovou cenu, stav, datum vytvoření a variabilní 

symbol, který byl objednávce přiřazen při jejím zapsání do databáze. 

Na základě těchto údajů může cukrárna zjistit, zda jí byla zaplacena záloha na objednávku 

a zda má pokračovat v procesu jejího vyřizování. Pokud se rozhodne v procesu 

nepokračovat, změní její stav na „stornována cukrárnou“. V opačném případě nastaví její 

aktuální stav na „zaplacena a vyřizuje se“. 

Pokud nedošlo k žádným problémům a bylo možné dokončit objednávku podle 

požadavků, je zákazník o této skutečnosti informován a vyzván k odběru a doplacení 

zbylé částky. Po předání a přijetí zbývajících peněz je objednávce přirazen stav 

„vyřízena“. Pokud objednávku nebylo možné dokončit, je problém oznámen zákazníkovi. 

Je-li možné v objednávce pokračovat s určitými modifikacemi a zákazník s nimi souhlasí, 

pokračuje se v procesu vyřizování objednávky. V opačném případě je záloha vrácena 

zákazníkovi a objednávka je stornována. 

Změny stavu objednávky se ukazují také zákazníkovi, a proto je po celou dobu dobře 

informován. 

Procesy a rozhodovací podmínky zobrazuje následující vývojový diagram. 



40 
 

 

Obrázek 6: Vývojový diagram - zpracování objednávky 
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3.4   Bezpečnost 

Každý formulář je validován na straně serveru i klienta tak, aby do něj nebylo možné 

vložit jinou formu dat než tu, která je od něj vyžadována. O celkovou bezpečnost systému 

se stará framework Nette. 

 

3.4.1 Rozdělení sytému do dvou částí 

Webové stránky se skládají ze dvou částí. Jsou rozděleny na sekci pro uživatele a sekci 

pro administrátora. Pro bezpečnost aplikace je nutné, aby tyto dvě části byly odděleny. 

Do části pro uživatele mají přístup všichni uživatelé, kteří jsou přihlášeni pod údaji, které 

uvedli při registraci. Do administrátorské části smějí pouze ti uživatelé, kteří disponují 

administrátorskými právy. Pokud se běžný uživatel pokusí vstoupit do administrátorské 

části, je přesměrován zpět na hlavní stranu, je vypsána chybová hláška a vstup je mu 

znemožněn. 

 

3.4.2 Ošetření uživatelských vstupů 

Každý formulář, se kterým přijde uživatel do kontaktu, je ošetřen na straně klienta 

jazykem JavaScript, který v případě vložení nekorektních hodnot vypíše chybovou 

hlášku. Zároveň je každý vstup ošetřen i na straně serveru a to pomocí jazyka PHP. O 

celkovou bezpečnost se stará framework Nette, který minimalizuje množství chyb, 

kterých se může programátor i kodér při procesu tvorby systému dopustit. 

Pravděpodobnost, že dojde k zadání nevalidních dat je minimální. Zároveň je 

minimalizováno riziko prolomení systémů např. metodou SQL Injection. Hesla všech 

uživatelů jsou zakódována a tím nečitelná při jejich získání z databáze. 
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3.4.3 Základní bezpečností opatření Nette 

Nette v maximální míře eliminuje chyby kodérů i programátorů. V šablonovacím 

systému latte používá vlastní makra a proměnné, které automaticky důsledně ošetřuje a 

generuje bezpečný HTML kód. 

Stejně tak není nutné nic nastavovat a všechny vstupy, které zadává uživatel do systému, 

jsou automaticky ošetřované. Je tak zabráněno např. získávání citlivých údajů a informací 

z databáze anebo hesel.  

Framework také automaticky konfiguruje PHP, a proto není nutná konfigurace ruční. 

Díky tomu je minimalizován výskyt chyby a zabránění např. útoku, kdy útočník zcizí 

nebo podstrčí uživateli své session ID, a tak získá přístup do aplikace, aniž by znal 

uživatelovo heslo. 

