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Summary 

The Bachelor thesis focuses on structured analysis and design of an information system for 

the support of a travel agency. In the first part, there is a familiarization with the 

environment of the travel agency and with the way of how orders are made and managed. 

Subsequently, the thesis focuses on the introduction of the database structure and data 

flows within it. In the practical part is realized the analysis and design of the information 

system with the help of Visual Paradigm, then there is a design of the user screens made 

using GUI Design Studio. 

 

Key words: CASE tools, analysis of IS, design of IS, ERD, DFD, business rules, 

structured analysis 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na strukturovanou analýzu a návrh informačního systému 

pro odporu cestovní kanceláře. V první části se nachází seznámení s prostředím cestovní 

kanceláře a s průběhem objednávky zájezdu. Následně se práce zaměřuje na představení 

struktury databáze systému a datových toků v něm probíhajících. V praktické části je 

realizována samotná analýza a návrh informačního systému pomocí nástroje Visual 

Paradigm, dále pak návrh uživatelských obrazovek realizován pomocí programu GUI 

Design Studio.  

 

Klíčová slova: CASE nástroje, analýza IS, návrh IS, ERD, DFD, business pravidla, 

strukturovaná analýza  
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Věroslav Holuša: Analýza a návrh IS pro podporu cestovní kanceláře 

1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je návrh informačního systému pro podporu blíže 

nespecifikované cestovní kanceláře, za pomocí metod strukturované analýzy a návrhu 

informačních systémů. 

Úkolem tohoto navrhovaného informačního systému je zabezpečit veškeré možné 

činnosti vzniklé v cestovní kanceláři. Jedná se o evidenci především zájezdů, zákazníků a 

faktur. Kancelář také musí uchovávat informace o smluvených dopravcích a ubytovacích 

zařízeních. 

Pro analýzu a návrh informačního systému je třeba použít některý z dostupných 

CASE nástrojů. Při zpracování praktické části byly vybrány a použity programy Visual 

Paradigm pro tvorbu diagramů, a dále GUI Design Studio pro navržení uživatelských 

obrazovek. 

Při zpracování této práce je kladen důraz na univerzálnost použití navrhovaného 

systému pro více typů cestovních kanceláří. Není tedy problém systém upravit pro 

konkrétního zákazníka a systém se tak stává možností pro velký okruh potencionálních 

uživatelů. 

Teoretická část se zabývá seznámením s prostředím cestovní kanceláře a 

požadavky, které se mohou v systému vyskytnout. 

V praktické části jsou tyto požadavky popsány funkcemi potřebnými k fungování 

celého systému, který se skládá z jednotlivých komponent, dále návrh uživatelských 

obrazovek, který dává jasnou představu jak by mohl informační systém vypadat. Systém se 

tedy skládá z více modulů, které jsou spolu navzájem propojeny a komunikují spolu. 

Všechny části tak tvoří komplexní podporu pro cestovní kancelář zabývající se jak 

pobytovými, tak i poznávacími zájezdy.   
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2 Seznámení s prostředím cestovní kanceláře 

„Cestovní kancelář je firma, zabývající se nabídkou a prodejem vytvořených 

zájezdů zákazníkům či cestovním agenturám. Je základní jednotkou cestovního ruchu a 

předmět její působení tvoří organizování, zprostředkování a zabezpečení služeb spojených 

s cestovním ruchem. V České republice se cestovní kancelář provozuje jako koncesovaná 

živnost. Při prodeji zájezdu, či některé části zájezdu je s klientem (osoba, dopravce, 

cestovní agentura,...) uzavírána smlouva. Kancelář také musí být pojištěna proti úpadku.”   

[16] 

Cestovní kancelář je firma s velmi širokou škálou zákazníků, kterým se snaží  

přizpůsobit zájezd na míru. Kancelář může nabízet pobytové a poznávací formy zájezdů, 

kde u obou těchto forem je vytvořen jiný postup objednání. Díky tomu je informační 

systém cestovní kanceláře vcelku obsáhlý, jelikož musí být rozpracován do velmi 

podrobných detailů. Cestovní kancelář zajišťuje komunikaci s dopravci a ubytovacími 

zařízeními a snaží se sjednávat stále nové rezervace. 

Z takto smluvených ubytovacích zařízení a jejich nabízených služeb se snaží 

vytvořit co nejzajímavější kombinaci, přičemž si v mnoha případech pobytových zájezdů 

může zákazník vybrat další doplňkové služby, jako například formu dopravy,stravování, 

připojištění zavazadel, storna zájezdu, atd. U poznávacích zájezdů je předem vytvořen 

určitý harmonogram a možnost voleb jednotlivých doplňkových služeb každého zákazníka 

je velmi omezená, často žádná. Společnou osobou je u pobytových i poznávacích zájezdů 

delegát, který obsluhuje více ubytovacích zařízení v dané lokalitě nebo cestuje s klienty. 

Požadavky na delegáta jsou kladeny hlavně v oblasti komunikace v jazyce dané destinace a 

komunikaci s klienty. Pokud se při průběhu zájezdu vyskytne nějaký problém, nehoda či 

nějaký jiný požadavek, řeší vše na místě právě delegát, který na konci každého zájezdu 

vyplní výkaz o průběhu zájezdu. 

Zodpovědnost za klienty má kancelář až do chvíle bezpečné dopravy do místa 

určeného jako výstupní. Do té doby, kdyby se cokoli nečekaného přihodilo, musí kancelář 

vše operativně řešit na své náklady, pokud není problém způsoben zákazníkem. 

Na začátku každého pobytu je však proces objednání zájezdu. Celý tento proces 

můžeme rozdělit na rezervaci přes internet či osobně na pobočce, a dále rozdělit na 

probíhající procesy z pohledu klienta nebo cestovní kanceláře. 
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Je třeba také zmínit, že návštěvník webových stránek nemusí být registrován, aby 

si mohl prohlížet zájezdy. Pokud si chce ale nějaký zájezd zakoupit, je mu přiřazeno 

zákaznické číslo a musí vyplnit své osobní informace. Při zakoupení zájezdu na pobočce 

tento proces udělá obsluha kanceláře. 

2.1 Proces objednání zájezdu z pohledu klienta 

Existuje více možností jak tento proces realizovat. Podle poznatků ze systémů 

cestovních kanceláří je pro potřeby této bakalářské práce zvolen následný postup. 

1) Zákazník si prochází nabídku zájezdů, může si zvolit náhodné řazení, nebo si zvolit 

podle typu zájezdu, země a dále podle destinace. Různě je možné další detailní řazení 

podle cenové hladiny, počtu dní pobytu, atd. 

2) Po vybrání konkrétního zájezdu si klient zvolí vyhovující termín pobytu. Ceny jsou 

různé, podle počtu strávených dní. Je zde také možná různá sazba pokud je termín v 

hlavní sezóně, nebo ne. 

3) Dále je na řadě výběr ubytování. U některých zájezdů tento krok odpadá, nebo je na 

výběr pouze jedna možnost (většinou u poznávacích zájezdů). 

4) Následný krok je vybrání dopravy. Doprava se dá zvolit buď po vlastní ose, nebo 

vybrat z nabídky daného zájezdu. U poznávacích zájezdů tento krok opět odpadá. 

5) Další krok je výběr stravy, ten je různý u každého ubytovacího zařízení. 

6) Následný výběr je nepovinný, je to volba pojištění (např. pojištění zavazadel proti 

poškození a ztrátě, pojištění proti zpoždění letadla, pojištění proti deštivému počasí, 

atd.) 

7) Další krok je zvolení metody platby. Klient zaplatí na účet kanceláře bankovním 

převodem, či online platbou, nebo může přijít zaplatit osobně na pobočku kanceláře. 

8) Poslední krok je zadání počtu dospělých cestujících a dětí, a vyplnění osobních údajů 

potřebných pro vycestování. 

9) Po zvolení všech těchto částí zájezdu proběhne automatická kalkulace ceny. Z celkové 

ceny se vypočte výše zálohy. 

10) Po kontrole objednávky klient obdrží potvrzení o rezervaci a fakturu na email a je 

vyzván k zaplacení zálohy. 

11) Po určité době je klient vyzván k doplacení zájezdu. 
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2.1.1 Stavový diagram objednávky  

 Předem uvedený průběh procesu objednání zájezdu je graficky znázorněn pomocí 

stavového diagramu. Stavový diagram je grafický nástroj ve strukturované analýze, 

sloužící pro grafický zápis vývoje systému. Diagram obsahuje sadu prvků popisujících 

chování systému. Konkrétně se jedná o tyto prvky: 

 Počáteční bod označuje místo počátku diagramu, v němž se smí nacházet pouze 

jeden a vede z něj pouze jeden přechod.  

 Koncový bod označuje místo ukončení v diagramu. Obvykle se zde nachází pouze 

jeden, avšak může jich být více. 

 Stav zobrazuje situaci, kdy modelovaný objekt splňuje určitou podmínku, čeká na 

událost či provádí nějakou operaci. 

