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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční 

centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá 

především s analytickou částí současného stavu subjektu a samotným návrhem řešení. 

Implementace navrženého informačního systému bude jednou z možností, jak zvýšit 

dostupnost služeb tanečního centra pro zákazníky a zjednodušit rutinní činnosti 

prováděné v rámci zajištění chodu tanečního centra. 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the design of a suitable information system for the dance 

center in Brno. The contents of the first part are the theoretical starting points, which are 

connected mainly with the analytical part of the current situation of the subject and the 

proposal itself. The implementation of the proposed information system will be one of 

the options how to increase the availability of Dance Center services for customers and 

to simplify the routine activities carried out in order to ensure the running of the Dance 

Center. 
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ÚVOD 

Nedílnou součástí všech subjektů, které splňují určitý potenciál organizace, plánování, 

stanovení určitých cílů apod., je optimalizace všech těchto aktivit a cílů. Vedení většiny 

subjektů již přišlo na to, že jeden z prostředků, který zjednoduší a seskupí jejich práci, 

je právě informační systém. V dnešní době se považuje jako samozřejmost a pokud 

je správně navržen, sestaven a dobře používán, garantuje efektivnější řízení podniku. 

Návrh informačního systému pro taneční centrum v Brně jsem se rozhodla vytvořit 

z důvodu toho, že se jedná právě o mnou založené a vedené taneční centrum již po dobu 

2 let. Touto cestou jsem se vydala právě proto, že se tanci věnuji už 13 let a neberu jej 

jako koníček, ale spíše částečně tvoří můj styl života.  

Taneční centrum po organizační stránce funguje velice efektivně a zákazníci jsou 

s nabízenými službami nadmíru spokojení. To se ale nedá říci o informačním systému, 

který je nedostačující a nesplňuje zdaleka všechny funkce, které jsou v dnešní době 

potřebné. Taneční centrum totiž používá některé zastaralé techniky, jako je např. evidence 

zákazníků v papírové podobě, rezervace lekcí telefonickou nebo emailovou formou a 

mnoho dalších. Tyto postupy jsou v současnosti považovány za ztrátu času a neefektivní 

plnění práce v rámci dopuštění se značné chybovosti při některých rutinních činnostech 

chodu centra. To je jeden z dalších důvodů, proč se v této bakalářské práci věnuji právě 

návrhu nového informačního systému. 

V počáteční části této práce se zabývám teoretickými východisky a potřebnými podklady 

pro zpracování dalších částí práce. V analýze současného stavu zkoumám subjekt na 

základě důležitých vnitřních a vnějších analýz, ze kterých pak vyplývají důležité závěry 

a doporučení pro zlepšení chodu tanečního centra. V poslední části zmiňuji požadavky na 

informační systém a dle současných trendů tvořím s použitím moderních technologií jeho 

návrh. 

Po úspěšné implementaci navrženého informačního systému předpokládám přínosy 

zejména v podobě zefektivnění práce, úspory času a zjednodušení dostupnosti pro 

veřejnost.  
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    1   CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je vhodně navrhnout informační systém pro taneční centrum 

v Brně. Navštěvuje jej čím dále, tím více zákazníků, z čehož vyplývají požadavky na 

zavedení vhodnějšího informačního systému. Na vstupu do systému bude potřebná 

registrace uživatele, na základě které se dostanou do systému správy rezervací online. 

Systém bude obsahovat veškeré informace o zákaznících a bude schopen určit, zda 

uživatel má, či nemá aktivní členství, na základě kterého se mění zvýhodněné ceny 

určitých lekcí.  

Centrum tance tedy zažádalo o využití již zavedených webových stránek tanečního centra 

a následné propojení s implementací vhodně navrženého informačního systému, čímž pro 

zákazníky a zaměstnance zajistí co nejpříjemnější komfort, zefektivní jejich práci a 

zjednoduší dostupnost veřejnosti. 

Bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první z nich se zabývám teoretickými 

východisky, které definují veškeré potřebné informace pro zpracování dalších částí práce. 

V analytické části zkoumám subjekt pomocí jeho vnitřní a vnější analýzy (SLEPT, 

Porterova analýza, SWOT analýza). Z těch pak vyplývají určité ovlivňující faktory, na 

základě kterých specifikuji požadavky. Následně se věnuji samotnému návrhu 

informačního systému, kde jsou uvedené použité technologie, funkce a možnosti 

systému, struktura databáze a grafický návrh uživatelského rozhraní a rozložení 

ovládacích prvků. Taneční centrum bude mít možnost návrh informačního systému 

implementovat, čímž dosáhne zlepšení chodu subjektu, co se týče jeho flexibility a 

funkcionality, a bude připraven na další rozvoj. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

V této kapitole definuji určité základní informace, postupy a technologie, které následně 

využiji v analýze požadavků, analýze současného stavu společnosti a samotném návrhu 

řešení. 

 

2.1  Informace 

Informací rozumíme tedy data, kterým je udáván určitý význam jejich uživatelem a které 

uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace mají 

určité nositele, které nám představují číselná data, text, zvuk, obraz a další smyslové 

vjemy. Existuje však určitý rozdíl mezi informací a daty (zvuky, obrázky apod.). Data na 

rozdíl od informací můžeme skladovat. Na druhou stranu informace je zdrojem 

nevyčerpatelným a obnovitelným. I když má nehmotný charakter, je vždy vázána na 

nějaký fyzický pochod, který ji nese (2).  

Informace (zpráva, vjem) by měla splňovat syntaktickou relevanci, která definuje 

schopnost přijmout, detekovat a porozumět zprávě. Dalším požadavkem je sémantická 

relevance, která vyjadřuje pochopení zprávy, co zpráva znamená a co vypovídá o 

subjektu a jeho okolí. Pragmatická relevance je také součástí požadavků informace a 

udává nám nějaký význam, který má zpráva pro příjemce (4). 

 

2.2  Data 

Data (údaje) jsou formalizované záznamy lidského poznání pomocí symbolů (znaků), 

které jsou schopny přenosu, uchování, interpretace, nebo zpracování (1). 

„Data reprezentují specifické vlastnosti objektů (entit a událostí v reálném světě). Data 

jsou množinou popisující objekt bez kontextu. Data se stávají informacemi, když je vhodně 

zpracujeme a dodáme za určitým účelem. Data v kontextu jsou informacemi a informace, 
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které jsou použity, jsou znalostí, tzn. že zkušenosti transformují informace do znalostí“ 

(1, s. 48).  

Data lze ukládat dvěma přístupy. Souborový přístup zahrnuje údaje o objektech téže 

třídy, které jsou umístěny do samostatného souboru. V tomto přístupu je velmi obtížné 

zachytit vzájemné vztahy mezi různými objekty a vzájemně kombinovat strukturovaná a 

nestrukturovaná data. Naopak databázový přístup vnímá jednotlivé soubory jako entity. 

Metadatové schéma (model) zahrnuje strukturu entity a také popis vztahů mezi entitami. 

Entity pak tvoří spolu s metadatovým modelem databázi (1). 

 

2.2.1 Podniková data 

Data jsou rozdělena do tří skupin: data o společenských podmínkách podnikání, data o 

trhu a interní data podniku. Tyto části lze dále dělit na hierarchii kategorií (viz Obr. 1), 

kdy data z jedné kategorie jsou využívána v souvislosti s daty jiné kategorie (1). 

Reporty

Podmíněná kmenová data

Transakční data

Klíčová referenční data

Kmenová data

 

Obr. 1: Kategorie podnikových dat a jejich hierarchie (1, s. 49) 
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Klíčová referenční data tvoří údaje o zdrojích a schopnostech podniku. Jedná se např. o 

údaje o lidských zdrojích podniku, organizační strukturu definující hierarchii moci, data 

charakterizující vlastnosti strojů a řízení, anebo data prostorová (1). 

Kmenová data jsou kategorií dat, které jsou spojené s transformačním procesem 

podniku. Jedná se o charakteristiky produktu a zákazníků na jedné straně a charakteristiky 

materiálu, komponent a dodavatelů na straně druhé (1). 

Podmíněná kmenová data představují data, která lze označit jako podmínky, která jsou 

aplikována v různých situacích a utvářejí tak byznys pravidla. Jde např. o podmínky 

stanovení ceny produktu v závislosti na charakteristice zákazníka, nebo může jít o 

podmínky ovlivňující průběh pracovního toku (workflow) či procesu (1). 

Transakční data tvoří údaje, které vznikají při realizaci byznys transakcí (transformace 

stavu, která má vlastnosti atomicity, konzistence a izolovanosti a která pak mění stavy 

byznysu, obvykle během činností, resp. procesů). Jsou to např. data spojená s obsluhou 

objednávky zákazníka apod. (1). 

Reporty představují údaje, které je možné vnímat jako data o stavu či hlášení. Tvoří se 

na základě transakčních dat s využitím údajů všech nižších kategorií dat (např. prosté 

souhrny za určité období) (1). 

 

2.3  Informační systém a jeho efektivita 

„Pravou hodnotu informačního systému si uvědomíme teprve až v okamžiku, kdy o něj 

přijdeme“ (2, s. 15). 

Teorie systémů říká, že pojem systém je uspořádaná množina prvků společně s jejich 

vlastnostmi a vztahy mezi nimi, které nám jako celek vyjadřují určité vlastnosti – chování. 

Pro účel zkoumání efektivnosti této bakalářské práce pak mají smysl jen takové systémy, 

které mají definovaný účel, tedy systémy s cílovým chováním. I když je každý jednotlivý 

prvek systému správně navržen a jeho práce nám dává efektivitu, tak pokud tyto prvky 

nepracují a nekomunikují dohromady, systém není schopen plnit svoji funkci (2). 
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Informační systém (IS) zahrnuje několik definic. Pro účel této práce se však nejlépe 

rozumí jako soubor lidí, technických prostředků a metod – programů, které zabezpečují 

sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem prezentace informací pro využití 

uživatelů určených pro systémové řízení (2). 

Informační technologie v minulosti mohla znamenat i lidský mozek, hliněné destičky a 

kouřové signály, ale v dnešní době tento pojem definuje všechny „moderní“ technologie 

používané při výstavbě informačních systémů (2).  

Informační systém a informační technologie nám tedy udávají vztah, kdy informační 

systém nám reprezentuje potřebu informací, zatímco informační technologie nám 

realizuje uspokojení této potřeby. Proto byla zavedena zkratka IS/IT, která vysvětluje a 

řeší vztahy mezi těmito pojmy (2). 

Informační systém, který chápeme jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a 

určitého chování, se skládá z několika složek (viz Obr. 2) (5).  

 

DATOVÁ ZÁKLADNA

ORGWARE

SOFTWARE HARDWARE

LIDÉ ŘÍZENÍ

 

Obr. 2: Schéma informačního systému (5, s. 5) 
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Hardware (technické prostředky) je tvořen širokou škálou různých zařízení, které patří 

do kategorií, jako jsou počítače a přídavná periferní zařízení, komunikační zařízení, 

zařízení spotřební elektroniky a díly a součástky ICT. Software (informační technologie) 

je považován jako množina postupů, které charakterizují způsob zachycení informace, 

její prezentaci, zpracování, ukládání, uchování a přenášení (1). Orgware definuje oblast, 

která zahrnuje pravidla pro provoz informačních systémů a doporučené pracovní postupy. 

Peopleware (lidé) je oblast, která zkoumá uživatele informačních systémů ve vztahu 

k rozvoji jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání 

jejich důležitosti. Datová základna nám pak spolu s ostatními složkami umožňuje řízení 

informačního systému. Každá složka informačního systému je nezastupitelná a jejich 

jednotlivé kvality jsou nástrojem k funkcionalitě informačního systému (5).  