 

3.5   Vzhled 

Celá webová prezentace je optimalizována jak pro velké obrazovky, střední displeje 

notebooků, tak i dotykové obrazovky tabletů a chytrých telefonů. Objednávat produkty a 

zároveň je i spravovat je tedy možné na jakémkoliv zařízení, které má přístup k 

internetovému připojení. 

 

3.5.1 Hlavní strana 

Úvodní stránka, na kterou se návštěvník dostane jako první, je tvořena z hlavní nabídky 

a několika velmi jednoduchých a velkých dlaždic. Každý úsek neboli dlaždice, obsahuje 

stěžejní informace, po kterých by se mohl návštěvník nejpravděpodobněji poptávat. Jsou 

jimi otevírací doba, adresa v podobě polohy na mapách Google, odkaz na facebookovou 

skupinu, nejnovější aktuality, které zadává administrátor, odkazy na registraci a 

přihlášení a vybrané tři nejsilnější stránky podniku. 
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3.5.2 Nabídky 

Vzhled nabídek se liší podle toho, zda se jedná o nabídku dortů, cukroví, chlebíčků nebo 

obložených mís. Každý produkt nebo druh produktu má na viditelném místě tlačítko pro 

přidání do košíku. U dortů lze navíc kombinovat různé druhy korpusů a náplní. Pokud 

není zákazník přihlášen, nemůže produkty vkládat do košíku. 

Po přidání zboží do košíku může zákazník jeho obsah zkontrolovat a přistoupit k 

objednávce. Po odeslání objednávky jsou všechny údaje spojené s objednávkou zapsány 

do databáze. K těmto údajům zákazník může přistoupit přes svůj profil, kde vše vidí 

v přehledné, jednotné formě.  

 

 

Obrázek 7:Výběr kombinace náplní a korpusů 
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Obrázek 8: Nabídka chlebíčku, obložených mís 

 

3.6   Administrace 

Část pro administraci byla navržena tak, aby obsahovala pouze ty nejnutnější části pro 

zobrazení objednávek, uživatelů, jejich košíků, přidávání novinek, produktů a jejich 

správu. 

 

3.6.1 Produkty a aktuality 

Všechny produkty, které cukrárna chce nabízet k objednání přes internet, lze zadat do 

systému pomocí snadného formuláře, který obsahuje několik polí včetně možnosti 

připojení fotografie. Během zadávání produktu do systému musí být ke každému 

produktu přiřazeno, o jaký produkt se jedná. Na základě tohoto se nejen zobrazuje 

návštěvníkům, ale lze produkty na základě této informace filtrovat, a tak administrátor 

může rychleji najít produkt, který chce smazat nebo upravit.  

Lze také filtrovat a prohlédnout si produkty, které byly smazány, a pomocí jednoho 

tlačítka je obnovit a tím zařadit opět do nabídky. Tato funkce je vhodná v momentě, kdy 
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nějaký z dodavatelů není schopen po delší časový úsek daný produkt dodat, a tak je 

žádoucí jej dočasně stáhnout z nabídky. 

Aktuality, potažmo novinky, jsou částí, které majitelka cukrárny často aktualizuje, a proto 

jsou upravitelné i odstranitelné. Uchovávají v sobě datum vytvoření, tudíž je možné je 

řadit od nejnovějších po nejstarší. Na hlavní straně jsou zobrazeny tři nejnovější, ale 

návštěvník stránky může navštívit sekci, ve které jsou všechny novinky, jaké kdy byly 

zveřejněny. 

 

3.6.2 Objednávky 

Jako první strana při vstupu administrátora do administrátorské sekce, je zobrazen seznam 

všech provedených objednávek seřazených podle data jejich vložení do systému. Pro 

každou z objednávek jsou vypsány základní informace, jakými jsou identifikační číslo, 

zákazník (včetně telefonu a emailové adresy), celková cena, stav objednávky, datum 

vytvoření a variabilní symbol. 