 Přechod je spojení mezi dvěma stavy, kdy objekt přejde z jednoho stavu do 

druhého, za splnění určitých podmínek [12], [13] 

 
Obr. 1-Průběh objednávky zájezdu [zdroj: vlastní] 
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2.2 Proces objednání zájezdu z pohledu cestovní kanceláře 

1) Cestovní kancelář vytvoří nabídku zájezdů. Zájezd má na každý termín přidělen určitý 

počet volných míst. 

2) Klient si zvolí, jak by měl jeho zájezd vypadat, a takto připravenou objednávku odešle 

do systému. 

3) Systém cestovní kanceláře objednávku zkontroluje a klientovi odešle email o 

potvrzení rezervace, vygenerovanou fakturu a vyzvání k zaplacení zálohy. Pokud by 

nastala chyba, objednávka je stornována a klientovi zaslána zpráva o zrušení 

rezervace. 
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3 Analýza a návrh datové struktury 

Datová struktura je způsob uspořádání dat v počítači tak, aby bylo možné je co 

nejefektivněji použít v aplikacích, které používají tyto uložené data. Specifikace datové 

struktury má tedy za úkol jejich organizaci, způsob přístupu a způsob modifikace 

uchovávaných dat. V relačních databázích jsou data uspořádána do entitních množin, které 

jsou následně mezi sebou propojeny vazbami, určující jejich vzájemný vztah. [15] 

Entity a atributy 

Entita je datový obraz určitého objektu reálného světa, který je schopen nezávislé 

existence a je jasně odlišitelný od ostatních objektů. Entitní množinou se pak rozumí 

všechny entity stejného druhu, které sdílejí stejné vlastnosti v dané databázi. U všech entit 

ve stejné entitní množině jsou pozorovány stejné atributy, které představují vlastnosti 

těchto reálných objektů. Jednotlivé záznamy jsou pak označovány jako tzv. instance. Entity 

můžeme rozdělit na konkrétní (např. produkty) a abstraktní (např. vztahy). Sestavují se 

sestavují na základě rozhovoru analytika s klientem, přečtením firemní dokumentace, 

apod. V ERD entitu reprezentuje obdélník. 

Entitní množiny jsou v relačních databázích zastoupeny tabulkami. V prvním 

řádku se vždy nachází název dané množiny, v dalších řádcích potom její atributy a na 

konci jsou zapsány cizí klíče. Mezi základní vlastnosti atributů patří doména, jedinečnost a 

volitelnost. Doména atributu udává množinu povolených hodnot. Jedinečnost atributu 

určuje výskyt atributu ve skupině entit, tedy zda se může v tabulce nacházet pouze jedna, 

nebo více entit se stejnou hodnotou konkrétního atributu. Volitelnost atributu udává 

povinnost vyplnění daného atributu, tudíž jestli může zůstat prázdný, či ne. Každý atribut 

byl měl mít pouze atomické hodnoty, tedy takové, které se nedají již dále rozdělit na 

několik menších jednotek.  

Každá entitní množina musí mít svůj vlastní primární klíč. Je to atribut, nebo 

skupina atributů, jehož hodnota nebo kombinace hodnot je v celé entitní skupině jedinečná 

a má přiřazenou nějakou hodnotu. Primární klíč slouží v databázi pro jednoznačné určení 

konkrétní entity. [2], [6], [7], [9], [10], [15] 
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Relace 

Popisují vzájemné vztahy mezi jednotlivými entitními množinami. Jelikož jsou v 

databázi data, která spolu nějakým způsobem souvisí, potřebujeme je dohromady propojit. 

Toto propojení je u relační databáze realizováno pomocí vložení primárního klíče první 

entitní množiny do množiny druhé, u které se zapíše jako cizí klíč. 

U vztahů mezi těmito množinami sledujeme volitelnost a kardinalitu. Volitelnost 

nám udává povinnost zapojení dané entitní množiny, tedy jestli se vztahu musí či nemusí 

účastnit. Jsou zde na výběr dvě možnosti: 

Úplná účast ve vztahu - ta se používá, pokud entita není schopna samostatné 

existence bez účasti v daném vztahu. 

Částečná účast ve vztahu - použije se tehdy, pokud je entita schopna existovat i 

bez účasti v daném vztahu. 

Kardinalita vztahu určuje, kolik jednotlivých entit z jedné entitní množiny se 

účastní vztahu s entitou z druhé entitní množiny. Mohou  nastat tyto situace: 

Kardinalita M:N říká, že jedna entita z první  entitní množiny se účastní vztahů s 

více entitami druhé množiny a zároveň jedna entita z druhé entitní množiny se účastní 

vztahů s více entitami z první entitní množiny. Takovýto vztah ale u relační databáze není 

možno použít, jelikož nesplňuje podmínky normalizace, a musí se proto rozložit na dva 

vztahy 1:N pomocí vložení vazební tabulky mezi ty entity, kterých se tento vztah týká. 

Vazební tabulka obsahuje primární klíče z tabulek které propojuje. V reálném životě je 

výskyt tohoto vztahu velmi častý. 

Kardinalita 1:N říká, že jedna entita z první entitní množiny vstupuje do vztahů s 

více entititami z druhé entitní množiny. 

Kardinalita 1:1 říká, že do vztahu s entitou z první entitní množiny vstupuje 

pouze jedna entita z druhé entitní množiny. 

Na následujícím obrázku se nachází grafické znázornění těchto vztahů. Kolečko 

zastupuje entitu, čára pak vztah. 
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Obr. 2-Vztahy mezi entitami [zdroj: vlastní] 

Dále se určuje stupeň vztahu, který může být různý podle toho, kolik relací 

(databázových tabulek) se zúčastní daného vztahu. Používají se tyto stupně vztahu: 

Unární vztah je takový, kdy je relace spojena sama se sebou (tzv. rekurzivní 

relace). 

Binární vztah je klasické spojení dvou relací. 

Ternární vztah je spojení mezi třemi relacemi najednou. 

N-ární vztah je spojení mezi n-relacemi najednou. [2], [6], [7], [9], [10], [15], [16] 

Integrita databáze 

Zajištění správnosti uložených fyzických dat v databázi zajišťuje tzv. datová 

integrita. Zajistit správnost veškerých dat je velmi obtížné a v obsáhlých systémech téměř 

nemožné, jelikož systém nedokáže konkrétně posoudit zda jsou data zadaná zcela 

pravdivě. Dokáže pouze posoudit, že mohou být pravdivá a dokáže ohlídat, že se nebudou 

vyskytovat nekompletní data. 

Jelikož je zachování integrity dat v informačním systému požadované, musíme 

definovat integritní omezení, které bereme v potaz při navrhování datové struktury 

informačního systému. Omezení integrity se ovšem netýká pouze úplnosti dat, zahrnuje 

také definování veškerých omezení v systému, zejména administrace a bezpečnosti. Je 

nutné určit, kteří uživatelé smí provádět jaké operace a za jakých okolností. Datová 

integrita se implementuje na několik různě podrobných  úrovních. V relační databázi se 

používají následující: 

Doménová integrita zajišťující, že každá hodnota v konkrétním sloupci bude mít 

vyžadovaný typ (popř. doménu) definovaný ve sloupci. Pokud je zvolen určitý logický 
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datový typ, je vhodné dále definovat měřítko a přesnost číselného typu, či maximální délku 

u textu. Jako další aspekt zvážíme, zda daná doména smí obsahovat hodnoty neznámé nebo 

neexistující. Pokud doméně určíme, že může obsahovat neznámé a neexistující hodnoty, 

musíme určit které bude systém akceptovat. 

Entitní integrita zajišťující, že každý záznam bude jednoznačně rozlišitelný. Jedná 

se tedy o zajištění úplnosti a jedinečnosti primárního klíče, které je bráno jako povinné 

integritní omezení. Zamezuje do tabulky zapsat takový záznam, jenž má stejný primární 

klíč jako už existující záznam, nebo má neúplný primární klíč. 

Referenční integrita zajišťující provázanost tabulek. Přesněji závislost relace na 

primárním a cizím klíči. její hlavní úkol je ohlídat, že data nacházející se v různých 

tabulkách, která spolu mají souviset, spolu budou provázána právě přes tyto klíče. Musí 

tedy existovat určitý záznam s primárním klíčem v tabulce, na který je odkazováno z 

cizího klíče jiné tabulky. [2], [6], [7], [9], [10], [15], [16], [17] 

Normalizace databáze 

Normalizace databáze je postupné zjednodušování databázové struktury, které má 

za následek odstranění redundantních a nekonzistentních záznamů. Díky tomu je práce s 

databází snadnější a rychlejší. Jednotlivé formy se řídí určitými omezujícími pravidly, 

podle kterých dochází k úpravám modelu. 

Redundantní data jsou uložena na více místech a zbytečně zabírají prostor na 

úložišti. Další nevýhoda je nekonzistence uložených dat, jelikož při aktualizaci 

redundantních dat musíme aktualizovat každý záznam zvlášť, kvůli uložení na více 

místech. Tyto záznamy musí mít ve všech souborech stejnou hodnotu, kdežto u 

normalizované databáze stačí aktualizovat pouze hlavní záznam a změna se projeví u všech 

záznamů. 