Podnikový informační systém představuje tedy konzistentní uspořádanou množinu 

komponent (tvořena jedním nebo více prvky), které spolupracují za účelem tvorby, 

shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování informací. Prvky informačního 

systému tvoří lidé (uživatelé informací) a informatické zdroje (1).  

Technologickým způsobem se dá podnikový informační systém znázornit pomocí na sebe 

navazujících vrstev, kde základ tvoří hardware, na který navazuje operační systém a přes 

databáze postupně směřují k aplikačnímu softwaru – viz Obr. 3 (12). 

 

Obr. 3: Technologický model podnikového informačního systému (12, s.100) 
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2.3.1 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Z hlediska podniku lze životní cyklus informačního systému rozfázovat do čtyř 

základních částí: 

• výběr IS – nalezení vhodného řešení z hlediska pokrytí potřeb a očekávání 

podniku, např. funkčnost, platforma, rozvoj, služby, cena apod. (12), 

• implementace IS – zavedení informačního systému do podniku s nastavením 

parametrů, naplněním určitých dat, se změnami podnikových procesů, školeními 

uživatelů apod. (12), 

• provoz IS – zajištění produktivního provozu a chodu IS, odstraňování vzniklých 

problémů (12), 

• inovace IS – analyzování veškerých potřeb pro změny IS, upgrade stávajícího IS, 

nebo přechod na jiný produkt (12). 

 

2.3.2 Užitek z IS/IT 

IS/IT a jeho problém efektivnosti spočívá u určitého subjektu (člověk, manažer, majitel 

podniku apod.), kdy vzniká určitá potřeba informací (požadavek na informační systém) a 

z uspokojení této potřeby očekáváme určitý užitek, který značí určitým způsobem náš cíl, 

kterého chceme dosáhnout. Potřebu informačního systému, která nám při těchto 

činnostech vznikne, uspokojí daná aplikace informační technologie věnující se 

požadované problematice. Ta už je podmíněná finančními zdroji. Pokud je stupeň 

uspokojení potřeby informací vysoký, předpokládejme, že také efektivnost vynaložených 

prostředků je vysoká. Obrazně zobrazená problematika užitku je uvedena ve schématu 

modelu užitku na Obr. 4 (2). 
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Obr. 4: Model užitku (2, s. 16) 

 

2.3.3 Model efektivnosti IS/IT 

Tento model a jeho problematiku můžeme zkoumat na obecném systémovém modelu 

transformace vstupů na výstupy za určitého omezení působících transformačních faktorů 

(vnějších i vnitřních). Koncepce tohoto modelu efektivnosti IS/IT je uvedena na Obr. 

5 (2). 

 

Obr. 5: Koncepční schéma modelu efektivnosti (2, s. 18) 
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 „Jak máme řídit IS/IT tak, abychom s danými omezenými výdaji dosahovali co nejvyšších 

přínosů pro podnik?“ (2, s. 18). 

„Jaké mají být vstupy (výdaje a hodnoty faktorů), abychom dosáhli požadovaných 

výnosů?“ (2, s. 18). 

Odpovědi na tyto otázky musíme však hledat jak na straně vstupů, tak na straně výstupů 

modelu. U vstupů se dbá na jejich minimalizaci a výstupy by se měli naopak 

maximalizovat. Rozhodující činnost nastává hledáním nejvhodnějších hodnot parametrů 

(faktorů), které ovlivňují danou transformaci tak, aby efektivnost IS/IT byla co 

nejvyšší (2). 

 

2.3.4 Informační strategie a její proces formulace 

Neexistence informační strategie v podniku je hlavním důvodem neefektivních výdajů na 

IS/IT, které v minulosti nabývaly faktu nákupu nejrozmanitějších počítačů, programů 

apod., které se po určité době staly nepotřebnými, rychle stárnoucími a vzájemně 

nekompatibilními. Zatímco v dnešní době tento stav nabývá postupné ztráty 

konkurenceschopnosti, která by mohla do budoucna vést k bezprostřednímu ohrožení 

existence podniku (2). 

Informační strategie nám udává určitou soustavu cílů a způsobů jejich dosažení. Soustava 

těchto cílů by pak měla být strukturována hledáním odpovědí na otázky, jak pomocí 

IS/IT: 

• zvýšit výkonnost pracovníků v podniku, 

• podporovat dosažení strategických cílů podniku, 

• získat pro podnik konkurenční výhodu, 

• vytvořit další strategické příležitosti rozvoje pro podnik (2). 

Nedílnou součástí úspěšného definování informační strategie jsou podmínky, které by 

každý řídící pracovník a majitel podniku měl dodržovat. Zejména by neměli nechávat 
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zodpovědnost pouze na podnikovém informatikovi tvorbu informační strategie a měli by 

se na ní sami aktivně podílet a podporovat ji. Měli by myslet strategicky a příliš se 

neohlížet na současné problémy operativního charakteru. Jejich úkolem je také 

identifikovat kritické faktory úspěchu podniku a sledování stavu a vývoje vnitřního i 

vnějšího prostředí. Měli by být připraveni i na to, vzít na sebe dlouhodobý závazek za 

cenu vzdání se krátkodobých úspěchů. Neměli by se příliš zabývat detaily a dbát na to, 

aby informační strategie byla známá všem pracovníkům podniku (5). 

Proces formulace informační strategie je určitý dialog mezi obecným managementem 

a informatikou – odborníky (interními i externími). Tento proces však není datovou 

analýzou, ani diskusí o tom, jaký hardware nebo software se nakoupí. Ale má 

představovat jakou přijmeme vývojovou strategii (evoluce, revoluce), jak vybudujeme 

příslušnou infrastrukturu, jaké bude naše IS/IT portfolio (priority, etapy), kdo bude naším 

partnerem a systémovým integrátorem, jak budeme vychovávat a motivovat 

zaměstnance (7). 

 

2.4  Databáze 

Databázi lze definovat jako jediné úložiště dat, která mohou být používána současně 

mnoha odděleními a uživateli. Veškerá tyto data jsou integrována s minimálním 

množstvím duplikací. Důležitým faktem je, že databázi obvykle nevlastní ani oddělení, 

ani uživatel, ale je spíše sdíleným zdrojem společnosti (15). 

Obsahem databáze jsou nejen provozní data organizace, ale i jejich daný popis. Z tohoto 

důvodu je databáze definovaná jako sebepopisující kolekce integrovaných záznamů. 

Popis těchto dat – metadata (data o datech) se označuje jako systémový katalog, nebo 

slovník dat (15). 

Databázovou aplikací se rozumí počítačový program, který integruje s databází pomocí 

vyvolání odpovídajícího požadavku, typicky jednoho nebo více příkazů SQL) pro systém 

řízení báze dat (15). 
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„Databázový systém je kolekce databázových aplikací, které integrují s databází spolu, 

DBMS a databáze samotná“ (15, s. 39). 

Databázové produkty ukládají data ve formě relací (speciální typ tabulek), kterou 

můžeme definovat jako dvourozměrnou tabulku skládající se z řádků a sloupců a je 

upřednostňována určitými vlastnostmi (13). 

 

2.4.1 Systém řízení báze dat  

Systém řízení báze dat – SŘBD (Database Management System – DBMS) lze definovat 

jako programové vybavení, tedy software, který slouží k vymezení struktury databáze, 

jejímu naplnění daty, aktualizaci dat a k výběrům údajů podle potřeb uživatele 

prostřednictvím aplikačních programů. Základní funkce SŘBD jsou specifikovány jako:  

• definování struktury databáze – její popis složení, uspořádání záznamů a 

charakteru jednotlivých údajů, kdy veškeré tyto údaje jsou součástí databáze a 

jsou uloženy ve slovníku dat (10), 

• naplnění databáze daty – vstup a uložení dat přesně podle struktury uložené ve 

slovníku dat (10), 

• aktualizace obsahu databáze – doplňování, rušení a změny dat uložených 

v databázi (10), 

• výběr dat – hlavní akt, který uživatel ve vztahu k databázi potřebuje (10). 

Vedle základních funkcí musí SŘBD dále zajistit řízení transakcí, řízení souběhu ve 

víceuživatelském prostředí, podporu komunikace dat v síti, obnovu databáze po 

poškození, oprávněnost přístupu uživatelů k datům, integritu dat a služební funkce, jako 

je monitorování, statistika výkonnosti, import/export dat z jiných prostředí apod. (10). 
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2.5  Datové modely 

Při vytváření informačních systémů zpravidla nebude stačit jediná struktura věty. Pro 

každý typ datového objektu, který je součástí informačního systému, je potřeba navrhnout 

samostatnou datovou strukturu věty. V IS musíme vytvořit odpovídající obraz reality tak, 

aby data vložená do systému této realitě plně odpovídala. V současnosti jsou na výběr tři 

typy datových modelů: lineární (neexistuje vazba mezi jednotlivými skupinami objektů 

– tabulek), objektový (nejnovější model, který je vystavěn na základním prvku – objektu, 

který má kromě svých atributů i definované metody určující chování objektu) a relační   

datový model, který je podrobněji specifikován v následující kapitole (6). 

 

2.6  Relační datový model 

Relační datové modely jsou založeny na teorii relací. kdy nám v modelu umožňují 

zachytit nejen data o zkoumaných objektech, ale také vzájemné vztahy těchto objektů, 

které nám umožňují přiblížit se více reálnému světu (6). 

Relační model důsledně odděluje data, která jsou chápána jako relace, od jejich 

implementace (20). „Relace v zásadě odpovídá souboru dat v souborovém přístupu a 

třídě v objektově orientovaném přístupu. Řádek tabulky odpovídá entitě na konceptuální 

úrovni, záznamu v souborovém přístupu a objektu v objektově orientovaném přístupu. 

Sloupec tabulky se označuje pojmem doména. Odpovídá položce u souborového přístupu 

a atributu na konceptuální úrovni modelování. Atributem je i v objektově orientovaném 

přístupu“ (1, s. 59). 

Přístup k datům je symetrický, tzn. že při manipulaci s daty se nezajímáme o přístupové 

mechanizmy k datům. Pro manipulaci s daty jsou k dispozici dva silné prostředky, tj. 

relační kalkul a relační algebra. Pro omezení redundance dat v relační databázi jsou 

navrženy pojmy umožňující normalizovat relace (20). 

Relační datový model má také svá integritní omezení, které rozlišujeme na integritní 

omezení pro entity (relace) a integritní omezení pro vztahy entit (relační vazby) (6). 
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2.6.1 Integritní omezení pro entity  

Integritní omezení pro entity se dělí na doménovou, entitní a referenční integritu (6). 

Doménová integrita zobrazuje pravidlo, které říká, že každá hodnota každého z atributů 

relace musí být z množiny hodnot pro daný atribut přípustných: 

• definice domény jako množiny hodnot, 

• specifikace povolených hodnot pro daný atribut (6). 

Entitní integrita určuje, aby každá relace měla jednoznačný a minimální tzv. primární 

klíč (primary key), který může být složen z jednoho nebo více atributů, jejichž hodnoty 

jednoznačně identifikují každý z řádků relace (6). 

Referenční integrita stanovuje cizí klíč (foreign key), který společně s primárním klíčem 

jiné tabulky umožňuje vytvářet spojení mezi relacemi, tj. hlavní účel relačního datového 

modelu, kde platí pravidla referenční integrity (6). 