Díky několika tlačítkům je možné objednávky filtrovat podle toho, v jakém stavu se 

nacházejí. Nad seznamem se dále nachází jednoduché pole, pomocí něhož lze vyhledat 

žádanou objednávku podle jejího specifického identifikačního čísla. 

Detail objednávky obsahuje rozpis produktů, které jsou jejím obsahem včetně jejich 

množství, ceny a výše zálohy, která má být uhrazena. Na tomto místě je také možno 

změnit stav objednávky. V detailu objednávky jsou také vypsány všechny dostupné údaje 

o zákazníkovi a tlačítko, které administrátora přesměruje na zákazníkův profil, kde jsou 

vypsány všechny jeho doposud provedené objednávky. 

Ukázka detailu testovací objednávky je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 9: Detail objednávky 

 

3.6.3 Zákazníci 

Při zobrazení všech zákazníků vidíme seznam, na kterém jsou údaje jméno a příjmení, 

email, telefon, adresa a suma všech provedených objednávek každým jednotlivým 

uživatelem. Při větším počtu můžeme zákazníky vyhledávat za pomoci textového pole na 

základě jejich emailové adresy. Emailová adresa nemůže být u dvou zákazníků stejná. 

Tato podmínka je programově ošetřena. 

V detailu zákazníka nalezneme jeho kontaktní údaje, adresu a seznam provedených 

objednávek. Každá objednávka obsahuje stejné vybrané údaje, jako v případě výpisu 

všech objednávek. Na stránce s detailem zákazníka můžeme také upravovat jeho 

oprávnění, je-li to žádoucí. 
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3.6.4 Výstup ze systému 

Díky objednávkovému systému dostáváme přehled o počtu všech objednávek, které byly 

provedeny přes webové rozhraní. Toto celkové číslo můžeme dále dekomponovat podle 

dalších libovolných kritérií. Můžeme sečíst počet již vyřízených objednávek a získat 

celkové tržby z nich. Sledovat, kolik objednávek stornoval sám zákazník, anebo které 

objednávky byly zaplaceny, ale ještě nedošlo ke konečnému předání zákazníkovi. 

Systém je navržen tak, aby se všechny položky košíku, které si zákazníci do něj uloží, 

ukládaly do databáze. Tím docílíme toho, že po přihlášení má zákazník ke svému košíku 

přístup odkudkoliv a také samotná majitelka cukrárny má přehled o tom, jaké produkty 

se nejčastěji dostávají do košíků zákazníků. Může si tedy zobrazit jednotlivé uživatele, 

ke kterým je připojeno číslo celkového počtu položek v košíku, a po zobrazení detailů 

jsou vypsány konkrétní produkty, které se v košíku tohoto konkrétního zákazníka 

nacházejí. 

 

Obrázek 10: Souhrn objednávek 
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3.7   Provoz webových stránek 

Provozovat objednávkový systém, potažmo webovou prezentaci, můžeme dvěma 

způsoby. Volíme mezi provozem vlastního webhostingového serveru a výběrem mezi 

profesionální webhostingovou službou. 

 

3.7.1 Vlastní řešení 

Vlastní webhosting lze realizovat zřízením například NAS serveru, na kterém by byl 

spuštěn program XAMPP obsahující Apache server, MySQL, phpMyAdmin pro správu 

databáze a další nedílné součásti potřebné ke správě webového serveru.  

Server by musel být přístupný po dvacet čtyři hodin denně. To znamená nepřetržitý 

provoz a s tím spojené náklady na elektrickou energii. Majitelka cukrárny by musela mít 

znalosti ve správě serverů a operačních systémů a řešení problémů s nimi spojenými 

anebo mít k dispozici člověka, který by správu obstaral, což představuje další náklady 

navíc. 

Kromě výše uvedeného by bylo nutné vlastnit stabilní vysokorychlostní připojení k 

internetu, kterým cukrárna nedisponuje. V cukrárně nalezneme průměrně rychlý internet, 

který je navíc po cukrárně rozveden bezdrátově sítí Wi-Fi. 