Než začneme uplatňovat jednotlivé normální formy, je důležité si říct, jak moc 

dopodrobna je normalizace u dané databáze nutná. Ne vždy je totiž uplatňování více 

normálních forem zapotřebí, ať z hlediska velikosti  či složitosti databáze, při porovnání s 

náklady vynaloženými na ukládání množství záznamů, kdy je ekonomičtější uchovávat i 

redundantní záznamy. U většiny relačních databází se ovšem za minimální pokládá 

uplatnění třetí normální formy. Je definováno těchto šest normálních forem: 
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První normální forma - relace se nachází v první normální formě, pokud všechny 

atributy obsahují pouze atomické hodnoty, z pohledu databáze tedy hodnoty dále 

nedělitelné. 

Druhá normální forma - relace se nachází ve druhé normální formě, jestliže je v 

první normální formě a dále splňuje požadavek, že každý neklíčový atribut je plně závislý 

na celém primárním klíči a nejen na jeho části. Tato normální forma se používá u 

vícehodnotových primárních klíčů. 

Třetí normální forma - relace se nachází ve třetí normální formě, je-li ve druhé 

normální formě a žádný z jejich klíčových atributů nevykazuje tranzitivní závislost, tudíž 

jsou všechny neklíčové atributy navzájem nezávislé. 

Boyce Coddova normální forma - relace se nachází v Boyce Coddově normální 

formě, jestliže je ve třetí normální formě a přitom žádný z klíčových atributů není závislý 

na jiném klíčovém atributu. 

Čtvrtá normální forma - relace se nachází ve čtvrté normální formě, jestliže 

splňuje požadavky Boyce Coddovy normální formy a zároveň všechny vícehodnotové 

závislosti jsou i funkčními závislostmi kandidátních klíčů. Tato normální forma se zabývá 

závislostmi vztahů uvnitř složeného primárního klíče. 

Pátá normální forma - relace se nachází v páté normální formě, pokud je ve čtvrté 

normální formě a není možné do ní vložit další atribut či skupinu atributů tak, aby se 

vlivem skrytých závislostí rozpadla do několika dílčích relací. [2], [6], [7], [9], [10], [15] 

 
Obr. 3-Proces normalizace dat [zdroj: vlastní] 
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3.1 Entity Relationship Diagram 

Jedná se o prostředek, který graficky modeluje a popisuje datovou strukturu 

informačního systému. Grafické ztvárnění datové struktury je potřeba pro dobré 

pochopení, jak vlastně celý informační systém pracuje. V ERD je zřetelně vidět tabulky, 

jejich atributy a vazby mezi tabulkami, různá omezení a povinnosti zapojení v relacích. 

Grafická struktura ERD má jasně stanovená pravidla. Entity jsou prezentovány 

obdélníky. Vztahy mezi entitami zobrazuje čára ukončena, podle toho, jaký vztah je mezi 

entitami. Zobrazení může být u každého softwaru trochu odlišné. Primární klíč se popisuje 

označením PK. Cizí klíč se popisuje označením FK. U tabulek, ve kterých není vhodné 

použití primárního klíče (tzv. vazební tabulky), se použije tzv. primární cizí klíč značen 

PFK. Je to klíč složený z primárních klíčů připojených tabulek a značí závislost na entitách 

mezi nimiž se vyskytuje. [3], [5], [7] 

Na následujícím obrázku je zobrazen ER diagram navrhovaného informačního 

systému vytvořený v programu Visual Paradigm.
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Obr. 4-ER diagram navrhovaného systému [zdroj: vlastní] 

2015                 
 12 



Věroslav Holuša: Analýza a návrh IS pro podporu cestovní kanceláře 

3.2 Popis tabulek 

Po dohodě s vedoucí bakalářské práce bylo rozhodnuto, že zpracovány budou 

popisy pro tabulku „OBJEDNAVKA” a k ní přilehlé tabulky. 

Jelikož není rozlišováno použití IS pro poznávací nebo pobytové zájezdy. V 

určitých případech zájezdů nejsou některé tabulky volitelné. 

 Tabulka OBJEDNAVKA 

Tato tabulka obsahuje informace o objednávce. Konkrétně se do ní zapisují údaje, 

kdy je objednávka vytvořena a uhrazena, dále se zde zaznamenává výše zálohy, celková 

cena objednaných služeb a další informace spojené s platbami. 
Tabulka 1-Objednávka [zdroj: vlastní] 

 OBJEDNAVKA   
PK ID.Objednavky integer 10 
 Datum_vytvoreni_objednavky date 0 
 Konecna_cena float 8 
 Vyse_zalohy float 8 
 Datum_uhrazeni_zalohy date 0 
 Datum_uhrazeni_objednavky date 0 
 Objednavka_potvrzena bit 0 
 Kompletne_uhrazeno bit 0 
 Zaloha_uhrazena bit 0 
 Cena_zajezdu float 8 
 Cena_pojisteni float 8 
 Cena_stravy float 8 
 Cena_dopravy float 8 
 Cena_ubytovani float 8 
FK METODA_PLATBYID.Metody.Platby integer 10 
FK OBJEDNAVATELID.Objednavatele integer 10 
FK VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINUTERMINID.Terminu integer 10 
FK VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINUZAJEZDID.Zajezdu integer 10 
atribut ID.Objednavky - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Datum_vytvoreni_objednavky - datový údaj o vytvoření konkrétní objednávky 
atribut Konecna_cena - konečná cena daného zájezdu sečtena s cenami všech ostatních 
volitelných služeb 
atribut Vyse_zalohy - vypočtená výše zálohy 
atribut Datum_uhrazeni_zalohy - datový údaj o přijetí platby zálohy 
atribut Datum_uhrazeni_objednavky - datový údaj o uhrazení zbývající částky 
objednávky 
atribut Objednavka_potvrzena - údaj potvrzující, že je objednávka již přiřazena ke 
konkrétnímu zájezdu. Hodnoty Ano/Ne 
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atribut Kompletne_uhrazeno - údaj potvrzující kompletní uhrazení objednávky. Hodnoty 
Ano/Ne 
atribut Zaloha_uhrazena - údaj potvrzující přijetí zálohy. Hodnoty Ano/Ne 
atribut Cena_zajezdu - cena zájezdu sečtena za všechny osoby jedoucí na zájezd 
atribut Cena_pojisteni - cena pojištění sečtena za všechny osoby jedoucí na zájezd 
atribut Cena_stravy - cena stravy sečtena za všechny osoby jedoucí na zájezd 
atribut Cena_dopravy - cena dopravy sečtena za všechny osoby jedoucí na zájezd 
atribut Cena_ubytovani - cena ubytování sečtena za všechny osoby jedoucí na zájezd 
atribut METODA_PLATBYID.Metody.Platby - cizí klíč odkazující na tabulku 
„METODA_PLATBY”. Slouží k identifikaci metody platby objednávky 
atribut OBJEDNAVATELID.Objednavatele - cizí klíč odkazující na tabulku 
„OBJEDNAVATEL”. Slouží k identifikaci objednavatele 
atribut VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINUTERMINID.Terminu 
- cizí klíč odkazující na tabulku 
„VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINU”. Slouží k identifikaci 
konkrétního vybraného dostupného termínu z tabulky „TERMIN” 
atribut VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINUZAJEZDID.Zajezdu - 
cizí klíč odkazující na tabulku „VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINU”. 
Slouží k identifikaci konkrétního vybraného zájezdu z tabulky „ZAJEZD” 

Tabulka OBJEDNAVATEL 

Tabulka uchovává informace o objednavateli zájezdu, které jsou důležité pro 

konečnou fakturaci. Osobní informace jako rodné číslo, číslo pasu a číslo občanského 

průkazu jsou nepovinné pouze v případě, jestliže objednavatel není klientem jedoucí na 

zájezd. 
Tabulka 2-Objednavatel [zdroj: vlastní] 

 OBJEDNAVATEL   
PK ID.Objednavatele integer 10 
 Jmeno_objednavatele varchar 20 
 Prijmeni_objednavatele varchar 20 
 Rodne_cislo_objednavatele integer 10 
 Telefon_objednavatele varchar 9 
 Email_objednavatele varchar 40 
 Cislo_pasu_objednavatele integer 15 
 Cislo_obcanskeho_prukazu_objednavatele integer 15 
FK ADRESAID.Adresy integer 10 
atribut ID.Objednavatele - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Jmeno_objednavatele - křestní jméno objednavatele 
atribut Prijmeni_objednavatele - příjmení objednavatele 
atribut Rodne_cislo_objednavatele - rodné číslo objednavatele 
atribut Telefon_objednavatele - kontaktní telefon na objednavatele 
atribut Email_objednavatele - kontaktní email na objednavatele 
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atribut Cislo_pasu_objednavatele - číslo pasu objednavatele 
atribut Cislo_obcanskeho_prukazu_objednavatele - číslo občanského průkazu 
objednavatele 
atribut ADRESAID.Adresy - cizí klíč odkazující na tabulku „ADRESA”, kde je uložena 
adresa objednavatele 

Tabulka KLIENT_JEDOUCI_NA_ZAJEZD 

Vazební tabulka mezi tabulkami „KLIENT” a „OBJEDNAVKA” řešící vazbu 

typu M:N. 
Tabulka 3-Klient jedoucí na zájezd [zdroj: vlastní] 