 

2.6.2 Integritní omezení pro vztahy entit 

Integritní omezení pro vztahy omezuje kardinalitu vztahu na poměry 1 : 1, 1 : N, N : 1, 

N : M, které uvádí, kolik n-tic relací sobě navzájem odpovídá. Vztah 1 : 1 říká, že vždy 

jedné n-tici relace (větě) odpovídá právě jedna (nebo žádná) n-tice jiné relace. Vztah 

1 : N říká, že vždy jedné větě odpovídá jedna nebo více n-tic jiné relace a naopak pro 

vztah N : 1. Vztah N : M říká, že několika n-ticím relace odpovídá jedna nebo více n-tic 

jiné relace. Logika vazby N : M nám ale neumožňuje vést vazbu mezi oběma entitami, 

řešením této vazby spočívá ve vytvoření nové entity – průniková entita, která obsahuje 

primární klíč složený z obou primárních klíčů původních entit (6).   
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2.6.3 Normalizace 

Normalizace představuje činnost upravující návrhy datových struktur tak, aby byly 

splněny zvolené normalizační formy, které vycházejí z požadavku na efektivní ukládání 

data a dochází tak k minimalizaci redundancí při zachování integrity a konsistence dat. 

Datový model není navržen optimálně, pokud porušuje některou z normalizačních forem, 

které jsou níže uvedeny (6). 

První normální formu tvoří multizávislost, kdy jsou všechny atributy v relaci 

definovány nad skalárními obory hodnot (doménami) (6). 

Druhá normální forma značí funkční závislost, tzn. že všechny atributy relace jsou 

závislé na celém kandidátním (primárním) klíči. Podmínkou je, aby relace byla v první 

normální formě (6). 

Třetí normální forma představuje tranzitivní závislost podmíněnou druhou normální 

formou relace, jejíž neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé (6). 

Boyce-Coddova normální forma definuje relaci s žádnou funkční závislostí mezi 

kandidátními klíči za podmínek, že musí mít minimálně dva kandidátní klíče, nejméně 

dva musí být složené a musí se v některých atributech překrývat (6). 

Čtvrtá normální forma nastává pouze za podmínky Boyce-Coddovy normální formy a 

navíc jsou všechny vícehodnotové závislosti funkčními závislostmi z kandidátních 

klíčů (6). 

Pátá normální forma se týká spojené závislosti vyjadřující následující cyklické 

omezení. Pokud je první relace spojená s druhou, druhá je propojena se třetí a třetí je 

propojena s první relací zpětně, pak platí, že všechny tři entity jsou součástí stejného 

vektoru hodnot (6).  



26 

 

2.7  SLEPT analýza 

SLEPT analýza je externí analýza, která je zaměřena především na odhalení budoucího 

vývoje vnějšího prostředí firmy/SBU – Strategic business unit, ve kterém působí 

vývojové trendy, které pro SBU mohou představovat buď hrozby, nebo příležitosti. 

SLEPT analýza označuje 5 faktorů, na které by se mělo dbát při jejím zpracovávání:  

• S (Social) – společenské a demografické, 

• L (Legal) – právní, 

• E (Economic) – ekonomické, 

• P (Political) – politické, 

• T (Technological) – technologické (9). 

Někdy bývá připojováno další písmeno „E“ (Environmental) – ekologické životní 

prostředí. Tato analýza mívá často i jiné akronymy jako jsou: PESTL(E) analýza, STEP 

analýza atd. (9). 

 

2.8  Porterova analýza 

„Porterova analýza konkurenční pozice firmy v odvětví (structural analysis of industry) 

slouží obecně ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy/SBU v jejím 

odvětví a v nalezení příležitostí, jejichž realizace by mohla postavení firmy/SBU v jejím 

odvětví zlepšovat. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, 

vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a 

rivalita firem působících na daném trhu“ (9, s. 76). 

 

2.9  SWOT analýza  

SWOT analýzu řadíme mezi nejčastěji využívané analytické metody, jejíž charakteristika 

končí většinou provedením matice SWOT (8). Důležité u této analýzy je její relevantnost, 

tzn. že v případě řešení business strategie by v analýze mělo být zahrnuto pouze to, co se 



27 

 

v rozhodování o této strategii týká. Je to analýza zaměřená na sumarizaci závěrů 

strategické analýzy a člení se na 4 části kvadrantů: 

• S (Strengths) – silné stránky firmy, 

• W (Weaknesses) – slabiny firmy, 

• O (Opportunities) – příležitosti firmy, 

• T (Threats) – hrozby firmy (9). 

Silné a slabé stránky by měly být analytické závěry, které určují analýzy stakeholders a 

analýzy vnitřního prostředí firmy (Marketingový mix – 4P, Model 7S). Vnější 

prostředí má pak vliv na vymezení příležitostí a hrozeb, které jsou identifikovány ve 

SLEPT analýze, Porterově analýze, v analýze konkurentů a v dalších externích 

analýzách (9).  

 

2.10 Použité technologie 

V této kapitole jsou uvedeny veškeré použité technologie, které jsou potřebné pro 

vytvoření návrhu této práce. Popisuji zde pouze ty nejdůležitější použité technologie: 

HTML, CSS, PHP, Materialize CSS, SQL, My SQL, JavaScript a jQuery. 

 

2.10.1 HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) je nejběžnějším značkovacím jazykem. Slouží 

k definování struktury informací na webové stránce (texty proložené značkami, které 

určují jejich strukturu) s hypertextovými odkazy navazujícími na další stránky. HTML 

dokumenty jsou pak přenášeny z webového serveru na webový prohlížeč s využitím 

protokolu HTTP (10). 

Poslední verze HTML definuje algoritmus pro generování konzistentního stromu DOM 

(objektového modelu dokumentu), to dokonce z nejednoznačného dokumentu. Přidává 

nové nástroje pro podporu multimédií a webových aplikací a upravuje sémantický 
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význam mnoha elementů jazyka HTML. S verzí jazyka HTML5 se do dokumentů HTML 

mohou vkládat audio a video soubory. Lze vyvářet robustní formuláře s nativní kontrolou 

chyb. Je možné využívat jazyka SVG a mnoho dalších nástrojů. Jinými slovy je HTML5 

spíše celá aplikační platforma než prostý značkovací jazyk (11). 

 

2.10.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) jsou kaskádové styly, které vznikly za účelem oddělení 

obsahu stránky od vzhledu (formátování). Soubor s kaskádovými styly určujícími vzhled 

stránky má příponu css a jeho funkčnost se projeví až po propojení s HTML 

souborem (18). 

 

2.10.3 PHP  

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je serverový skriptovací jazyk, díky kterému může 

být jakýkoliv web dynamický. Jeho všestrannost z něj činí jeden z nejpopulárnějších 

v současnosti používaných skriptovacích jazyků (14). 

Programy v jazyku PHP lze psát podobně jako stránky HTML v textovém editoru, jediný 

rozdíl spočívá v příponě souboru .php, která sděluje serveru, že soubor musí předat 

skriptovacímu stroji PHP a teprve takový výsledek činnosti tohoto stroje lze odeslat zpět 

do webového prohlížeče klienta. Z pohledu návštěvníků webu je jazyk PHP naprosto 

neviditelný, jelikož je plně integrován do kódu v jazyku HTML (14). 

 

2.10.4 Knihovna Materialize CSS 

Marialize CSS představuje moderní responzivní font-end framework založený na 

Material Designu. Material Design je návrhový jazyk, který je navržen a vytvořen 

společností Google. Využívá kombinace běžných principů pro inovovaný a 
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technologicky vyspělý návrh, který je podkladem pro příjemný zážitek uživatele na všech 

platformách (17). 

 

2.10.5 Jazyk SQL  

SQL (Structured Query Language) je hlavní dotazovací jazyk pro relační DBMS, jako 

např. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2 a Oracle. Tento databázový jazyk 

umožňuje uživateli vytvářet struktury databází a tabulek, provádět údržbu dat (vkládání, 

modifikaci a vymazávání dat z tabulek) a vykonávat jednoduché i složité dotazy (15). 

Příkladem transformačně orientovaného jazyka je právě SQL – umožňuje transformaci 

vstupních tabulek na tabulky výstupní. Standard SQL ISO má dvě hlavní součásti:  

• DDL (Data Definitiv Language) – jazyk pro definici struktury databáze a kontrolu 

přístupu k datům (15), 

• DML (Data Manipulation Language) – jazyk pro vyvolání a aktualizaci dat (15). 

 

2.10.6 MySQL 

V rámci open source (otevřené zdroje) je MySQL oblíbenou aplikací. Je to databázový 

server, který umožňuje, aby aplikace PHP ve spolupráci s Apache přistupovaly k datům 

a předávaly je tak v čitelném formátu prohlížeči. Jedná se o server SQL, který je navržený 

pro těžkou zátěž a pro zpracování komplexních dotazů. Je to relační databázový systém 

umožňující databázi MySQL spojování různých tabulek se zajištěním maximální 

efektivity a rychlosti (14). 
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2.10.7 JavaScript 

JavaScript představuje kompaktní skriptovací jazyk, který je vložen do webových stránek 

pro jejich oživení. Slouží k vytvoření dynamického HTML, ověřování vstupních dat, 

ulehčení zaneprázdněným serverům, zpracování cookies a mnoha dalším činnostem (16). 

 

2.10.8 jQuery 

Knihovna jQuery má otevřený zdrojový kód a je určena pro jazyk JavaScript. 

Zjednodušuje interakci mezi dokumentem (objektovým modelem dokumentu – model 

DOM) a jazykem JavaScript. jQuery ulehčuje procházení a manipulaci s dokumenty 

HTML, zpracování událostí prohlížeče, animace nad modelem DOM, interakce 

prostřednictvím technologie Ajax a programování skriptů v JavaScriptu, čímž zaručuje 

funkčnost ve všech moderních prohlížečích (23). 

  



31 

 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

V této kapitole uvádím veškerá fakta o tanečním centru. Kapitola je složena z několika 

částí, kterými analyzuji současný stav subjektu v mnoha oblastech a popisuji stávající 

informační systém. 

 

3.1  Popis subjektu 

Taneční skupina v Brně je prozatím vedena jako subjekt fyzické osoby (dále jen FO), 

která z hlediska pracovněprávních vztahů vystupuje jako zaměstnavatel, a tím je 

zodpovědná za celý chod tanečního centra. Taneční centrum bylo založeno pod záštitou 

FO dne 8. 6. 2015 s účelem poskytovat služby ve formě street dance tanečních lekcí, 

komerčních vystoupení a pořádání obdobných kulturně-vzdělávacích akcí jak pro stálé, 

tak pro nové zákazníky na základě Živnostenského oprávnění s daným předmětem 

podnikání a oborem činností. Pro upřesnění veškerých údajů zde definuji subjekt FO 

dostupný v Živnostenském rejstříku: 

Jméno a příjmení:   Martina Snášelová, 

Datum narození:   3. 4. 1995, 

Občanství:    Česká republika, 

Sídlo:     Nejedlého 396/36, 638 00, Brno – Lesná, 

Identifikační číslo osoby:  04151445. 

Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna 

 

Obr. 6: Logo subjektu (Vlastní tvorba) 
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Subjekt zatím nevlastní žádné prostory, které by mohly taneční skupině poskytnout 

služby ve formě realizací tanečních lekcí apod., proto si taneční centrum na základě 

nájemní smlouvy pronajímá prostory v Jihomoravském kraji v Brně, městské části 

Brno – Lesná. Prostory se nachází v centru pro děti Duhový ráj, kde taneční centrum 

využívá jeden malý sál a jeden velký sál. 