Paní Prostá by byla také připravena o služby, jako je monitoring, zabezpečení proti 

výpadku, zálohování atp., které jsou již v cenách při pronajmutí služeb renomovaných 

hostingů. 

Protože nízká cena, dostupnost stránek, bezúdržbovost a zabezpečení mají vysoký anebo 

alespoň střední význam, zamítáme řešení provozu vlastním způsobem a vybereme si ze 

služeb profesionálních poskytovatelů. 
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3.7.2 Webhosting 

Na českém trhu se pohybuje několik hostingů, které nabízejí své služby v dostačující 

kvalitě. Vybral jsem ty nejznámější a cenově nejdostupnější. Jejich ceny za jeden rok 

provozu webových stránek srovnává níže uvedená tabulka. 

 

Tabulka 3: Porovnání cen webhostingů 

Služba 
Webhosting          

(v Kč/rok) 

Doména .cz               

(v Kč/rok) 

Celkem               

(v Kč/rok) 

WEDOS 300 125 435 

Pipni 1 200 150 1 350 

Savana 300 125 435 

 

Z výše nabízených služeb cenově nejvýhodněji vychází služby WEDOS a Savana. Oba 

poskytovatelé uvádějí garanci dostupnosti 99,99 %, emailové servery, podporu PHP, 

MySQL. Zároveň oba také nabízí neomezený počet databází, emailových schránek a 

subdomén. 

Oba jsou tedy vhodnými kandidáty pro provoz objednávkového systému. Nakonec volím 

WEDOS, neboť již nyní, v době, kdy píši tuto práci, podporuje na svém hostingu jazyk 

PHP ve verzi 7 a je na něm možné tedy testovat nové funkce již nyní. Proto je volbou, 

která je do budoucna perspektivnější pro případný rozvoj systému. 

 

3.8  Finanční zhodnocení a přínos 

Celý systém jsem navrhoval a vytvářel sám, a proto níže uvedené náklady na pořízení 

systému budou pouze odhady založené na průzkumu trhu. Srovnával jsem několik 

společností, které se pohybují v segmentu trhu zabývajícím se návrhem a tvorbou 

webových stránek a objednávkových či obdobných systémů. Ze získaných dat jsem 
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odvodil předpokládané náklady pro realizaci webového objednávkového systému 

v rozsahu, o jakém pojednává tato práce. 

 

3.8.1 Finanční náklady 

Následující tabulka obsahuje odhad nákladů, které by bylo nutné vynaložit při poptávání 

webové prezentace a objednávkového systému. 

 

Tabulka 4: Odhad nákladů 

Položka Odhadovaná cena (v Kč) 

Grafický návrh 6 200 

Kódování responzivního designu 7 500 

Programování objednávkového systému 35 000 

Celkem 48 700 

 

3.8.2 Roční náklady 

První rok je nutné vynaložit finanční prostředky na pořízení objednávkového systému a 

následně i na zřízení webhostingu vč. zajištění vybrané internetové domény. Každý 

následující rok se výdaje za provoz webu opakují s tím, že cena za pořízení domény je 

stejně vysoká jako cena za její prodloužení na další časové období. Následující tabulka 

shrnuje dva po sobě jdoucí roky a porovnává náklady v každém z nich. Třetí a další roky 

jsou stejné jako rok druhý, a proto nejsou v tabulce uvedeny.  

Náklad na objednávkový systém je tedy jednorázový a vynaložen v momentě jeho 

pořízení. Náklady na provoz webových stránek se pravidelně ročně opakují. V těchto 
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periodických nákladech je také zahrnut poplatek za správu systému, který na základě 

domluvy s majitelkou činí 1 000,- Kč ročně. 