 KLIENT_JEDOUCI_NA_ZAJEZD   
PFK KlientID.Klienta integer 10 
PFK OBJEDNAVKAID.Objednavky integer 10 
atribut KlientID.Klienta - primární cizí klíč odkazující na konkrétní „ID.Klienta” z 
tabulky „KLIENT” 
atribut OBJEDNAVKAID.Objednavky - primární cizí klíč odkazující na konkrétní 
„ID.Objednavky” z tabulky „OBJEDNAVKA” 

Tabulka METODA_PLATBY 

Tabulka uchovávající možné způsoby platby objednávky. 
Tabulka 4-Metoda platby [zdroj: vlastní] 

 METODA_PLATBY   
PK ID.Metody.Platby integer 10 
 Nazev_metody_platby varchar 15 
atribut ID.Metody.Platby - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Nazev_metody_platby - název metody platby objednávky 

Tabulka POLOZKA_VYBRANEHO_POJISTENI 

V této tabulce se nacházejí informace o objednaném pojištění. Nachází se zde 

počet dní a počet osob, pro které je pojištění sjednáno. Tabulka je nepovinná, jelikož ne 

každý zákazník si pojištění sjednává. 
Tabulka 5-Položka vybraného pojištění [zdroj: vlastní] 

 POLOZKA_VYBRANEHO_POJISTENI   
PK ID.Polozky.Pojisteni integer 10 
 Pocet_dni_pojisteni integer 2 
 Pocet_deti integer 2 
 Pocet_dospelych_osob integer 2 
FK POJISTENIID.Pojisteni integer 10 
FK OBJEDNAVKAID.Objednavky integer 10 
atribut ID.Polozky.Pojisteni - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Pocet_dni_pojisteni - počet dní objednaného pojištění, dvouciferné číslo ve tvaru 
od 01-99 
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atribut Pocet_deti - počet dětí využívajících dané pojištění, dvouciferné číslo ve tvaru 01-
99 
atribut Pocet_dospelych_osob - počet dospělých osob využívajících dané pojištění, 
dvouciferné číslo ve tvaru od 01-99 
atribut POJISTENIID.Pojisteni - cizí klíč odkazující na tabulku „POJISTENI”. Slouží k 
dohledání, které pojištění bylo vybráno 
atribut OBJEDNAVKAID.Objednavky - cizí klíč odkazující na tabulku 
„OBJEDNAVKA”. Slouží k vyhledání objednávky na které se nachází daná 
„POLOZKA_VYBRANEHO_POJISTENI” 

Tabulka VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINU 

Vazební tabulka přiřazující zájezdu konkrétní termín a tím řešící vazbu M:N. Dále 

tyto informace přebírají a využívají další tabulky, které jsou přímo propojeny v ER 

diagramu. 
Tabulka 6-Vybraný zájezd v konkrétním termínu [zdroj: vlastní] 

 VYBRANY_ZAJEZD_V_KONKRETNIM_TERMINU   
PKF TERMINID.Terminu integer 10 
PKF ZAJEZDID.Zajezdu integer 10 
 Sazba_za_sezonu integer 2 
 Pocet_dospelych integer 2 
 Pocet_deti integer 2 
atribut TERMINID.Terminu - primární cizí klíč odkazující na konkrétní „ID.Terminu” z 
tabulky „TERMIN” 
atribut ZAJEZDID.Zajezdu - primární cizí klíč odkazující na konkrétní „ID.Zajezdu” z 
tabulky „ZAJEZD” 
atribut Sazba_za_sezonu - procentuální přirážka za určitý termín v daném zájezdu 
atribut Pocet_dospelych - počet dospělých osob jedoucích na daný zájezd konkrétní 
dopravou, dvouciferné číslo ve tvaru od 01-99 
atribut Pocet_deti - počet dětí jedoucích na daný zájezd konkrétní dopravou, dvouciferné 
číslo ve tvaru 01-99 

Tabulka POLOZKA_VYBRANE_DOPRAVY 

Tato tabulka uchovává informace o objednané dopravě a počtu převážených osob. 

Tyto informace jsou dále použity pro konečnou kalkulaci ceny zájezdu. Tabulka může být 

volitelná nebo nevolitelná v případě, že je již zakomponována do daného zájezdu. 
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Tabulka 7-Položka vybrané dopravy [zdroj: vlastní] 

atribut ID.Polozky.Dopravy - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Pocet_dospelych_osob - počet dospělých osob jedoucích na daný zájezd konkrétní 
dopravou, dvouciferné číslo ve tvaru od 01-99 
atribut Pocet_deti - počet dětí jedoucích na daný zájezd konkrétní dopravou, dvouciferné 
číslo ve tvaru 01-99 
atribut DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...ID.Mista.Odjezdu - cizí 
klíč odkazující na tabulku „DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAEZDU”. Slouží ke 
zjištění ID konkrétního místa odjezdu z tabulky „MISTO_ODJEZDU” 
atribut OBJEDNAVKAID.Objednavky - cizí klíč odkazující na tabulku 
„OBJEDNAVKA”. Slouží k vyhledání objednávky na které se nachází daná 
„POLOZKA_VYBRANE_DOPRAVY” 
atribut DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu - cizí 
klíč odkazující na tabulku „DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU”. Slouží ke 
zjištění ID konkrétního zájezdu přes spojující tabulku 
„DOSTUPNA_DOPRAVA_V_ZAJEZDU” 
atribut DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu - cizí 
klíč odkazující na tabulku „DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU”. Slouží ke 
zjištění ID konkrétního termínu zájezdu přes spojující tabulku 
„DOSTUPNA_DOPRAVA_V_ZAJEZDU” 
atribut DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...DOPRAVAID - cizí klíč 
odkazující na tabulku „DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU”. Slouží ke 
zjištění „ID.Dopravy” dostupného v  daném zájezdu přes spojující tabulku 
„DOSTUPNA_DOPRAVA_V_ZAJEZDU” 

Tabulka POLOZKA_VYBRANE_STRAVY 

V tabulce se nacházejí informace o délce objednaného stravování a počtu osob, 

pro které je stravování objednáno. Tyto informace jsou potřeba k výpočtu konečné ceny. 

Tato tabulka může být nevolitelná v případě, kdy je v zájezdu počítáno přímo s konkrétní 

stravou. 

 

 POLOZKA_VYBRANE_DOPRAVY   
PK ID.Polozky.Dopravy integer 10 
 Pocet_dospelych_osob integer 2 
 Pocet_deti integer 2 
FK DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU... ID.Mista.Odjezdu integer 10 
FK OBJEDNAVKAID.Objednavky integer 10 
FK DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu integer 10 
FK DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu integer 10 
FK DOSTUPNE_MISTO_ODJEZDU_V_ZAJEZDU...DOPRAVAID integer 10 
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Tabulka 8-Položka vybrané stravy [zdroj: vlastní] 

 POLOZKA_VYBRANE_STRAVY   
PK ID.Polozky.Stravy integer 10 
 Pocet_dni_stravy integer 2 
 Pocet_dospelych_osob integer 2 
 Pocet_deti integer 2 
FK DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu integer 10 
FK DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu integer 10 
FK DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDUSTRAVAID.Stravy integer 10 
FK OBJEDNAVKAID.Objednavky integer 10 
atribut ID.Polozky.Stravy - systémem automaticky generovaný primární klíč tabulky 
atribut Pocet_dni_stravy - počet dní objednané stravy. Většinou je počet dní stravy stejný 
jako délka zájezdu. Tato možnost je zde především kvůli poznávacím zájezdů, kdy je 
možnost si délku objednané stravy zvolit. Dvouciferné číslo ve tvaru od 01-99 
atribut Pocet_dospelych_osob - počet dospělých osob využívající danou stravu. Většinou 
stejné jako počet dospělých osob jedoucích na zájezd. Tato možnost je zde především kvůli 
poznávacím zájezdů, kdy někteří klienti nebudou mít stejnou stravu. Dvouciferné číslo ve 
tvaru od 01-99 
atribut Pocet_deti - počet dětí využívajících danou stravu, dvouciferné číslo ve tvaru od 
01-99 
atribut DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu - cizí klíč 
odkazující na tabulku „DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU”. Slouží ke zjištění ID 
termínu daného zájezdu 
atribut DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu - cizí klíč 
odkazující na tabulku „DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU”. Slouží ke zjištění ID 
konkrétního zájezdu 
atribut DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDUSTRAVAID.Stravy - cizí klíč odkazující 
na tabulku „DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU”. Slouží ke zjištění „ID.Stravy” a 
následně k získání dalších informací 
atribut OBJEDNAVKAID.Objednavky - cizí klíč odkazující na tabulku 
„OBJEDNAVKA”. Slouží k vyhledání objednávky na které se nachází daná 
„POLOZKA_VYBRANE_STRAVY” 

Tabulka POLOZKA_VYBRANEHO_UBYTOVANI 

V této tabulce se nacházejí informace o délce objednaného ubytování a počtu 

osob, pro které je ubytování objednáno. Tyto informace jsou dále použity pro kalkulaci 

konečné ceny zájezdu. Často je tato tabulka nevolitelná, jelikož je již zakomponována v 

konkrétním zájezdu. 
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Tabulka 9-Položka vybraného ubytování [zdroj: vlastní] 