 

3.1.1 Organizační struktura 

Taneční centrum je řízeno pod záštitou majitelky (FO) tanečního centra, která organizuje 

lekce pod vedením 10ti zaměstnanců, kteří pak poskytují služby ve formě různých 

tanečních lekcí pro 54 stálých klientů a až 10ti nově přibývajících klientů za půl roku 

z vyplývající statistiky roku 2016/2017. Taneční centrum má také externího účetního, 

který se stará o veškeré účetní kroky, které vyplývají ze zákona pro poskytování těchto 

služeb. 

Stálým zákazníkem, tedy řádným členem, se stává klient ode dne odevzdání závazné 

přihlášky (Příloha 1), podepsáním členských podmínek (Příloha 2), na základě kterých se 

udržují určitá pravidla pro chod tanečního centra, a zaplacením poplatku ve formě 

pololetního či ročního kurzovného. 

Řádní členové jsou strukturálně děleni na věkové složky: MINI (3 – 5 let), DĚTI (6 – 10 

let), JUNIOŘI (11 – 14 let), DOSPĚLÍ (15 – 30 let), SDRUŽENÍ RODIČŮ (31 a více 

let), následně pak na výkonnostní kategorie typu A (pokročilí), typu B (mírně pokročilí) 

a typu C (začátečníci).  

Stálí členové mají nárok na zvýhodněné platební podmínky. Noví zákazníci, kteří nemají 

čas chodit na lekce pravidelně a chtějí navštěvovat taneční centrum občasně, však tyto 

podmínky nemají, jelikož u takových zákazníků nemůže taneční skupina předpokládat 

jejich následující příchod na lekci.  
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3.2  SLEPT analýza 

SLEPT externí analýzou v této kapitole odhaluji současný a budoucí vývoj vnějšího 

prostředí firmy/SBU, který může blíže specifikovat určité příležitosti, nebo naopak 

hrozby pro taneční centrum. 

 

3.2.1 Sociální faktory 

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, který by mohl ovlivnit jak pozitivně, tak negativně 

chod tanečního centra je demografická změna ve společnosti a struktura společnosti, 

hlavně úbytek/nárůst určitých věkových skupin obyvatelstva, kterým bude blíže popsán. 

Ostatní faktory, jako je vzdělanost obyvatelstva, druh náboženství apod. nemají velký 

dopad pro taneční centrum. 

Český statistický úřad vypovídá (viz Tab. 1), že od roku 2011 v území Brno-město 

narůstá počet obyvatel ve věku 0 – 14 let a ve věku 65 a více, naopak ve věku 15 – 64 let 

složení obyvatel klesá.  

 

Tab. 1: Počet a věkové složení obyvatel pro Brno-město (19) 

 
Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk 0-14 15-64 65 a více 

2011 378 965 51 757 257 397 69 811 42,2 

2012 378 327 52 615 254 105 71 607 42,3 

2013 377 508 53 479 251 000 73 029 42,5 

2014 377 440 54 492 248 709 74 239 42,6 

2015 377 028 55 325 246 583 75 120 42,7 

2016 377 973 56 413 245 178 76 382 42,8 

 

Pozitivní následky pro taneční centrum má nárůst obyvatelstva v rámci věkové kategorie 

0 – 14 let v dané oblasti, jelikož klíčovými zákazníky tanečního centra jsou právě děti 

v tomto věku. Úbytek obyvatelstva ve věku od 15 do 64 let by mohla mít sice na taneční 
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centrum negativní vliv, ale ne tak velký, jelikož obsazenost této věkové kategorie v 

tanečním centru není tak vysoká, jako je právě u dětí nižší věkové kategorie. Dohromady 

má Brno-sever přibližně 46 643 obyvatel a z toho je 32 % obyvatel potencionálními 

zákazníky ve věku 0 – 29 let. Věková kategorie nad 65 let se tanečního centra netýká.  

 

3.2.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory dávají jakémukoliv podniku určité podmínky v podobě zákonů a 

vyhlášek, které musí daný subjekt dodržovat. Důležité zákony pro taneční centrum jsou 

např.: 

• Zákon č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu, 

• Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), 

• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ve znění: zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 202/2005 Sb. (účinnost od 27.5.2005), 

• Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), 

• Zákon ze dne 21. dubna 2006 č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 

• Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník a další. 

Dále s legislativními faktory souvisí i taneční organizace jako je Czech Dance 

Organization (CDO), která je členem Inetrnational Dance Organization (IDO). Jsou to 

organice, které se zabývají propracovaným systémem tanečních soutěží a akcí, kterých se 

jednotlivé taneční skupiny z celého světa účastní. Ty však mají také své vyhlášky a 

pravidla, které jsou zároveň povinnostmi pro taneční centra plnit je a dodržovat.  

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) říká, že nezaměstnanost v městské části 

Brno – sever klesla od ledna roku 2015 do ledna roku 2016 o necelých 15 % uchazečů o 

zaměstnání ve věku 15 – 64, tedy nezaměstnanost v oblasti Brno-sever tvoří asi 5,7 %. 

S tím souvisí fakta z Českého statistického úřadu (ČSÚ), které naznačují růst průměrné 
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měsíční mzdy v Jihomoravském kraji (viz Graf 1) a uvádí jeho předběžné údaje za rok 

2016 ve výši 26 629 Kč na přepočtené počty zaměstnanců a 25 636 Kč na fyzické osoby. 

Tento fakt vystavuje předpoklad, že lidé budou chtít mít děti, jelikož budou mít určitý 

dostatek finančních prostředků k zajištění svých potomků. Tento pozitivní vliv na taneční 

centrum ale není tak vysoký, jelikož se jedná o zanedbatelná číselná fakta. 

  

Graf 1: Průměrná měsíční mzda v Jihomoravském kraji (21) 

 

ČSÚ dále poukazuje na růst HDP za období 2010 – 2015 (viz Graf 2) v oblasti 

Jihomoravského kraje, který by mohl chod tanečního centra pozitivně ovlivnit tím, že 

rodiny dopřejí svým potomkům určitou aktivitu, nebo zábavu. Další faktory, které se 

týkají úrokových sazeb, fází hospodářského cyklu apod., nemají tak vysoký vliv na 

taneční studio, proto zde jejich situaci nepopisuji. 
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Graf 2: Hrubý domácí produkt v Jihomoravském kraji (22) 

 

3.2.4 Politické faktory 

Politická situace ČR, konkrétně Jihomoravského kraje nemá vliv na taneční centrum 

v takovém rozsahu, abych zde situaci popisovala. 

 

3.2.5 Technologické faktory 

Technologické prostředky v oblasti tanečních skupin, škol a center hrají velikou roli, 

která je velice důležitá pro jejich chod, efektivitu, flexibilitu a funkcionalitu jejich práce. 

V současné době pronikají tyto technologie do oblastí sportovně-vzdělávacích akcí čím 

dále, tím více. Je to jeden z nejdůležitějších faktorů pro taneční skupiny – informační 

systém, který je využíván jak z vnějšku (stálí a noví zákazníci), tak zevnitř (subjekt – 

zaměstnanci a zaměstnavatel).  

Taneční centrum je daným úkazem, že technologie jsou v těchto oblastech opravdu 

potřebné. Subjekt využívá totiž několik notebooků a tabletů, dva reproduktory, které jsou 

nezbytné pro vedení taneční lekce. Provozuje doposud nedostačující informační systém 

v podobě webových stránek, které jsou pouze informační, a proto se v této práci zabývám 
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právě návrhem nového informačního systému, který bude umožňovat správu rezervací 

online, vyplňování řádných přihlášek a formulářů online, vkládání veškerých dokumentů 

apod. Tyto možnosti vytvoří vhodný informační systém, který usnadní práci taneční 

skupiny, která tak nabyde konkurenceschopnosti v daném okolí. 

 

3.3  Porterova analýza 

V této kapitole popisuji Porterovu analýza a její faktory ovlivňující konkurenční pozici 

firmy. 

 

3.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníky tanečního centra jsou rodiče dětí, kteří mají zájem své děti vyvíjet v tanečních 

dovednostech, a ostatní skupiny věkových kategorií, které také mají zájem se zabývat 

touto sportovní aktivitou. Taneční centrum přijímá jakékoliv věkové skupiny zájemců od 

3 do 65 let s jakoukoliv výkonností. Následně jsou dle těchto kritérií rozřazeny do 

určitých složek tanečního centra.  

Rodiče si mohou vybrat v této oblasti pouze uvedené taneční centrum, jelikož v této 

oblasti dosud neexistuje žádné jiné taneční centrum tohoto typu. Pokud by chtěli rodiče 

více nabízených služeb v oblasti různých lekcí v konkurenčním zařízení, museli by děti 

vozit do centra města Brna, což je nákladnější varianta pro obyvatele této městské části a 

často se nevyplatí, jelikož služby tanečních center jsou více méně podobné a záleží pouze 

na kvalitě lektorů a rozšířenějším spektru druhů lekcí. 

 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Největší mírou spotřeby tanečního centra je energie, která je ale zahrnuta v nájemní 

smlouvě, tudíž se dodavatelská činnost tanečního centra zabývá pouze případem určitých 

papírenských potřeb apod. Dodavatelů v těchto oborech je široká škála, tudíž není 
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problém z důvodu výhodnější nabídky vyměnit současného dodavatele za nového, nebo 

rozdělit potřeby tanečního centra mezi více dodavatelů. Jejich vyjednávací síla je tedy 

zanedbatelná, jelikož dodavatelské prostředí v těchto potřebných oborech pro taneční 

centrum jsou velice rozsáhlé. 

Dodavatelská síla nájemních prostor by mohla mít na taneční centrum větší dopad. Je 

totiž možné, že by měl o tyto prostory veliký zájem i jiný subjekt a mohl tak ze své strany 

nabídnout větší částku za pronájem sálů. Tímto by však ohrozil všechny subjekty 

spolupracující s centrem pro děti, které jsou ale chráněny smluvními podmínkami 

v určitém časovém úseku. 

 

3.3.3 Potencionální konkurenti  

Abych mohla specifikovat potencionální konkurenty, musela by v oblasti Brno-sever 

vzniknout nová taneční škola, která na tomto území doposud neexistuje. Tato situace by 

mohla nastat s velikou pravděpodobností, ale jelikož daná taneční škola má počet 

zákazníků vysoký, je tedy zřejmé, že ti, co mají zájem o taneční obor už dosáhli míry 

uspokojení v tomto tanečním centru. Potencionální konkurenti neexistují, netvoří tedy 

konkurenci pro taneční centrum, opakem jsou však stávající konkurenti. 

 

3.3.4 Stávající konkurenti 

Konkurenty stávající tvoří taneční centra, které jsou v jeho okolí. Hlavními stávajícími 

konkurenty jsou taneční skupiny, které se nachází v městských částech Brno-střed, Brno-

Královo Pole, Nový a Starý Lískovec apod. V těchto částech Brna vznikly v minulosti 

taneční školy, které se svým počtem zákazníků dostali na vrchol žebříčku tanečních 

center nejen v Jihomoravském kraji a tvoří tak pro všechny části ČR obrovské 

konkurenty, které jsou hrozbou pro veškeré subjekty v této oblasti. 
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3.3.5 Substituty 

Substitutem pro taneční centrum může být široká škála služeb, které různé subjekty 

nabízejí, např. hlídání a vzdělávání dětí v jiných oborech. Záleží tedy na volbě, 

rozhodnutí a zájmech rodičů a dětí. Jiné možnosti služeb jsou využívány velice často, ale 

taneční obor je v této době velice oblíbený a má tak širokou škálu zájemců. 

