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Anotace 

V předložené práci je zpracována analýza informačního systému ABX software a možný 

návrh na zlepšení tohoto softwaru. ABX software má několik verzí, které v práci uvádím, 

ale podrobněji jsem se zaměřila na verzi ABX Recepce 3 a to z toho důvodu, protože jsem 

byla jeho uživatelem. V první části je provedena analýza samotného softwaru a jeho verzí 

s cenami. V další části jsem provedla průzkum hotelů ve městě, kde bydlím a zjistila, jaký 

je nejčastěji využívaný software pro hotelové recepce a jak jsou uživatelé spokojeni se 

softwarem, který analyzuji ve své bakalářské práci. Na závěr práce je shrnuto celkové 

zjištění, které bylo zjištěno z průzkumu. 

 

Klíčová slova: 

ABX, informační systém, software, recepce, analýza 

 

Annotation 

In the present work deals with the analysis of the information system ABX software and 

suggestions for improving this software. ABX software has several versions, which I 

mention, but in more detail, I focused on ABX Reception version 3 and for this reason, 

because I was a user. The first part is an analysis of the software itself and its versions with 

prices. In the next part, I conducted a survey of hotels in the city where I live and find out 

what is the most frequently used software for hotel reception and how users are satisfied 

with the software, which analyzes in her thesis. At the conclusion summarizes the overall 

findings, which were found from the survey. 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky: 

CZK   česká koruna 

ČNB    česká národní banka 

ČSÚ   český statistický úřad 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EET    elektronická evidence tržeb 

IS   informační systém 

KDÚ-ČSL   křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

 

Cizojazyčné zkratky: 

DE   Deutschland 

EAN    Europen Article Number 

EN   England 

EUR   Euro 

LCD   Liquid Crystal Display 

MS  Microsoft Windows 

PC    Personal Computer 

PDF  Portable Document Format 

RTF  Rich Text Format 

SMS    Short Message Service 

SQL    Structured Query Language 

VIP   Very Important Person 

WWW   Word Wide Web 

XML  Extensible Markup Language 
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1 Úvod 
 

Informační systémy v dnešní době neodmyslitelně patří k podpůrným prostředkům 

zajišťující efektivní chod organizace jakéhokoliv odvětví. Jedná se o systémy, jež zajišťují 

přístup, distribuci a uchovávání informací v podniku či organizaci. Nezbytnou součástí 

jsou informační technologie v podobě vhodně zvoleného hardware a software. Důvodem 

zpracování zadaného tématu této bakalářské práce je zkušenost s tímto informačním 

systémem v rámci bývalého zaměstnání. Výstupem bakalářské práce bude tedy analýza 

informačního systému ABX, podrobněji se zaměřím na konkrétní využívanou verzi 

v hotelu Clochard a tou je ABX Recepce R3 a možný návrh na jeho zlepšení.   Jako ostatní 

informační systémy, musí i tento splňovat obecné požadavky na informační systém, které 

postupně vyplynuly z rozvoje informačních systémů.  

V práci budou podrobně rozebrány všechny komponenty informačního systému a popsána 

struktura a jeho vlastnosti. Nejprve budou shrnuty obecné vlastnosti a předpoklady 

požadavků na informační systém. Úvodem do teorie informačních systémů se zabývá první 

část této práce. Jsou zde rozebrány základní pojmy, požadavky na informační systém, jeho 

vlastnosti a ceníky jednotlivých verzí. Podrobně budou popsány jednotlivé komponenty a 

jejich úloha v rámci informačního systému. V druhé části se zaměřím na spíše praktickou 

část a to zejména na spokojenost uživatelů, jak hotelu Clochard, tak hotelu v Jirkově 

zámek Červený Hrádek.  Budu zde provádět průzkum spokojenosti uživatelů, dále 

průzkum jaký vůbec informační hotelový systém je u nás v Chomutově nejpoužívanější a 

dále z vyplývajících poznatků bude následovat návrh na možné zlepšení stávajícího 

hotelového informačního systému ABX.   
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2 Analýza informačního systému ABX 

2.1 Vznik společnosti „ABX software s.r.o.“  

Společnost zaměřená na software a pokladní systémy byla založena v roce 2006. V období 

1997 – 2005 probíhala činnost společnosti v rámci obchodní firmy „ABX Elektronika“. Od 

roku 2006 došlo k rozdělení na dvě samostatné společnosti. Od května 2010 společnost 

sídlí ve vlastním objektu v Karlových Varech – Staré Roli, webové stránky: www.ab-x.cz. 

ABX software je rozdělen na několik verzí, které si uvedeme: 

2.2 Pro restaurace Harsys 6 

Pokladní systém Harsys 6 se skládá ze dvou částí – pokladní a manažerské. 