 

Tabulka 5: Roční náklady 

Náklady 

Časové období 

První rok Druhý a následující roky 

  Periodické 1 435,- 1 435,- 

  Jednorázové 48 700,- - 

  Celkem 50 135,- 1 435,- 

 

Jakmile budou zřízeny webové stránky na novém webhostingu, dojde k výrazné úspoře 

provozních nákladů vynakládaných za jejich provoz. V současné době majitelka cukrárny 

platí za službu Webnode (hosting a doménu) ročně 1 999,- Kč. Při využití služeb 

webhostingu WEDOS budou náklady na provoz webové prezentace činit ročně 435,- Kč. 

Dojde tedy k úspoře částky 1 564,- Kč za rok. 

 

3.8.3 Přínos 

Objednávkový systém umožnuje zákazníkům provést pohodlnou objednávku produktů 

cukrárny z domova, čímž se může zvýšit cukrárně celkový obrat. Zároveň má majitelka 

cukrárny přehled o objednávkách a svých zákaznících ve formě dostupné odkudkoli, kde 

je možnost připojit se k internetu. 
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Během zkušebního období, ve kterém byl objednávkový systém spuštěn na testovacím 

serveru, se osvědčil výstup ze systému v podobě shrnujících informací o provedených 

objednávkách a stavu nákupních košíků zákazníků. Zároveň byly zjištěny nové možnosti 

a příležitosti, které mohou přinést nové informace k podpoře podnikání. Jde především o 

nová rozšíření systému, která je možné implementovat, a tím poskytnout ještě efektivnější 

zpětnou vazbu pro majitelku cukrárny. 

Mezi příležitosti patří například využití více platebních bran zabezpečujících nákup přes 

internet anebo rozšíření analýzy objednávek a například zjištění, jaké produkty jsou 

nejprodávanější, jaké příchutě dortů jsou mezi zákazníky nejoblíbenější a podobně. Z dat, 

která budou k dispozici, lze po delším časovém úseku získat i například informace, v 

jakém období dochází k nárůstu objednávek a o jaké produkty je v tomto období zájem. 

Díky této znalosti by bylo možné přizpůsobit nabídku tak, aby byla dosažena 

maximalizace zisku. 

 

3.9   Závěr 

Objednávkový systém byl navržen tak, aby byl co nejpřístupnější a nejpřehlednější pro 

zákazníky, kteří mohou prohlížet produkty, jež cukrárna nabízí, a zároveň je mohou 

objednávat. Systém je pro majitelku cukrárny nástrojem pro efektivní správu těchto 

objednávek, na jejichž základě je možné získat ze systému informace pro podporu 

podnikání a maximalizaci zisku.  

V konečné fázi byl objednávkový systém úspěšně vytvořen a zprovozněn na testovacím 

serveru, kde probíhá jeho ladění a zkoušení předtím, než bude nasazen do ostrého 

provozu. Poskytovatel serveru byl vybrán s ohledem na cenu a kvalitu. Kvalitou odpovídá 

všem požadavkům a svojí cenou navíc snižuje náklady na provoz webových stránek.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit objednávkový systém, 

přes který si zákazníci budou moci vytvářet objednávky, které budou v rámci 

administrace následovně cukrárnou spravovány. 

Na základě analýzy problému a současné situace vyplynulo, že je žádoucí, aby 

objednávkový systém v podobě webové prezentace splňoval podmínku responzivity a 

jednoduchosti v oblasti ovládání, a také zajišťoval dostatečnou bezpečnost. Dalším 

přirozeným krokem bylo snížení provozních ročních nákladů webových stránek na možné 

minimum. 

Všechny požadavky se podařilo naplnit. Byl navrhnut a vytvořen objednávkový systém, 

který poskytuje cukrárně možnost spravovat nejen provedené objednávky, ale i zákazníky 

a samotné produkty, které je možné objednávat. Systém taktéž poskytuje výstupní 

informace, které slouží pro podporu podnikání a lepší orientaci na cíl. V závěru byl 

vybrán webový hosting, který výrazně snížil roční provozní náklady, a na tomto hostingu 

byl systém testován, díky čemuž byly odhaleny nové příležitosti ve výstupních 

informacích, které systém může nabídnout.   
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