 

3.4  Současný stav informačního systému subjektu 

Informační systém tanečního centra v městské části Brno-sever je složen z několika částí, 

které uvádím v následujících podkapitolách. 

 

3.4.1 Hardware  

Taneční centrum je vybaveno třemi notebooky, z nichž jeden používá majitelka a druhý 

je určen pro lektory a jejich výuku lekcí. Dále studio používá několik tabletů a MP3 

přehrávačů. Nezbytnou součástí pro vedení lekcí jsou dva reproduktory, které jsou 

většinou napojeny na notebook, tablet, či MP3 přehrávač. Pro veškeré potřeby tanečního 

centra byla pořízena také tiskárna. 

 

3.4.2 Software 

Jelikož taneční centrum pracuje v širokém spektru s hudbou a také zpracovává videa, je 

v každém notebooku nainstalovaný příslušný program, který tyto práce umožní (Sound 

Forge Pro, Adobe Premier Pro). Účetním programem se taneční centrum nezabývá, 

jelikož využívá externích účetních služeb. Dále je nezbytnou součástí softwaru Microsoft 

Office, který umožňuje lektorům pracovat s evidencí zákazníků apod. 

Taneční centrum pro získání veškerých údajů o zákazníkovi a potvrzení členských 

podmínek používá systém závazných přihlášek v papírové podobě (viz Příloha 1). Tyto 
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údaje je potřeba uchovat v elegantní a snadno přístupné formě, na což taneční centrum  

používá Microsoft Excel, který umožňuje evidovat veškeré údaje o zákaznících a 

poskytuje tak informace pro vedení a lektory tanečního centra. Přepisování údajů do 

elektronické podoby vede ke značné chybovosti. Aby však tyto informace byly dostupné 

konkrétním potřebným členům personálu, je nezbytné tyto soubory synchronizovat. 

Taneční centrum k této synchronizaci využívá bezplatné cloudové úložiště Google Disk, 

které podporuje přístup členům personálu ke všem dokumentům odkudkoliv a kdykoliv, 

ale za potřeby internetového připojení. Jako jistý způsob zálohování je zde považováno 

uschovávání závazných přihlášek v papírové podobě. 

 

3.4.3 Webová prezentace tanečního centra 

Webová prezentace taneční skupiny je složena z webových stránek, které jsou 

spravovány webhostingem od společnosti Wedos, jehož parametry budou blíže popsány 

v návrhu řešení. Tyto webové stránky jsou pouze informační, jejich vzhled a responzivitu 

jsem zobrazila na Obr. 7. Struktura stránek se odvíjí od horizontálního menu, které 

obsahuje odkazy na jednotlivé položky: O nás, Novinky, Přehled kurzů, Rozvrh tréninků, 

Galerie, Kontakty. Každá z těchto kategorií informuje návštěvníka webových stránek o 

jednotlivých činnostech tanečního centra. Web je také propojený se sociálními sítěmi, 

kde se taneční centrum také prezentuje. Dále jsou webové stránky napojené na webovou 

analýzu Google Analytics, která získává statistická data o uživatelích webu, čímž je 

taneční centrum schopno měřit návratnost investic do reklamy a zlepšit tak cílený 

marketing subjektu. 
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Obr. 7: Vzhled webových stránek tanečního centra (Vlastní tvorba) 

 

3.5  Anketa  

V části současné analýzy subjektu zohledňuji i názory zákazníků, kteří jsou nedílnou 

součástí fungování tanečního centra. Na základě jejich hodnocení může subjekt ponechat, 

či změnit jeho pravidelné postupy. Anketa je zaměřena na výstižné otázky, ze kterých 

vyplývají jednoznačné závěry pro návrh nového informačního systému tanečního centra 

(viz Příloha 3). 

 

3.5.1 Výsledky ankety 

V Příloze 3 je k dispozici anketa pro zákazníky tanečního centra obsahující 7 základních 

otázek, které byly na základě jednotlivých odpovědí vyhodnoceny. Výsledky ankety jsou 

představeny a graficky znázorněny v následujících částech podkapitoly. 
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1) Jak jste se o nás dozvěděli? 

Z Graf 3 je zřejmé, že asi 35 % klientů se o tanečním centru dozvědělo pomocí reklamních 

letáků, tzn. že propagace tanečního centra je intenzivní, ale mohla by probíhat ve větším 

rozsahu. Dalších 35 % zákazníků taneční centrum navštívilo díky doporučení od 

známého, z čehož vyplývá, že taneční centrum má veliké spektrum kontaktů, které 

využívá a že stálí klienti jsou s jejich prací a vedením spokojení, tudíž jej doporučují dále. 

Zhruba 24 % klientů se o tanečním studiu dozvědělo pomocí internetu nebo sociálních 

sítí a někteří byly s tanečním centrem seznámeni přímo v dětském centru Duhový ráj, kde 

subjekt provozuje své lekce. 

 

 

Graf 3: Jak jste se o nás dozvěděli? (25) 

 

2) Máte větší důvěru v:  

Dle výsečového Graf 4 můžeme zaznamenat, že asi 65 % zákazníků v dnešní době dává 

přednost ve vyplňování veškerých údajů v elektronické podobě, kdežto menšina stále 
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preferuje tištěný formulář. Z tohoto faktu vyplývá, že návrh informačního systému by měl 

obsahovat online registrační formuláře, které nejen zákazníkům ulehčí práci, ale i ušetří 

čas. 

 

 

Graf 4: Máte větší důvěru v: (25) 

 

3) Jaký způsob rezervací nových lekcí je pro Vás příjemnější? 

Tato otázka je v anketě pro návrh informačního systému nejdůležitější. V Graf 5 je 

znázorněna skoro 60% převaha požadavků právě na online rezervační systém, která je 

pro návrh nového informačního systému tanečního centra stěžejní. Ostatní odpovědi se 

dělí určitými díly o zbylých 40 % možností, které budou v maximální možné podobě 

uskutečněny jako součást IS. 
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Graf 5: Jaký způsob rezervací nových lekcí je pro Vás příjemnější? (25) 

 

4) Jak byste zlepšili možnosti webových stránek tanečního centra? 

Touto otázkou taneční centrum chce poukázat na nové možnosti informačního systému. 

Všechny odpovědi byly alespoň 5krát zvoleny (viz Graf 6), tzn. že návrh nového 

informačního systému bude obsahovat každou z těchto možností z důvodu zvýšení 

komfortu pro jejich zákazníky. 
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Graf 6: Jak byste zlepšili možnosti webových stránek tanečního centra? (25) 

 

5) Využili byste možnosti systému odporučenek? (Za každého nového klienta 

dostanete slevu 100 Kč na následující půlroční kurzovné) 

Tato otázka měla směřovat k tomu, aby zákazníci více ve svém okolí v rámci možností 

doporučovali taneční studio. Výsledky Graf 7 však znázorňují, že necelá polovina klientů 

by tuto možnost využila a více než polovina by k ní nepřistoupila, což je možné z důvodu 

neznámosti cílových skupin zákazníků, kteří by tyto služby využívali.  

 



46 

 

 

Graf 7: Systém odporučenek (25) 

 

6) Která z těchto možností omluvy řádných účastníků Vám vyhovuje nejvíce? 

Omluvy řádných členů tanečního centra jsou velice důležité. Probíhají dodnes 

telefonicky, nebo emailem a v málo případech osobně. Jak je zřejmé z Graf 8, 

zákazníkům tato forma omluv vyhovuje, není tedy důvod tento systém nějak narušovat, 

nebo měnit, tudíž bude zachován.  
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Graf 8: Omluva řádných účastníků (25) 

 

7) Doporučili byste naše taneční centrum? Proč? 

Tato forma otázky byla pouze informační a měla tanečnímu centru pomoci v jejich 

plánech do budoucna. Odpovědi na danou otázku byli velice pozitivní a bylo poukázáno 

na veškeré kladné stránky tanečního centra v podobě kvalitních lektorů, dostupnosti pro 

nejmenší účastníky (od 3 let), režimu, disciplíny, spokojenosti všech členů, pořádání 

tanečních akcí apod. Taneční centrum má v plánu spokojenost zákazníků pouze 

navyšovat, a to např. v podobě návrhu informačního systému. 

 

3.6  SWOT analýza 

SWOT analýzu tanečního centra jsem provedla sumarizováním vnějšího a vnitřního 

prostředí firmy. Zobrazila jsem ji pomocí SWOT matice (viz Tab. 2), která obsahuje 4 

části kvadrantů: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Kompletní analýza 
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subjektu zobrazuje veškerá fakta, které dávají subjektu podnět a možnost změnit tak slabé 

stránky a hrozby v silné stránky a příležitosti. 

 

Tab. 2: SWOT analýza subjektu (25) 

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
R

O
S

T
Ř

E
D

Í 

SILNÉ STRÁNKY 

(strenghts) 

SLABÉ STRÁNKY 

(weaknesses) 

• Dobrá lokalita a dostupnost 

pro širokou veřejnost 

• Žádná konkurence v lokalitě 

• Každoroční nárůst 

zákazníků 

• Věrní a spokojení zákazníci 

• Loajálnost a kvalita lektorů 

• Individuální přístup 

k zákazníkům 

• Nedostačující IS 

• Nízký kapitál 

• Nutný pronájem prostor 

• Krátká historie subjektu 

 

V
N

Ě
JŠ

Í 
P

R
O

S
T

Ř
E

D
Í 

PŘÍLEŽITOSTI 

(opportunities) 

HROZBY  

(threats) 

• Účast a reprezentace na 

tanečních akcích 

• Organizace sportovních akcí 

• Vychování nové generace 

tanečníků 

• Spolupráce s konkurencí a 

s různými organizacemi 

• Využití osobních kontaktů 

• Sponzoři 

• Nedostatek klientů 

• Hrozba nenávratnosti investice 

• Nespokojenost zákazníků 

• Neočekávané okolnosti spojené 

s pronájmem prostor 

• Nová konkurence v lokalitě 

 

3.7  Shrnutí analýzy 

Z analýzy současného stavu subjektu je zřejmé, že taneční centrum má určité rezervy a 

nedostatky v systému řádných přihlášek, který je příliš zdlouhavý a zabere mnoho času 

z důvodu průběhu jejich přijímání v papírové podobě. Přepisování těchto údajů do 

elektronické podoby vede ke značné chybovosti. Webová prezentace ve formě webových 
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stránek je v dnešní době také nedostatečná, jelikož je pouze informační a neobsahuje 

prvky systému, které jsou v současnosti samozřejmostí. 

Z ankety pro zákazníky tanečního centra vyplývá, že se klienti chtějí otevřít novým 

možnostem tanečního centra a podpořit tak návrh nového informačního systému. Chtějí 

ale zachovat určité postupy, na které jsou zvyklí, jako např. omluvy účastníků telefonicky, 

nebo emailem.  

Je tedy zřejmé, že je potřeba navrhnout informační systém tanečního centra tak, aby byl 

přehledný a kvalitní, umožňoval správu rezervací lekcí online, odesílání řádných 

přihlášek v podobě online formulářů, odesílání kontaktních formulářů online apod. Tyto 

požadavky pomohou tanečnímu centru v oblastech otevření se veřejnosti, zefektivnění a 

zjednodušení práce, snížení chybovosti získaných údajů,  úspory času, zlepšení 

funkcionality systému a flexibility práce zákazníků a zvýšení konkurenceschopnosti 

tanečního centra.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

V této kapitole se zabývám vlastním návrhem řešení informačního systému pro taneční 

centrum. Nejprve uvádím požadavky tanečního centra na nový IS. Následně předvádím 

svůj návrh jednotlivých částí informačního systému jak v databázové, tak v grafické 

podobě. Dále jsem celý návrh zpracovala z hlediska ekonomického zhodnocení a 

porovnala současný a nově navržený systém. Na závěr jsem uvedla přínosy implementace 

návrhu. 