 POLOZKA_VYBRANEHO_UBYTOVANI   
PK ID.Polozky.Vybraneho.Ubytovani integer 10 
 Pocet_dni_ubytovani integer 2 
 Pocet_dospelych_osob integer 2 
 Pocet_deti integer 2 
FK DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu integer 10 
FK DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu integer 10 
FK DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...ID.Ubytovaciho.Zarizeni integer 10 
FK OBJEDNAVKAID.Objednavky integer 10 
atribut ID.Polozky.Vybraneho.Ubytovani - systémem automaticky generovaný primární 
klíč tabulky 
atribut Pocet_dni_ubytovani - počet dní objednaného ubytování, dvouciferné číslo ve 
tvaru od 01-99 
atribut Pocet_dospelych_osob - počet dospělých osob využívající dané ubytování, 
dvouciferné číslo ve tvaru od 01-99 
atribut Pocet_deti - počet dětí využívající dané ubytování, dvouciferné číslo ve tvaru 01-
99 
atribut DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...TERMINID.Terminu - cizí klíč 
odkazující na tabulku „DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU”. Slouží ke zjištění ID 
termínu daného zájezdu 
atribut DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...ZAJEZDID.Zajezdu - cizí klíč 
odkazující na tabulku „DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU”. Slouží ke zjištění ID 
konkrétního zájezdu 
atribut DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU...ID.Ubytovaciho.Zarizeni - cizí 
klíč odkazující na tabulku „DOSTUPNE_UBYTOVANI_V_ZAJEZDU”. Slouží ke 
zjištění ID konkrétního ubytovacího zařízení 
atribut OBJEDNAVKAID.Objednavky - cizí klíč odkazující na tabulku 
„OBJEDNAVKA”. Slouží k vyhledání objednávky na které se nachází daná 
„POLOZKA_VYBRANEHO_UBYTOVANI” 
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4 Analýza a návrh funkce IS 

Jelikož se práce neorientuje na konkrétní cestovní kancelář, není možné určit 

všechny potřebné požadavky, které by měl systém obsahovat, protože tyto požadavky 

mohou být u každé cestovní kanceláře jiné. Analýza požadavků na systém je vytvořena z 

poznatků webových systémů fungujících cestovních kanceláří a znalostí získaných během 

studia. 

Hlavní úloha navrhovaného systému by měla být evidence zájezdů a zákazníků, 

kteří si tyto zájezdy koupí. Zájezdy se ovšem skládají z ubytovacího zařízení, volného 

termínu ubytovacího zařízení a dopravce, je tedy nutné evidovat i tyto údaje. Systém by 

měl být přehledný, uživatelsky přívětivý a jednoduchý na údržbu. 

4.1 Funkční moduly systému 

Pro správnou funkci informačního systému se musí evidovat tyto jednotlivé části: 

• modul péče o zákazníka 

• modul správy dopravců 

• modul správy ubytovacích zařízení 

• modul správy zájezdů 

• modul správy financí 

• modul správy katalogu 

Tyto hlavní moduly informačního systému se dále rozkládají na více menších 

procesů. 

4.1.1 Modul péče o zákazníka 

Subsystém pro správu událostí týkajících se zákazníka a cestovní kanceláře. 

Hlavním úkolem tohoto modulu je správa objednávek jdoucích od zákazníků. U každé 

objednávky mohou nastat tyto procesy: 

Zákazník odešle svou objednávku do informačního systému cestovní kanceláře. 

Příslušný proces objednávku vyhodnotí a odešle zákazníkovi reakci o přijetí či zamítnutí 

objednávky v závislosti na počtu volných míst v zájezdu. Po odeslání této reakce je 

2015  20 
 



Věroslav Holuša: Analýza a návrh IS pro podporu cestovní kanceláře 

zákazník zapsán i se všemi kontaktními údaji do databáze zákazníků, klienti na objednávce 

do databáze klientů, objednávka uložena do databáze objednávek a položky objednávky do 

databáze položek objednávky. Může ovšem nastat situace, kdy si zákazník přeje 

objednávku stornovat. Odešle tedy žádost o storno objednávky. Systém požadavek 

vyhodnotí a odešle reakci o zamítnutí, či potvrzení storna objednávky. V případě potvrzení 

storna objednávka nepostupuje k dalšímu zpracování. 

Po uskutečnění těchto kroků postupuje objednávka k dalšímu zpracování, 

konkrétně do  části správy objednávek. V tomto procesu se odehrávají události o platbách 

za vybrané služby. Objednávka je tedy přečtena z databáze objednávek a do modulu správy 

financí jsou odeslány údaje pro fakturaci. Po přijetí faktury proces zašle zákazníkovi 

platební údaje a fakturu. Po přijetí zálohy je zákazníkovi zasláno info o přijetí této zálohy. 

Po určité době je zákazník vyzván k doplacení zbývající části objednaných služeb, kde je 

po přijetí platby opět odeslána informace o přijetí doplatku. Poté dá správa objednávek 

pokyn k odeslání letenek/jízdenek nacházejících se v procesu vyřízení objednávky, který je 

propojen s databází zákazníků a moduly správy dopravců a správou katalogu. 

Poslední proces v modulu péče o zákazníka je správa reklamací. Pokud je 

zákazník nespokojen s již uskutečněným zájezdem nebo nějakou jeho částí, zašle 

požadavek reklamace. Správa reklamací si z databáze výkazů zájezdů přečte výkaz 

konkrétního zájezdu zákazníka. Pokud je reklamace oprávněna, je ve výkazu zaznamenána 

stížnost a reklamace je po vyhodnocení vyřízena kladně zasláním požadavku platby 

určitého peněžního obnosu do správy objednávek a následně do modulu správy financí. 

Pokud ovšem není ve výkazu zaznamenána žádná výtka k objednanému zájezdu, je 

reklamace vyhotovena jako neoprávněná. 

4.1.2 Modul správy dopravců 

Tento subsystém má za úkol sjednávat dopravce k dopravě na daný zájezd a 

udržovat aktuální databázi sjednaných dopravců. U subsystému správy dopravců tedy 

dochází k následným procesům: 

Dopravce zašle nabídku svých služeb cestovní kanceláři. Proces sjednání 

dopravce vyhodnotí nabídku s termíny zájezdů a při špatných podmínkách nabídku 

zanechá. Při podmínkách příznivých pro cestovní kancelář je vytvořena objednávka služeb 
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a zaslána dopravci. Po přijetí potvrzení objednávky je dopravce zapsán do evidence 

dopravců. Dopravce zašle platební údaje a fakturu do procesu fakturace, který dostal pokyn 

k platbě. Proces fakturace je spojen s modulem správy financí, kam odesílá veškeré údaje o 

platbách a fakturách, a naopak přijímá informace o zaplacení a potvrzení o přijetí plateb. 

Proces správy jízdních dokladů odešle informace o klientech na pokyn odeslání 

údajů o klientech z procesu sjednání dopravce ke konkrétnímu dopravci. Správa jízdních 

dokladů tedy přečte údaje o klientech a zároveň údaje z databáze objednávek a zašle je 

dopravci. Dopravce ve svém systému tyto údaje vyhodnotí a odešle nazpět letenky či 

jízdenky, ty následně putují do modulu péče o zákazníka. 

Při dopravě je nutno sledovat závazky dopravce pomocí procesu informace o 

průběhu dopravy. V tomto procesu je tedy vyhodnocováno různé zpoždění dopravy, a 

pokud zpoždění přesáhne určitý čas, je možné vyžadovat reklamaci dopravy. Pokud je 

důvod k reklamaci odešle se požadavek o reklamaci do procesu reklamace dopravy, kde je 

následně přečten výkaz zájezdu a po vyhodnocení je zaslán požadavek o reklamaci přímo 

dopravci. Dopravce rozhodne o přijetí reklamace jako odůvodněné, či neodůvodněné. V 

případě, že je reklamace přijata, zaplatí poplatek stanovený ve smlouvě. Po přijetí platby je 

dopravci zasláno info o přijetí platby a proces reklamace končí. 

4.1.3 Modul správy ubytovacích zařízení 

Úkolem tohoto subsystému je sjednávat nové ubytovací zařízení, udržovat 

databázi sjednaných ubytovacích zařízení a termínů pobytů. Subsystém pracuje téměř jako 

modul správy dopravců, konkrétně se zde odehrávají tyto procesy: 

Ubytovací zařízení zašle svou nabídku cestovní kanceláři. Proces sjednání 

ubytovacího zařízení posoudí nabídku jako výhodnou a udělá objednávku služeb. V 

opačném případě, kdy vyhodnocení dopadne záporně, je nabídka zanechána a nepostupuje 

k dalšímu zpracování. Po odeslání objednávky přijde informace o potvrzení objednávky. 

Následně je sjednané ubytovací zařízení zapsáno do evidence ubytovacích zařízení a 

sjednaný termín zapsán do databáze termínů. Ubytovací zařízení poté zašle platební údaje 

společně s fakturou do procesu fakturace, který komunikuje s modulem správy financí, do 

něhož odesílá žádost o platbu a danou fakturu. Z modulu správy financí se vrací informace 

o zaplacení, a o přijetí platby tento proces informuje také ubytovací zařízení. 
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Proces organizace klientů má za úkol číst informace o klientech a údaje z databáze 

objednávek. Následně tyto údaje na pokyn z procesu sjednání ubytovacích zařízení odelš 

do příslušného ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení si provede v interním systému 

rezervaci pokojů na dané jméno a nazpět zašle potvrzení o rezervaci. 