 

4.1  Požadavky na nový IS 

Informační systém tanečního centra tvoří webové stránky, které jsou prozatím pouze 

informační, soubory MS Excel obsahující data o klientech a kurzech a jejich zálohování 

v papírové podobě, což se jeví již nedostačující. Požadavkem je tedy navržení nového 

informačního systému, který poskytne pro nové zákazníky nové lekce, aniž by se museli 

stát řádnými členy tanečního centra. Jeho funkce by měli umožnit uživateli přístup do 

nového informačního systému pomocí přihlašovacích údajů. IS by měl být schopen 

načítat řádné přihlášky zákazníků v podobě formulářů s propojením příslušné databáze, a 

tím tak bude obsahovat veškeré informace o zákaznících a bude schopen určit, zda 

uživatel má, či nemá licenci, na základě které se mění zvýhodněné ceny určitých lekcí 

apod.  

Pro zavedení informačního systému tanečního centra jsem specifikovala tyto požadavky: 

Technologické požadavky: 

• jednoznačnost, 

• vhodně vybrané uživatelské rozhraní, 

• využití programovacího jazyku PHP (s použitím JavaScriptu a jQuery), 

• využití databáze MySQL (SQL dotazy), 

• není nutnost spravovat IS na stejném webhostingu jako jsou webové stránky 

tanečního centra. 
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Designové požadavky: 

• nadčasovost, 

• modernost, 

• grafická přehlednost, 

• responzivita, 

• je umožněno využít velkou škálu knihoven předpřipravených stylů, jako je 

Bootstrap, Materialize CSS apod. 

 

Uživatelské požadavky: 

• možnost přihlášení uživatele pod určitým přihlašovacím jménem a heslem 

(registrace umožní uživateli využít 20% slevu na první lekci), 

• možnost diskuse. 

 

Bezpečnostní požadavky: 

• ochrana před hrozbami a útoky (DDoS útoky, útoky na PHP kód apod.), 

• zabezpečení databáze, 

• politika odhlašování uživatele v rámci určitého intervalu apod. 

Všechny tyto požadavky pak tvoří jeden hlavní, který je nejdůležitější, tj. míra 

spokojenosti uživatele s produktem (user experience). 

 

4.2  Návrh informačního systému 

Na základě požadavků tanečního centra jsem vytvořila návrh informační systému, který 

zefektivní práci a zvýší funkcionalitu webové prezentace taneční skupiny. 

V následujících kapitolách jsou uvedeny veškeré potřebné informace o postupech 

vytváření mého návrhu. V jednotlivých částech se zabývám vyhovujícím webhostingem, 

který taneční centrum již využívá, popsáním použitých technologií, funkcemi a 

možnostmi nového IS, strukturou databáze a na závěr je uveden grafický návrh 

uživatelského rozhraní a rozložení ovládacích prvků nového IS. 
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4.2.1 Webhosting 

Webhosting je jednou z nejzákladnějších potřeb při vytváření jakéhokoliv webového 

informačního systému. Jelikož taneční centrum, jak již bylo uvedeno, má webovou 

prezentaci se zřízenou doménou www.twixtaz.cz u společnosti WEDOS Internet, a.s., 

která poskytuje veškeré potřebné služby i pro nový informační systém. Není tak nutno 

využívat jiných služeb, i když nám to požadavky tanečního centra umožňují.  

WEDOS Internet, a.s. nabízí různé typy webhostingů, které se liší různými parametry. 

Taneční centrum má předplacený webhosting typu „No limit“, který podporuje všechny 

základní požadované parametry na nový IS. Mezi důležité a klíčové parametry patří 

zejména používání databázových prostor – neomezený počet databází MySQL 5.6 

s celkovým limitem 1GB a s tím spojené využívání skriptovacího jazyku PHP. 

Neomezený diskový prostor pro web je také výhodou. Zabezpečení a ochrana před DDos 

útoky a IDS/IPS ochrana je v daných parametrech samozřejmostí (24). 

 

4.2.2 Použité technologie 

Návrh informačního systému jsem vytvořila pomocí několika technologií, které jsou 

popsány v teoretické části práce. Použitím HTML v kombinaci s CSS a knihovnou 

předdefinovaných stylů Materialize CSS jsem vytvořila návrh strukturovaného, dobře 

vypadajícího informačního systému a jeho uživatelského rozhraní. Využití skriptovacího 

jazyka PHP s pomocí JavaScriptu a knihovny jQuery umožní dynamičnost informačního 

sytému. Pro práci s daty v databázi jsem použila dotazovací jazyk SQL a databázový 

server MySQL. 

 

4.2.3 Funkce a možnosti nového IS 

Důležitým bodem dostupnosti informačního systému je přihlášení pomocí určitého loginu 

(e-mail) a hesla, které si uživatel zvolí při registraci do tohoto systému. Pro přístup do 

http://www.twixtaz.cz/
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informačního systému existují 3 typy uživatelů, kteří mají dle jejich funkce a postavení 

různé možnosti: 

• Uživatel je povinen se zaregistrovat do IS, pokud chce využívat jeho funkce. Po 

přihlášení do systému je zobrazeno základní rozhraní IS, kde si uživatel může 

rezervovat lekci, nebo rezervaci zrušit, má možnost změnit své osobní údaje při 

případné změně trvalého bydliště, telefonu apod. Dále mu systém umožňuje 

změnu hesla. Systém je vytvořen také pro administrační možnost vyplnění online 

formuláře jako řádné přihlášky do taneční skupiny. Zákazník má také možnost 

kontaktovat taneční centrum pomocí dotazovacího online formuláře při potřebě 

jakéhokoliv dotazu ohledně chodu centra a jeho lekcí. 

• Zaměstnanec obdrží unikátní login a heslo od správce IS. Po přihlášení do 

systému je zobrazen jeho rozvrh lekcí, kde má možnost se podívat, kdo se lekce 

účastní, či nikoliv. Nemá však oprávnění k tomu, aby mohl jakémukoliv 

zákazníkovi rezervaci na lekci zrušit, nebo naopak jakéhokoliv zákazníka na lekci 

přihlásit. 

• Správce má přístup ke všem údajům o uživatelích a oprávnění tyto údaje 

upravovat, či vymazat na základě různých opatření. Má možnost nahlédnutí do 

databázového prostředí webhostingu a má k dispozici s tím spojené veškeré 

přístupové údaje a hesla. Je oprávněn tedy k tomu, aby přidával a naopak 

odstraňoval uživatele z databáze. Zobrazuje v IS veškeré potřebné informace, 

rozvrhy, aktuality apod. Má možnost odstranit, či přidat rezervaci zákazníka na 

lekci na jeho vyžádání. 

 

4.2.4 Struktura databáze 

Struktura databáze je tvořena několika tabulkami. Každá z nich plní své důležité funkce, 

které následně popisuji. Na závěr jsem vytvořila návrh databázového schématu nového 

informačního systému tanečního centra.  
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1. Tabulka FUNKCE 

Tab. Funkce slouží jako číselník, který znázorňuje danou funkci, kterou uživatel zastává. 

Jedná se o označení zákazníka, lektora, nebo správce systému tanečního centra. 

Tabulka obsahuje jednoduchý primární klíč ID_funkce. Pole nazev pak specifikuje dané 

označení uživatele systému. 

Tab. 3: Funkce (Vlastní tvorba) 

FUNKCE 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_funkce int (1) 

 nazev varchar (5) 

 

2. Tabulka UŽIVATEL 

Tab. Uživatel uchovává data o uživatelích, kteří jsou do informačního systému 

registrováni a mohou jej tak využívat pomocí přihlášení do systému na základě e-mailu a 

přihlašovacího hesla. Data do této tabulky jsou ukládána pomocí online formuláře pro 

registraci. Pokud chce jakýkoliv zákonný zástupce postupovat elektronickou evidencí 

v rámci jeho dětí či příbuzných nezletilých, pak musí každé dítě mít své vlastní 

přihlašovací údaje do systému z důvodů odesílání jednoznačných identifikací pro řádnou 

přihlášku apod. 

Tabulka se skládá z jednoduchého primárního klíče s názvem ID_uzivatele. Tabulka 

obsahuje jeden cizí klíč ID_funkce, na základě kterého vzniká propojení s tabulkou 

Funkce. Pole jmeno obsahuje jméno uživatele a pole prijmeni uchovává jeho příjmení. 

Pod polem heslo je uložené heslo každého uživatele, které si zvolí sám dle daných 

parametrů. Pole email uchovává kontaktní email uživatele, pomocí kterého se přihlašuje 

s kombinací zvoleného hesla do systému tanečního centra. 
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Tab. 4: Uživatel (Vlastní tvorba) 

UZIVATEL 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_uzivatele int (4) 

 jmeno varchar (30) 

 prijmeni varchar (40) 

 heslo varchar (30) 

 email varchar (50) 

FK ID_funkce int (1) 

 

3. Tabulka DOTAZY 

Tab. Dotazy slouží k ukládání veškerých dotazů a přiložených souborů od uživatelů, kteří 

mají možnost pomocí systému odesílat dotazníkové formuláře v této podobě.  

Tabulka má čtyři pole, z nichž jedno značí primární jednoduchý klíč ID_dotazu, jedno 

uchovává cizí klíč ID_uzivatele, který propojuje danou tabulku s tabulkou Uzivatel a 

značí od koho dotaz přišel. Další dvě ukládají od uživatele právě dané dotazy a soubory 

k nim přiložené. Do posledního pole však systém ukládá email dotyčného, kterému je 

dotaz směřován. Na základě pole komu je odeslán dotaz na uvedený email. 
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Tab. 5: Dotazy (Vlastní tvorba) 

DOTAZY 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_dotazu int (4) 

FK ID_uzivatele int (4) 

 dotaz varchar (100) 

 soubor file 

 komu varchar (50) 

 

4. Tabulka ŘÁDNÍ ČLENOVÉ 

Tab. Řádní členové uchovává důležité osobní informace o řádných členech tanečního 

centra, kteří mají nárok na slevy a platby zvýhodněného kurzovného. Řádným členem 

taneční skupiny se zákazník stává po odeslání online formuláře a po uhrazení částky 

kurzovného. Řádní členové jsou rozděleni do výkonnostních a věkových skupin a 

probíhají pro ně přípravné pravidelné kurzy.  

Tabulka obsahuje jednoduchý primární klíč ID_uzivatele, který je tvořen dlouhým celým 

číslem nejednotné řady, jelikož pomocí něj je propojen s tabulkou Uzivatel na základě 

vazby 1 : 1. Dále tabulka obsahuje několik polí, z nichž ulice, cp, co, město a PSC se 

vztahuje k adrese řádného člena. Pole pojistovna určuje zdravotní pojišťovnu řádného 

člena pro případy určitých úrazů. Pole tel obsahuje kontaktní informace na řádného 

dotyčného člena tanečního centra. Údaje, které poskytují pole Zjmeno, Zprijmeni, Ztel a 

Zemail, se týkají důležitých informacích o zákonném zástupci, jedná-li se o nezletilého 

řádného člena taneční skupiny. 
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Tab. 6: Řádní členové (Vlastní tvorba) 

RADNI_CLENOVE 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK (FK) ID_uzivatele int (4) 

 ulice varchar (15) 

 cp varchar (5) 

 co varchar (3) 

 mesto varchar (20) 

 PSC varchar (5) 

 pojistovna varchar (40) 

 tel varchar (13) 

 Zjmeno varchar (30) 

 Zprijmeni varchar (40) 

 Ztel varchar (13) 

 Zemail varchar (50) 

 

5. Tabulka DRUH PLATBY 

Tab. Druh platby je číselník, který udává informace o druhu platby. Platby mohou být 

půlroční, roční, jednorázové apod. 

Tabulka obsahuje primární klíč ID_druh_platby a pole nazev, které uchovává název 

plateb. 
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Tab. 7: Druh platby (Vlastní tvorba) 

DRUH_PLATBY 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_druh_platby int (1) 

 nazev varchar (20) 

 

6. Tabulka PLATBY 

Tab. Platby informuje o tom, zda daný zákazník uhradil požadovanou částku kurzovného, 

jednorázového poplatku apod.  

Tabulka se skládá z jednoho primárního klíče ID_platby a dvou cizích klíčů ID_uzivatele, 

který danou tabulku propojuje s tabulkou Uzivatel, a ID_druh_platby, který ji propojuje 

s tabulkou Druh_platby z důvodů definování, o jakou platbu se jedná. Následující pole 

sleva určuje, zda zákazník obdržel slevu, popřípadě v jaké výši. Pole castka informuje o 

výši finanční částky, kterou zákazník uhradil a pole datum doplňuje informaci o tom, kdy 

byla uvedená částka zaplacena. 

Tab. 8: Platby (Vlastní tvorba) 

PLATBY 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_platby int (8) 

FK ID_uzivatele int (4) 

FK ID_druh_platby int (1) 

 sleva int (3) 

 castka int (4) 

 datum date 
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7. Tabulka DRUH LEKCE  

Tab. Druh lekce je číselník, který uchovává informace o všech typech a druzích lekcí, 

které jsou v tanečním centru poskytovány zákazníkům. Tato tabulka při zobrazování 

rozvrhu lekcí poskytuje údaje zákazníkovi o tom, jaké druhy lekcí budou probíhat. 

ID_druhlekce je primárním klíčem tabulky tvořeným automatickým číslováním počínaje 

hodnotou 1. Pole nazev obsahuje název druhu lekce, který se zobrazuje při rezervaci lekce 

v rozvrhu. V poli popis jsou poskytnuté veškeré detailní informace a popis náplně dané 

lekce. 

Tab. 9: Druh lekce (Vlastní tvorba) 

DRUH LEKCE 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_druhlekce int (3) 

 nazev varchar (60) 

 popis varchar (100) 

 

8. Tabulka SÁL 

V Tab. Sál jsou obsaženy veškeré údaje o sálech v pronajatých prostorách budovy. Tyto 

údaje jsou důležité při zobrazování a registraci lekce v rozvrhu, aby daný zákazník byl 

informován o tom, ve kterém sále se lekce uskuteční. 

Primárním klíčem tabulky je cislo_salu, které je určeno automatickým číslováním 

počínaje číslem 1. Pole nazev obsahuje název sálu podle toho, jaké druhy lekcí v něm 

probíhají. 
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Tab. 10: Sál (Vlastní tvorba) 

SAL 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK cislo_salu int (1) 

 nazev varchar (5) 

 

9. Tabulka LEKCE 

Tab. Lekce je stěžejním bodem celého rezervačního informačního systému. Uchovává 

důležité informace o konkrétní lekci. 

Tabulka obsahuje jeden jednoduchý primární klíč ID_lekce a tři cizí klíče, které poskytují 

informace o tom, který lektor (ID_uzivatel, Uzivatel) lekci povede, jaký druh lekce 

(ID_druhlekce, Druh_lekce) se uskuteční a v jakém sále bude lekce probíhat (cislo_salu, 

Sal). Následující dvě pole značí, ve který den a čas lekce bude probíhat (datum) a jak 

dlouho bude trvat v minutách (doba_trvani).  

Tab. 11: Lekce (Vlastní tvorba) 

LEKCE 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK ID_lekce int (10) 

FK ID_uzivatele int (4) 

FK ID_druhlekce int (3) 

FK cislo_salu int (1) 

 datum_od date 

 doba_trvani date 
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10. Tabulka UŽIVATEL NA LEKCI 

Tab. Uživatel na lekci vznikla z dekompozice N:M mezi tabulkami Uzivatel a Lekce. 

Ukládá informace o zákaznících, kteří se účastní lekce. 

Tabulka se skládá ze složeného primárního klíče, který je tvořen dvěma cizími klíči 

ID_lekce (Lekce) a ID_uzivatele (Uzivatel) doplněnými o primární klíč datum zapisu, 

který informuje o tom, kdy se zákazník na lekci zapsal. Pokud chce zákazník registraci 

lekce zrušit a časové omezení skrze podmínky rezervace lekce mu to umožňují, daný 

zápis v tabulce se dle daného příkazu vymaže. 

Tab. 12: Uživatel na lekci (Vlastní tvorba) 

UZIVATEL_NA_LEKCI 

Primární/Cizí klíč Název Typ 

PK (FK) ID_lekce int (10) 

PK (FK) ID_uzivatele int (4) 

PK datum_zapisu date 

 

Propojení všech relací je zobrazeno v návrhu relačního schématu pro nový informační 

systém tanečního centra na Obr. 8. 
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Obr. 8: Schéma relace (Vlastní tvorba)  
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4.2.5 Grafický návrh uživatelského rozhraní a rozložení ovládacích prvků 

V této podkapitole zobrazuji grafický návrh řešení na nový informační systém a rozložení 

jeho ovládacích prvků. Uvedené obrázky znázorňují podobu uživatelského rozhraní a 

designové prostředí IS, veškeré navrhnuté online formuláře a dotazníky, zobrazení 

rozvrhu lekcí, jejich rezervace apod. 

 

1. Přihlášení do IS 

Přihlášení do systému je řešeno standardním loginem v podobě emailu a hesla uživatele, 

pomocí kterého se tlačítkem PŘIHLÁSIT SE dostanou do prostředí IS. Jestliže není 

uživatel zaregistrován v systému, je potřeba registraci provést stisknutím Registrovat se 

zde v levé spodní části obrazovky. Na Obr. 9 jsem zobrazila i požadovanou responzivitu 

IS, který je tak navržený i v ostatních částech. 

 

Obr. 9: Přihlášení do IS (Vlastní tvorba) 
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2. Registrace uživatele do IS 

Na základě stisknutí tlačítka Registrovat se zde se levý panel zbarví modře a uživateli se 

zobrazí přístup pro registraci (viz Obr. 10). Jakmile se uživatel registruje, automaticky se 

mu odešle email, který jej informuje o provedené registraci a následně mu povoluje 

přístup do IS pomocí přihlášení. 

 

Obr. 10: Registrace uživatele do IS (Vlastní tvorba) 

 

3. Úvodní stránka IS 

Úvodní stránka IS představuje tzv. nástěnku (viz Obr. 11), která uživatele informuje o 

nejnovějších aktualitách, které jsou automaticky zasílány průběžně i na email uživatele. 

Dále zobrazuje rozpis lekcí, které daný den probíhají, nebo jsou naopak zrušené. Menu 

IS je tvořené vertikálním způsobem a obsahuje položky systému, které budou nadále 

popsány. V pravém horním rohu stránky můžeme vidět ikonu upozornění, která uživatele 

informuje o novinkách a změnách v tanečním centru. Vedle ikony upozornění je umístěná 

ikona uživatele s jeho fotkou a jménem, po jejímž rozkliknutí si může uživatel zobrazit 

své vlastní osobní údaje, nebo se může odhlásit ze systému. 
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Obr. 11: Úvodní stránka IS (Vlastní tvorba) 

 

4. Osobní údaje 

Následující stránka zobrazuje osobní údaje uživatele (viz Obr. 12). Uživateli je umožněno 

v případě jakýchkoliv změn upravit osobní údaje, nebo změnit heslo. 

 

Obr. 12: Osobní údaje (Vlastní tvorba) 
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5. Rezervace 

Rezervace je další položkou v menu, která zobrazuje rozvrh lekcí a jejich registraci. Obr. 

13 znázorňuje rozložení rozvrhu lekcí pomocí kalendářního týdne, který se dá měnit na 

základě šipek umístěných ve spodních krajích rozvrhu, nebo pomocí ikony kalendáře 

vpravo nahoře. 

 

Obr. 13: Rezervace (Vlastní tvorba) 

 

Po kliknutí myší na jakoukoliv lekci se zobrazí okno, které uživatele informuje o tom, 

v jaký čas, na jakém místě, v jakém sálu lekce probíhá, kdo lekci povede a kdo se lekce 

účastní (viz Obr. 14). Pokud se chce uživatel na lekci registrovat, stiskne tlačítko 

REZERVOVAT. Stejným způsobem se pak dá rezervaci zrušit za předem daných 

časových podmínek. Pravý vysouvací panel uživatele informuje o jeho nejbližší 

rezervované lekci a zobrazuje počet zrušených a rezervovaných lekcí. 
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Obr. 14: Rezervace lekce (Vlastní tvorba) 

  

6. Přihláška 

Tuto stránku tvoří elektronický formulář (viz Obr. 15), který zastupuje řádnou přihlášku 

a podmínky členství taneční skupiny.  

 

Obr. 15: Přihláška (Vlastní tvorba) 
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7. Kontakty 

Pod poslední částí menu Kontakty jsou zobrazené veškeré kontaktní a informační údaje 

na vedoucí tanečního centra a jeho lektory. V každém tomto okně je vpravo dole umístěná 

ikona zprávy, která umožňuje uživateli odeslat prostřednictvím emailu dotaz s možností 

přiložení souboru.  

 

Obr. 16: Kontakty (Vlastní tvorba) 

 

4.3  Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole stanovuji jednotlivé položky rozpočtu v rámci možné realizace celého 

projektu, které jsou následně zobrazeny v přehledné tabulce nákladů jednotlivých 

činností. Tato kapitola obsahuje také porovnání současného a nově navrženého systému 

a popisuje přínosy nového IS. 
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4.3.1 Časové zhodnocení realizace návrhu pro nový IS 

V následující Tab. 13 znázorňuji přibližnou doba trvání jednotlivých kroků kompletního 

nového IS ve člověkodnech, tzn. v čase, který odpovídá práci jednoho člověka po dobu 

jednoho pracovního dne (8 hod.). Celkový návrh systému, jeho vývoj, implementaci a 

propagaci odhaduji přibližně na 43 člověkodnů.   

 

Tab. 13: Doba trvání (Vlastní tvorba) 

Název úkolu Doba trvání [člověkodny] 

Návrh systému 1,5 

Vývoj systému 30,5 

Implementace 5,5 

Propagace 5 

 

Podrobnější časový plán jsem zpracovala v programu MS Project 2016. Začátek tohoto 

projektu jsem orientačně stanovila na 6. 3. 2017 a předpokládaný konec jsem určila datem 

27. 4. 2017 (viz Obr. 17). Tato stanovená data jsou pouze orientační pro lepší představu 

časového průběhu projektu. Data pro skutečnou realizaci uvedeného projektu nejsou 

prozatím stanovena. 
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Obr. 17: Ganttův diagram (Vlastní tvorba) 

 

Vysvětlivky: 

                          Úkol 

                Milník 

                      Souhrnné zobrazení 

                          Ruční úkoly zahrnutí 

                        * Ruční úkoly zahrnutí  

                 Ruční souhrn
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4.3.2 Jednotlivé položky rozpočtu 

Jednotlivé položky nákladů na rozpočet jsou tvořeny z níže uvedených položek. 