I v této části informačního systému může nastat proces reklamace. Tento proces 

nastane například, měl-li klient dostat pokoj s výhledem na moře a tento pokoj pro něj 

nebyl připraven nebo nastala situace, kdy klient nemá rezervován pokoj. Všechny 

takovéhle situace musí být zaznamenány ve výkazu zájezdu, který je uložen v databázi 

výkazů zájezdů, ze které jsou tyto data čteny do procesu reklamace. V procesu reklamace 

se vyhodnocuje oprávněnost reklamace, kde se při opodstatněné reklamaci zašle 

požadavek reklamace do ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení zašle pozitivní, či 

negativní vyhodnocení reklamace, kde při pozitivním výsledku zašle penále určené dle 

smlouvy. Po přijetí platby je ubytovacímu zařízení zaslána informace o její přijetí. 

4.1.4 Modul správy zájezdů 

Jedná se o subsystém, který má jako hlavní funkci navrhování zájezdů. Zde může 

docházet k těmto událostem: 

Za hlavní proces je zde považována tvorba zájezdů, která má za úkol zkombinovat 

údaje získané z evidence ubytovacích zařízení, databáze termínů a evidence dopravců. 

Takto vytvořený zájezd je následně zapsán do databáze zájezdů, kde může být při 

nesrovnalostech editován.  

Následně jsou data z databáze zájezdů čtena procesem zaslání údajů o klientech, 

který shromažďuje informace o klientech z databáze klientů a informace o objednávkách z 

databáze objednávek. Ty jsou poté zalána delegátovi, který potřebuje vědět jaké služby má 

daný klient objednány. 

Na konci každého zájezdu je třeba, aby delegát odeslal výkaz o průběhu zájezdu 

do procesu správy výkaznictví, který jej následně uloží do databáze výkazů zájezdů, ze 

které je následně další moduly čtou a vyhledávají nestandardní situace vzniklé při dopravě, 

pobytu či možné stížnosti klientů. 
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4.1.5 Modul správy financí 

Tento modul je nejvyužívanějším modulem v celém informačním systému, jelikož 

má na starost tvorbu veškerých faktur, jejich ukládání do databáze faktur a veškerý kontakt 

s bankovním účtem. Události v něm probíhající jsou následující: 

Prvním procesem je zde fakturace, jejíž hlavní úkol je tvorba faktur, kontrola 

duplicit faktur a následné uložení a správa evidence faktur. Do tohoto procesu vstupují 

moduly správa ubytovacích zařízení, správa dopravců a terminátor účetnictví, jež zasílají 

existující faktury s žádostí o proplacení a uložení do evidence faktur. Další modul, který s 

tímto procesem komunikuje, je péče o zákazníka, zasílající data pro tvorbu faktury, která je 

následně zaslána zpět do péče o zákazníka a také do evidence faktur. Tento proces také 

zasílá do terminátoru účetnictví podklady pro účetní služby. 

Další proces nacházející se v tomto modulu je správa účtu, přes který probíhá 

komunikace s bankou. Tento proces komunikuje s moduly správa ubytovacích zařízení, 

správa dopravců, péče o zákazníka a terminátor účetnictví, kde všechny moduly zasílají 

žádost o platbu a nazpět je jim zasláno potvrzení o zaplacení, či informace o přijetí platby. 

Platby ovšem nemohou probíhat nekontrolovaně, jelikož je třeba zajistit, že každá platba 

bude mít svou fakturu. Tohoto lze dosáhnout pomocí pokynu k platbě, který jde z procesu 

fakturace. Správa účtu tuto žádost předá do banky v podobě platebního příkazu, či přijímá 

potvrzení o přijetí transakce a přijetí platby, které posílá dále do jednotlivých modulů. 

Poslední proces nacházející se v tomto modulu je tvorba statistik, jež má za úkol 

zprostředkovávat tvorbu statistického modelu zisku za určité období. Pro svou správnou 

funkci musí komunikovat s databází objednávek, evidencí faktur, databází statistik a 

přijímat údaje o výpisu z účtu od banky. Tyto údaje spolu jednotlivě srovnává a vytváří 

statistiky a grafy, které následně ukládá do databáze statistik. Díky tomuto lze snadno 

zjistit, je-li cestovní kancelář v zisku či ve ztrátě. 

4.1.6 Modul správy katalogu 

Funkcí tohoto subsystému je tvorba a aktualizace katalogu, který je následně 

zaslán do tiskárny a vložen na internet. Procesy zde vznikající jsou následující: 
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Hlavním procesem je tvorba katalogu, který má za úkol vytvářet nový katalog 

nabídek zájezdů z přijatých parametrů pro jejich vytvoření z terminátoru vedení. K těmto 

získaným údajům připojuje popisky uložené v databázi katalogových popisků a fotografie 

dostupné z databáze fotografií. Po vytvoření nového katalogu jej uloží do databáze 

katalogů. 

O průběhu tvorby katalogu je informován proces aktualizace, který po vytvoření 

nového katalogu zasílá informace o jeho vytvoření do procesu vložení tohoto nového 

katalogu na web. Má také za úkol informovat o novém katalogu modul péče o zákazníka a 

modul správy obchodu a marketingu. 

Proces správy fotografií má za úkol vkládat a editovat fotografie pobytových míst 

pro lepší představu o zájezdu. Fotografie jsou posléze uloženy do databáze fotografií. 

Proces tvorby katalogových popisků má za úkol vytvářet katalogové popisky k 

vytvořeným zájezdům. Tyto popisky následně ukládá do databáze katalogových popisků. 

Poslední proces v tomto modulu se nazývá vložení nového katalogu na web, jenž 

má za úkol vložit nový katalog nabídek na webové stránky. Děje se tak po přijetí 

informace o vytvoření nového katalogu z procesu tvorby katalogu, kdy je nový katalog 

čten z databáze katalogů a odeslán na webové stránky cestovní kanceláře. 

4.2 Účel navrhovaného systému 

Informace o účelu navrhovaného systému se nacházejí v následující části této 

práce. Tento popis účelu navrhovaného systému by měl zahrnovat samotný cíl systému a 

následně popis jednotlivých terminátorů s nimiž systém přichází do styku. 

4.2.1 Cíl navrhovaného systému 

Cíl navrhovaného systému je podpora veškerých procesů vzniklých v prostředí 

cestovní kanceláře. Jedná se o komunikaci se zákazníky a poskytovateli jednotlivých 

služeb, ze kterých se dále snaží vytvořit zájezd či nabídnout jednotlivé dostupné služby, 

které si zákazník následně vybere a přizpůsobí dle svých přání. Dále je důležité zjednodušit 

přípravu pro fakturaci a prezentaci nabídky zájezdů. 
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4.2.2 Popis jednotlivých terminátorů a jejich rolí 

Zákazník 

Osoba, která požádá společnost o sjednání nabízeného zájezdu, či přizpůsobení 

jednotlivých služeb dle přání a možností. 

• zadává objednávku 

• informace o vyřízení objednávky 

• informace o uskutečněných platbách 

Vedení 

Je skupina složena z nejvyšších manažerů, ředitelů, atd. 

• zadává parametry k sestavení zájezdů 

• přijímá statistiky 

Delegát 

Osoba zaměstnaná v cestovní kanceláři, či pracující jako externí spolupracovník. 

• údaje o zájezdech a klientech 

• vyplnění výkazů o průběhu zájezdů 

Účetnictví 

Osoba nebo firma zabývající se účetními službami a vyhodnocováním faktur pro 

potřeby dalšího použití. 

• získání podkladů pro účetnictví 

Banka 

Instituce, u které má kancelář sjednaný bankovní účet. 

• získání a zaslání účetních dokladů 

• získání požadavků transakcí 

• zaslání výpisu z účtu 

Dopravce 

Provozovatel dopravních prostředků sjednaný za účelem převozu klientů na 

zájezd a zpět. 
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• získání informací o klientech 

• zasílání informací o průběhu dopravy 

Ubytovací zařízení 

Provozovatel ubytovacích služeb, obvykle nabízí i další doplňkové služby. 