• Návrh systému je složen z veškerých požadavků uvedených v kapitole 

Požadavky na nový IS. Technologické, designové, uživatelské a bezpečnostní 

požadavky jsem vypracovala v rámci mé bakalářské práce a nově získaných 

zkušeností s případnými konzultacemi odborníků. Návrh systému jsem následně 

ohodnotila patřičnou hodinovou sazbou 200 Kč/hod. s rezervou cca 200 Kč/hod. 

pro konzultaci s odborníky. 

• Vývoj systému je důležitou položkou rozpočtu. Financování práce 

programátorského týmu je proto také ohodnoceno nejvyšší částkou, kterou jsem 

zvolila ve výši odhadu 230 Kč/hod. za předpokladu, že vývoj systému bude 

zadaný vysokoškolským studentům magisterských ročníků v ohledu na mé 

známosti. 

• Implementace se skládá ze dvou částí. Nasazení systému a s tím spojené 

vytvoření uživatelské příručky, která slouží jako znalost pro používání 

informačního systému, jsem odhadla cca na částku 6 000 Kč. 

• Propagace je tvořena z veškerých komunikačních a reklamních prostředků. Podle 

nového IS bude přizpůsobena veškerá komunikace na sociálních sítích, budou 

zvolena vhodná klíčová slova pro intenzivnější webovou reklamu, průběžně 

s propagací budou sledovány výsledky Google Analytics, na webu bude rozšířeno 

dobré jméno tanečního centra a zvolená reklama správným způsobem, aktuality 

na webových stránkách taneční skupiny i se základními postupy využívání nového 

IS budou zasílány automaticky stávajícím klientům emailem. Pro lepší 

zviditelnění budou vytvořené propagační letáky a plakáty, které lépe upoutají 

pozornost na existenci nového IS. Pro realizaci uvedené propagace jsem stanovila 

výši odměny na cca 150 Kč/hod s tím, že některé činnosti jsou jednorázové a 

některé budou muset být pravidelně zpracovávány pověřenou osobou za 

uvedenou peněžní částku. 
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Částky k jednotlivým položkám rozpočtu byly vypočítány dle výše uvažovaných 

peněžních částek z očekávané hodinové náročnosti jednotlivých pracovníků a jejich 

podílení se na úkolech. Orientační shrnutí veškerých nákladových položek tohoto 

projektu je znázorněno v Tab. 14.  

 

Tab. 14: Náklady jednotlivých činností (Vlastní tvorba) 

Název úkolu Celkové náklady 

Návrh systému 4 850,00 Kč 

Technologické požadavky 800,00 Kč 

Designové požadavky 1 400,00 Kč 

Uživatelské požadavky 1 250,00 Kč 

Bezpečnostní požadavky 1 400,00 Kč 

Vývoj systému 56 120,00 Kč 

Implementace 6 000,00 Kč 

Nasazení 3 600,00 Kč 

Uživatelská příručka 2 400,00 Kč 

Propagace 6 000,00 Kč 

Nastavení odesílání automatických emailů 2 000,00 Kč 

Aktivity na webových stránkách a sociálních sítích 2 200,00 Kč 

Poutací letáky a plakáty 1 800,00 Kč 

Celkem 72 970,00 Kč 

Rezerva 10% 7 050,00 Kč 

Celkem s rezervou 80 020,00 Kč 

 

Při započítání nutných případných rezerv z analýzy veškerých rizik projektu je celková 

výše rozpočtu stanovena na přibližně 80 000,00 Kč.  

Je zřejmé, že v rámci využití jiných služeb odborníků by výše rozpočtu připadla dle 

náročnosti a kvality jejich znalostí, použití jiných technologií, materiálů apod. na vyšší, 

popřípadě nižší finanční částku. 
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4.3.3 Porovnání současného a nově navrženého IS 

Důležitým faktorem všech činností, které v tanečním centru probíhají, je čas. Právě ten 

jsem se snažila navržením tohoto informačního systému ušetřit. V této kapitole je 

popsáno několik časově náročných a zdlouhavých překážek, které se zrealizováním 

vytvořeného návrhu odstraní. Časové porovnání některých činností současného a nově 

navrženého IS je zobrazeno v tabulce Časová náročnost. 

Tab. 15: Časová náročnost (Vlastní tvorba) 

 Činnost Délka trvání 

PŘED 

Délka trvání    

PO 

K
li

en
t 

Podání nové řádné 

přihlášky 
2 – 5 dní max. 5 min. 

Změna údajů cca 10 min. max. 2 min. 

Přihlášení/Odhlášení 

rezervace na lekci 
cca 10 min. max. 2 min. 

Odesílání 

dotazů/potřebných 

souborů 

cca 10 min. max. 5 min. 

Z
a
m

ěs
tn

a
n

ec
 

Zpracování údajů z 

přihlášek 
60 – 120 min. max. 3 min. 

 

Časová náročnost pro klienty 

• Podání nové přihlášky ohledně řádného členství zabere nejvíce času, jelikož se 

přihlášky podávají v papírové formě, tzn. že dotyčný člen, nebo jeho zákonný 

zástupce, obdrží prázdnou přihlášku, kterou správně vyplněnou musí následující 
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trénink osobně předat do rukou lektora, nebo zaslat naskenovanou e-mailem 

vedoucí taneční skupiny. Tento zdlouhavý proces se v novém návrhu na IS řeší 

vyplněním online formuláře, jehož odesláním se veškerá data uloží do databáze.  

• Změna údajů nastává např. v případě změny trvalého bydliště, kontaktních údajů 

apod. Jestliže chce zákazník změnit jakýkoliv svůj osobní údaj, je povinen jej 

telefonicky, e-mailem, nebo osobně oznámit vedoucímu tanečního centra, což 

připadne minimálně na 10 minut času. V novém informačním systému si tyto 

údaje může zákazník změnit sám, bez jakéhokoliv souhlasu a činnosti správce, 

čímž ušetří čas jak správci, tak i sobě samotnému. 

• Přihlášení/odhlášení rezervace na lekci probíhá opět osobně, telefonicky, nebo e-

mailem. Nový informační systém umožňuje lepší komfort v této oblasti, kterým 

je rezervace lekce pouhým kliknutím na pole rezervace dle libosti zákazníka. 

Odhlášení zákazníka probíhá stejným způsobem, akorát musí dbát na podmínky 

tanečního centra a dodržet limit odhlášení z lekce 24 hodin předem, čímž se 

taneční centrum zbavuje rizika, že se lekce nezúčastní méně, než je minimální 

počet účastníků na lekci. 

• Odeslání dotazů/potřebných souborů je v tanečním centru řešeno většinou 

elektronickou formou e-mailu. Návrh nového IS poskytuje odesílání dotazů 

pomocí online dotazníku s možností připojení souboru, které zákazníci využívají 

např. při potřebě odeslání naskenovaných dokumentů (kartička pojišťovny, 

potvrzení o způsobilosti dítěte apod.).  

 

Časová náročnost pro zaměstnance 

• Zpracování údajů z přihlášek je jedna z důležitých činností tanečního centra. 

V současnosti je řešeno zdlouhavou formou přepisování údajů do různých 

elektronických souborů, což vede ke značné chybovosti. Návrh nového IS 

umožnuje údaje odesílat pomocí online řádné přihlášky do databáze, z které lze 

veškerá získaná data rychle zpracovat pomocí exportu do souboru. 
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4.3.4 Přínosy 

Nový informační systém vede ke zefektivnění činností, otevření se veřejnosti a 

zjednodušení práce chodu tanečního centra pomocí automatizace výše uvedených 

rutinních procesů. Převážně jde o zlepšení komunikace a úsporu času, který zaměstnanci 

a vedení taneční skupiny mohou věnovat potřebám klientů. Navržením rezervačního 

systému se zlepší informační prostředí, čímž zvýšíme komfort zákazníkům, kteří ve 

formě doporučení budou tímto odkazovat nové klienty na služby tanečního centra, čímž 

se zvýší klientela studia a vzrostou tak příjmy subjektu.  

Mezi jeden z konkrétních přínosů pro realizaci IS pro správu online rezervací a otevření 

nových zajímavých lekcí pro klienty patří např. odhadovaný týdenní růst až o 15 klientů 

týdně, tzn. zvýšení tržeb o téměř 22 % ročně. Při tomto odhadu by předpokládaná finanční 

návratnost investice trvala 4 roky. Jestliže jde ale o tento daný projekt, je zřejmé, že počet 

klientů se zhruba za jeden rok ustálí, tudíž návratnost investice bude delší, nicméně pro 

taneční centrum to i tak bude efektivní v rámci propagace a větší klientely tanečního 

centra. 

S tím souvisí i plánovaná strategie tanečního centra, kterou je neustálé zvyšování počtu 

jak stálých, tak nových zákazníků, a s tím spojené zvyšování tržeb. Taneční centrum si 

letošním rokem stanovilo dlouhodobý plán na dobu 3 let, kdy chce dosáhnout minimálně 

150ti stálých členů. Tato strategie je podpořena právě implementací návrhu nového IS.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vhodný informační systém pro taneční centrum 

v Brně, který má splňovat komfortnější způsob registrace lekcí, kratší proces předání 

řádné přihlášky a podmínek členství, snadnější vyplňování online formulářů a 

dotazníků aj. Tento cíl jsem splnila vypracováním tří hlavních částí práce. 

V první z nich se věnuji teoretickým východiskům práce, kde blíže specifikuji zásadní 

podklady pro analýzu současného stavu subjektu a pro návrh informačního systému.  

Ve druhé části popisuji současný stav subjektu v podobě jeho popisu a organizační 

struktury. Jsou v ní uvedené také vnější a vnitřní analýzy subjektu a popis současného 

stavu IS. Tato část obsahuje i anketu, která je velice užitečná pro výzkum potřeb 

zákazníků, které jsou nedílnou součástí podkladů pro tvorbu návrhu na nový informační 

systém. SWOT analýza a shrnutí celkové analýzy pak informuje o kladných stránkách a 

příležitostech subjektu, a naopak o celkových nedostatcích chodu tanečního centra, které 

jsou řešeny právě návrhem nového informačního systému. 

Třetí část je založena na vlastním návrhu jeho řešení, kde popisuji požadavky subjektu, 

jednotlivé části systému, jeho funkce, možnosti a použité technologie. Zobrazuji v ní také 

celkovou strukturu databáze a grafický návrh informačního systému. Dále v této části 

specifikuji ekonomické a časové zhodnocení, porovnávám současný a nastávající 

informační systém. Na závěr uvádím možné přínosy jeho realizace pro taneční centrum.  

Implementace nově navrženého informačního systému povede ke zvýšení efektivity a 

flexibility práce v podobě úspory času, ekonomických výhod a snížení chybovosti při 

rutinních činnostech centra. Dále pomůže tanečnímu centru v otevření se veřejnosti a 

zvýšení míry spokojenosti zákazníků, čímž stoupne jeho konkurenceschopnost a 

návštěvnost. Tím se zvýší příjmy, dle kterých bude kolísat doba návratnosti investice 

skrze zavedení nového IS. 
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CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly 

ČSÚ – Český statistický úřad 

DBMS – Database management system – Systém řízení báze dat 

DDL – Data Definitiv Language – jazyk definující strukturu databáze 

DDoS – Distributed Denial of Service 

DML – Data Manipulation Language – jazyk manipulující s daty 

DOM – Document Object Model – objektový model dokumentu 

FO – Fyzická osoba 

HTML – Hyper Text Markup Language 
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IS – Informační systém 

IS/IT – Informační systém/Informační technologie 
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zabývající se tvorbou norem 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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