• získání informací o klientech 

4.3 Kontextový diagram 

Kontextový diagram je specifickým příkladem DFD (viz kapitola 4.4). Nachází se 

v něm jediný proces, který reprezentuje celý systém. S tímto procesem komunikují 

terminátory, jenž zastupují konkrétní osoby, systémy, instituce či média z jeho okolí a tvoří 

tak podstatné okolí systému. Datové toky mezi systémem znázorněným jako proces a 

terminátory, vytváří rozhraní mezi systémem a okolím tohoto systému. [15], [16] 

Kontextový diagram na následujícím obrázku zobrazuje systém vytvořený na 

základě cíle navrhovaného systému. Jednotlivě zobrazené terminátory odpovídají sedmi 

terminátorům popsaných v kapitole 4.2. Tento diagram je vytvořen v programu Visual 

Paradigm.
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Obr. 5-kontextový diagram navrhovaného systému [zdroj: vlastní]
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4.4 Data Flow Diagram 

„DFD - Data Flow Diagram (diagram datových toků) slouží jako grafický 

prostředek návrhu a zobrazení funkčního modelu systému - je základním nástrojem 

konceptuálního funkčního modelu. Funkční model popisuje z jakých procesů a jejich 

návazností se realita skládá a potažmo i jaké procesy budou tvořit informační systém, má-

li být věrným modelem této reality." [10] 

DFD se skládá z procesů, datových skladů a terminátorů, které spolu komunikují 

pomocí datových toků. Pro lepší přehlednost je rozdělen do více úrovní. Nultou úroveň 

tvoří kontextový diagram, kde je systém znázorněn jako jediný proces. V dalších úrovních 

DFD jsou znázorněny vnitřní procesy a datové toky mezi nimi, podprocesy, datovými 

sklady a terminátory. [10] 

Proces 

Značí se zaobleným obdélníkem. Jde o informační procesy modelující reálné dění. 

Znázorňuje transformaci dat, která vede k vyprodukování výstupu. Procesy se dělí na 

datové a řídící. 

Datový proces vyjadřuje fyzickou transformaci dat, tedy změnu reprezentace dat 

nebo změnu stavu určité části dat. 

Řídící proces vyjadřuje algoritmus řízení procesů v určité části systému. Je 

vhodný k zachycení real-time charakteristik aplikace, tedy procesů, jejichž smyslem je 

zajišťovat správné časové následnosti funkcí, nikoliv zpracovávat data. [10] 

Datový tok 

Jde o abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Vyjadřuje přesun dat z jedné části 

systému do jiné nebo z okolí systému do systému či naopak ze systému do okolí. Značí se 

šipkou (data tečou naznačeným směrem). Datový tok musí mít známý obsah a být 

pojmenovaný. Název musí jasně vyjadřovat obsah přesouvaných dat. [10] 

Data store 

Data store neboli datový sklad je abstrakcí jakékoliv formy uložení dat 

(databázový soubor, kniha, atd.). Datový sklad vyjadřuje depozitář dat, ve kterém jsou data 
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uložena pro jejich pozdější použití. Znázorňuje se pomocí dvou rovnoběžek mezi nimiž je 

umístěn název daného úložiště. Nalevo se nachází symbol „D” jako označení data. Pro 

každý datový sklad musí existovat alespoň jeden datový tok dovnitř a jeden ven. Datový 

sklad je pasivní prvek a data do a z něj musí téci přes transformaci dat (proces). [10] 

Terminátor 

Představuje objekty, které nepatří do popisovaného systému, ale do jeho 

podstatného okolí. Fyzicky to může být člověk, firma, jiný systém či médium, ale vždy je 

to objekt vně modelovaného systému. Graficky je znázorněn čtvercem nebo obdélníkem. 

Popsán musí být výstižným názvem vyjadřujícím typ externího zdroje či místa určení. [10] 

Na následujícím obrázku je zobrazen DFD první úrovně navrhovaného 

informačního systému. Je na něm znázorněno rozložení procesu kontextového diagramu 

označeného jako„Informační systém cestovní kanceláře” do  sedmi procesů, které jsou i 

jednotlivými funkčními moduly celého systému. Diagram byl vytvořen v programu Visual 

Paradigm. 

Další úroveň DFD, vypracovaná pro každý proces zvlášť, se nachází v příloze 

bakalářské práce. 
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Obr. 6-DFD první úrovně [zdroj: vlastní]
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5 Rozepsání integritních omezení (business rules) 

Po dohodě s vedoucí bakalářské práce bylo rozhodnuto, že zpracovány budou 

pouze integritní omezení pro vybrané atributy. 

Integritní omezení jsou deklarativně definované příkazy tvaru: „Jestliže je splněna 

určitá podmínka, tak vykonej určitou akci”. Dále jsou to jednotlivá tvrzení vymezující 

správnost databáze a říkající jaká data se v databázi mohou vyskytovat a jaká ne. [1], [14] 

Rozeznáváme několik druhů integritních omezení, a to: entitní, doménové a 

referenční (viz kapitola 3). 

Ošetření integritních omezení 

Deklarativní na serveru je ideální z hlediska ochrany dat. Nevýhodou pro 

uživatele je prodleva mezi upozorněním na chybu. Další nevýhoda může nastat při vývoji 

podnikových aplikací, kde požadavkem každého zákazníka je jiný databázový systém. Zde 

je ve výsledku vcelku drahé definovat integritní omezení v každém databázovém stroji 

zvlášť. 

Procedurální na straně klienta je nejkomfortnější z hlediska uživatele, jelikož se 

kontrolní procedury a ochrany nacházejí na straně klienta. Díky tomu aplikace 

bezprostředně reaguje na uživatelem zadané vstupní hodnoty. Aplikace musí být navržena 

tak, aby ji bylo možné spustit na každém databázovém stroji. Mezi nevýhody patří nutnost 

mít kontrolní proceduru pro každou operaci s daty, která může skýtat řadu chyb. Další 

nevýhodou může být běh více aplikací na jednom stroji, protože se zde musí definovat 

kontrolní procedury pro každou aplikaci zvlášť, což je opět velmi nákladné. 

Procedurální na straně serveru tvoří samostatné programové moduly uložené a 

prováděné na straně serveru. Pro kontrolu integritních omezení se zde nacházejí tzv. 

triggery, což jsou procedury, které se automaticky spustí po splnění určité události. Díky 

triggerům se dají definovat podstatně složitější integritní omezení. [17] 
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Kontrola dodržení integritních omezení 

Entitní a doménová integrita se kontroluje neprodleně. Referenční integrita a 

složitější definice integritních omezení se mohou kontrolovat po dokončení příkazu nebo 

po dokončení celé transakce. 

Entitní a doménovou integritu nutí dodržovat všechny databázové systémy. 

Referenční integritu a složitější definice integritních omezení pak musí kontrolovat návrhář 

systému zvlášť. [17] 

Integritní omezení pro vybrané atributy (slovní popis atributů viz kapitola 3.2) 
Tabulka 10-Integritní omezení - Datum_vytvoreni_objednavky [zdroj: vlastní] 

tabulka: OBJEDNAVKA, atribut: Datum_vytvoreni_objednavky 
Vstupní maska DD.MM.RRRR 
Omezení rozsahu hodnot Celé číslo. Omezení dne od 1-31, omezení 

měsíce od 1-12, omezení roku 2015+. 
Pravidlo pro automatické generování Datum může být automaticky generováno 

podle data zjištěného ze sítě či systému. 
Ověřovací pravidlo Nelze zadat hodnoty data < a > než je 

datum konkrétního dne vytvoření 
objednávky. Datum musí být dřívější než 
datum atributu Datum_uhrazeni_zalohy a 
Datum_uhrazeni_objednavky. Not null. 

 
Tabulka 11-Integritní omezení - Konecna_cena [zdroj: vlastní] 

tabulka: OBJEDNAVKA, atribut: Konecna_cena 
Vstupní maska 090909,09 Kč 
Omezení rozsahu hodnot Desetinné číslo. Hodnoty od 1,00-

999999,99. 
Pravidlo pro automatické generování Konecna_cena=Cena_zajezdu+Cena_pojiste

ni+Cena_stravy+Cena_dopravy+Cena_ubyt
ovani. 

Ověřovací pravidlo >Cena_zajezdu, Cena_pojisteni, 
Cena_stravy, Cena_dopravy, 
Cena_ubytovani. Not null. 
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Tabulka 12-Integritní omezení - Datum_uhrazeni_objednavky [zdroj: vlastní] 

tabulka: OBJEDNAVKA, atribut: Datum_uhrazeni_objednavky 
Vstupní maska DD.MM.RRRR 
Omezení rozsahu hodnot Celé číslo. Omezení dne od 1-31, omezení 

měsíce od 1-12, omezení roku 2015+. 
Pravidlo pro automatické generování Automatické generovaní po zapsání 

hodnoty v atributu Kompletne_uhrazeno. 
Ověřovací pravidlo Nevyplněno pokud není vyplněn atribut 

Kompletne_uhrazeno, datum musí být ≥ 
atributu Datum_vytvoreni_objednavky a 
Datum_uhrazeni_zalohy. Nullable. 

 
Tabulka 13-Integritní omezení - Cena_stravy [zdroj: vlastní] 

tabulka: OBJEDNAVKA, atribut: Cena_stravy 
Vstupní maska 090909,09 Kč 
Omezení rozsahu hodnot Desetinné číslo. Hodnoty od 1,00-

999999,99. 
Pravidlo pro automatické generování Cena_stravy=(Cena_stravy_za_den_dospely

*Pocet_dni_stravy*Pocet_dospelych_osob)
+(Cena 
stravy_za_den_dite*Pocet_dni_stravy*Poce
t_deti) 

Ověřovací pravidlo >0. ≥ Cena_stravy_za_den_dospely, 
Cena_stravy_za_den_dite. Not null. 

 
Tabulka 14-Integritní omezení - STRAVAID.Stravy [zdroj: vlastní] 

tabulka: DOSTUPNA_STRAVA_V_ZAJEZDU, atribut: STRAVAID.Stravy 
Vstupní maska Seznam hodnot 
Výčet hodnot při výběru ze seznamu "All Inclusive", "Plná penze", "Polopenze", 

"Snídaně", "Bez stravy". 
Ověřovací pravidlo Možný výběr pouze jedné zvolené hodnoty 

z nabídky seznamu hodnot. Not null. 
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6 Návrh základních uživatelských obrazovek 

Po dohodě s vedoucí bakalářské práce bylo rozhodnuto, že zpracovány budou 

základní uživatelské obrazovky pro objednání zájezdu. 

Návrh základních uživatelských obrazovek je grafická ukázka stylu, jaký by mohl 

mít celý informační systém cestovní kanceláře. Styl by měl být jednoduchý, přehledný a 

uživatelsky přívětivý. Grafiky by nemělo být použito velmi mnoho, aby zbytečně 

neodváděla pozornost uživatele od důležitých údajů. 

Dále uvedené návrhy uživatelských obrazovek jsou vytvořeny v programu GUI 

Design Studio. 

Obrazovka vyhledání zájezdu 

Tato obrazovka obsahuje box vyhledávače zájezdů podle předem zadaných 

kritérií. Po zadání požadovaných vlastností zájezdu se zobrazí výsledky hledání, které se 

nachází v databázi zájezdů. Nalezené zájezdy se zobrazí jako boxy seřazené pod sebou. 

 V těchto boxech zájezdů se nachází zobrazení hlavního termínu nejbližšího k 

požadovaného termínu, počet volných osob z celkového počtu klientů, místo odjezdu, 

zkrácené informace o ubytovacím zařízení, detail o ubytovacím zařízení, počet hvězdiček 

ubytovacího zařízení a základní cena zájezdu. Pro výběr jiného termínu se po kliknutí 

zobrazí seznam dalších dostupných termínů tohoto zájezdu. Samozřejmostí je také tlačítko 

pro objednávku. 
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Obr. 7-Obrazovka vyhledání zájezdů [zdroj: vlastní] 

Obrazovka objednání zájezdu - specifikace zájezdu 

Na této uživatelské obrazovce se nachází již zvolený zájezd s konkrétním 

termínem odjezdu a návratu. Vybraný zájezd má již pořadové číslo objednávky zobrazené 

v horním boxu společně s kroky objednávky. V těchto krocích se lze vrátit zpět a upravit 

informace, kroky vpřed jsou ale znepřístupněné. 

V dalším boxu je zobrazen souhrn zájezdu jako na obrazovce vyhledání zájezdů. 

Dále se zde nachází box „Specifikace zájezdu”, který obsahuje editovatelná pole 

či rolovací seznamy, do kterých zákazník zadává nebo vybírá počet cestujících osob, typ 

pokoje, typ stravy, typ dopravy a místo odjezdu a nakonec zda a jaké pojištění si přeje 

sjednat. Není samozřejmostí, že jsou vždy všechna tato pole přístupná k úpravám. Nakonec 

se zde nachází rolovací seznam s výběrem metody platby. 

Pokud by zákazník nevěděl jak tato pole vyplnit, může využít nápovědy. 
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Poslední box nacházející se na této obrazovce je „Kalkulace”. Zde se uživateli 

zobrazuje vypočtená cena služeb spojených se zájezdem. Dole se nachází celková konečná 

cena, kterou zákazník zaplatí. 

 
Obr. 8-Obrazovka objednání zájezdu - specifikace zájezdu [zdroj: vlastní] 

Obrazovka objednání zájezdu - cestující 

I zde je zobrazen box objednávky a souhrnu zájezdu, pro celkově lepší 

přehlednost objednávky. 

Dále se na této obrazovce nachází box „Objednavatel”, ve kterém jsou 

specifikovány údaje o objednavateli zájezdu důležité pro fakturaci a jeho kontaktování. Na 

konci tohoto boxu se nachází zaškrtávací pole, které se objednavatele ptá, zda je také 

cestujícím klientem. Pokud ano, je objednavatel automaticky zapsán co boxu „1. dospělý”, 

pokud ne, je tento box připraven k vyplnění. 
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V dalším, automaticky generovaném boxu, který je nazván podle toho zda cestuje 

dospělý či dítě, jsou připraveny pole k vyplnění údajů o dalším cestujícím. To stejné platí v 

případě, že cestuje více cestujících. Pokud by cestoval jen objednavatel, zobrazí se pouze 

jeden box cestujícího. 

V situaci kdy jsou všechny položky vyplněny, pokračujeme k dalšímu kroku 

objednávky kliknutím na tlačítko „Pokračovat”. 

 
Obr. 9-Obrazovka objednání zájezdu - cestující [zdroj: vlastní] 

Obrazovka objednání zájezdu - shrnutí objednávky 

Tato obrazovka zobrazuje shrnující informace o zvolených službách. Nedá se zde 

již žádné pole upravovat, to je možné pouze návratem zpět. 

Jsou zde zobrazeny informace o objednavateli a cestujících, dále se zde nacházejí 

informace o zvolených službách. Tato obrazovka slouží hlavně pro kontrolu údajů 

objednávky před jejím odesláním do systému. 

Dole se nachází tlačítko „Zpět” pro případnou úpravu údajů a tlačítko „Odeslat 

objednávku” pro odeslání objednávky a ukončení tohoto procesu. Před kliknutím na toto 
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tlačítko zákazník musí zaškrtnou checkbox důležitý pro souhlas se všeobecnými 

obchodními podmínkami.  

 
Obr. 10-Obrazovka objednání zájezdu - shrnutí objednávky [zdroj: vlastní] 

Obrazovka objednání zájezdu - potvrzení objednávky 

Na této obrazovce se zobrazuje potvrzení o přijetí objednávky do systému. V 

boxu objednávky se již nenachází možnost vrátit se zpět na některý z předešlých kroků. 

Níže, pod souhrnem zájezdu, je informace o zaslání platebních údajů a faktury, společně s 

upozorněním platby zálohy na zadaný email objednavatele. 

Po přečtení informací se pokračuje kliknutím na tlačítko „Zavřít objednávku” a 

obrazovka objednávky je ukončena. 
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Obr. 11-Obrazovka objednání zájezdu - potvrzení objednávky [zdroj: vlastní] 
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí metod strukturované analýzy a návrhu 

IS analyzovat a navrhnout systém pro podporu cestovní kanceláře. Zadání práce bylo dle 

mého názoru zcela splněno v následujících krocích: 

V první fázi jsem se podrobně seznámil s prostředím cestovních kanceláří s 

důrazem na procesy, které zabezpečují výběr a objednání zájezdu, a to jak pobytového, tak 

poznávacího. Prostudoval jsem několik konkrétních systémů na Internetu, navštívil několik 

cestovních kanceláří a konzultoval s odborníkem, který navrhoval strukturu databáze s 

podobnou tématikou. Výsledky analýzy jsou shrnuty v kapitole 2. Pro lepší přehlednost je 

uveden také „State Transition” diagram znázorňující proces objednávky zájezdu. Je nutno 

poznamenat, že systém pro podporu cestovní kanceláře je poměrně složitou záležitostí, a 

jeho kompletní analýza dalece přesahuje rozsah bakalářské práce. Z tohoto důvodu je 

detailně rozebrán pouze proces týkající se objednání zájezdu potencionálním zákazníkem. 

Rovněž integritní omezení a specifikace „business rules” jsou zpracována pouze u několika 

ukázkových atributů. Celkem bylo vyhotoveno sedm „Data Flow” diagramů, kompletní 

kontextový diagram a kompletní „Entity Relationship” diagram. 

V další fázi byla provedena analýza funkcí informačního systému, kde byly 

popsány jednotlivé moduly, ze kterých se celý systém skládá. Dále byl popsán účel 

systému, jenž dává lepší představu využití systému a průběh datových toků v něm. 

Následně byl pomocí programu Visual Paradigm vytvořen kontextový diagram a „Data 

Flow” diagram, ze kterých si lze velmi dobře představit průběh těchto datových toků. 

Dále bylo provedeno rozepsání integritních omezení a specifikací „business rules” 

vybraných atributů, jež jsou přehledně uspořádány do tabulek. 

V poslední části byl vytvořen grafický návrh uživatelských obrazovek pro proces 

objednání zájezdu. Tyto uživatelské obrazovky dávají skvělý příklad, jak by mohl systém 

vypadat. Byl zde kladen důraz na jednoduchost a přehlednost jednotlivých obrazovek, 

jejichž design by neměl odvádět pozornost uživatele od důležitých položek objednávky. K 

vytvoření těchto obrazovek byl použit program GUI Design Studio. 

Díky tomu, že byl návrh systému tvořen pro použití jak v kancelářích 

zabývajících se prodejem pobytových zájezdů, tak pro kanceláře prodávající poznávací 
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zájezdy či kanceláře zabývající se prodejem obou typů. Dalším krokem rozvoje tohoto 

navrženého informačního systému by mohla být implementace v konkrétní cestovní 

kanceláři a zprovoznění webových stránek využívajících tento navržený systém. 
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