Jednotlivé části pokladního systému jsou obsluze přístupné na základě uživatelského 

oprávnění. Pokladní systém umožňuje rychlé operativní přepínání mezi více uživateli na 

jednom počítači.  Součástí pokladního systému Harsys 6 je: 

 Restkasa – obsahuje vše potřebné pro obsluhu restaurace, není potřeba žádné 

papírové evidence, podává okamžité informace o stavu zboží, umožňuje náhled 

obrazovky pokladny, otevírá libovolné počty stolů s možností rozdělení po 

místnostech (např. hlavní bar, terasa, vinárna), rychlý účet s okamžitým zaplacením 

pro prodej, přesuny účtů apod. Položky se zadávají pomocí dotykové klávesnice 

(každá položka má své tlačítko nebo je zadána kódem) 

 

Obrázek 1 náhled dotykové obrazovky [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 

 Manažerská část - Každý uživatel si může snadno nastavit chování a vzhled 

programu podle své potřeby. Pokladní systém, pokladna Harsys obsahuje množství 

tiskových sestav s možností exportu do běžných formátů (.pdf, .rtf apod.). Data 

z pokladního systému lze jednoduše exportovat do Excelu pro další případné 

zpracování. 

  

http://www.ab-x.cz/
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2.2.1 Ceník 

Tabulka 1 Ceník Harsys 6 [Zroj: vlastní] 

Popis Cena 

Nesíťová verze LITE 4900,- 

licence – 1× pokladna (1×PC). Bez skladové evidence, receptur, přehledů 

prodeje a dalších agend. Vhodná pro uživatele, kteří nechtějí nijak sledovat 

stav zásob ani nestojí o manažerské výstupy. Později lze za příplatek rozšířit 

na vyšší verzi.   

    

Nesíťová verze GOLD 9980,- 

licence – 1× pokladna (1×PC), později lze za příplatek rozšířit na vyšší verzi a 

o licence pro další počítače.   

    

Síťová verze GOLD 11980,- 

licence – 1× pokladna (1×PC) + kancelář (1×PC)   

    

Síťová verze GOLD + NET 14980,- 

licence – 1× pokladna (1×PC) + kancelář (1×PC)   

    

Síťová verze PREMIUM 18980,- 

licence – 1× pokladna (1×PC) + kancelář (1×PC)   

 

2.2.2 Porovnání verzí 

 LITE – jednouživatelský režim (vše na jednom PC), omezení maximálního počtu 

stanic v síti, odesílání SMS  o tržbách na telefon majitele nebo manažera, odesílání 

jakýchkoli SMS přes internet z formuláře programu, možnost objednat kotoučky o 

tiskárny přímo z pokladny, integrovaná vzdálená pomoc přes internet, adresář, 

skupiny, sortiment, vzorové receptury teplé kuchyně, podpora pro dotykové 

displeje, vnitřní účty, uzávěrky, aktuální přehled o počtu otevřených, zaplacených, 

převedených a stornovaných účtech a o výši tržby, podrobný log o dělení účtů, 

zákaznické slevy, podpora pro magnetické karty, podpora pro „Rozvoz“, 

uzávěrkové sestavy, nastavitelná velikost tlačítek, podpora pro e-stravenky, historie 

návštěv hosta, příručka v elektronické podobě, tištěný manuál, podpora písemně e-

mailem, podpora telefonicky,   

 GOLD – obsahuje vše co verze LITE plus navíc síťový režim (více PC v síti), 

neomezení maximálního počtu stanic v síti, agenda skladů, příjemky/převodky, 

opravné inventury, přehledy prodeje v číslech, přehledy prodeje v grafech, šťastná 

hodinka (nastavení jiných cen v určitou hodinu), možnost automatizovaného 

odesílání kopie účtenky zákazníkovi e-mailem, sledování pokladen po síti, možnost 

podrobné evidence odečtů z tržby, výčetka nominálů (CZK, EUR, stravenky), 

storna účtů po uzávěrce,  
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 GOLD + NET – obsahuje vše co verze LITE a GOLD plus navíc off-line režim, 

možnost připojení více pokladen k jednomu středisku, možnost mobilního 

připojení, odesílání reportů o tržbách na e-mail, připojení k databázi přes internet, 

odložený odpis surovin kuchyně, převody na vnitřní účty v nákupních nebo 

nulových cenách, procentuální přirážky, přirážky za bezhotovostní platby, 

přihlašování číšníků pomocí bezkontaktní médií, více pokladen připojených ke 

stejnému skladu, podpora pro „FASTFOOD“, grafická mapa stolů, možnost dotisků 

bonů, rychlotlačítko pro denní menu, agenda denní nabídky, propojení na hotelové 

systémy ABX recepce 3 

 PREMIUM – obsahuje vše co předchozí verze LITE, GOLD, GOLD + NET plus 

navíc vzdálený režim přes internet, vouchery, příjemky možno zadávat v eurech, 

jiná výroba kuchyně (rauty, svatby), fakturace jiné výroby kuchyně, přehled 

návštěvnosti, vyhodnocení číšníků, docházka, zákaznické slevy, možnost připojení 

elektronické váhy, výdejní poukázky, věrnostní systém pro zákazníky, sledovač log 

(přihlášení a odhlášení uživatelů), export a odeslání nabídek na  Lunchtime.cz, 

vážené inventury,  

 

2.3 Pokladna – pokladní systém pro obchody ASTOR 

Pokladna Astor se hodí pro všechny typy prodejen, každý uživatel si může libovolně 

nastavit vzhled a chování programu podle své potřeby. Umožňuje tisk štítků s vlastními 

čárovými kódy, možnost pracovat se čtečkou čárových kódů, odesílání SMS zákazníkům 

přes internet, umožňuje také na jedné pokladně práci až sedmi prodavačů.  

2.3.1 Ceník 

Tabulka 2 ceník pro obchody ASTOR [Zdroj: vlastní] 

Licence edice PRO edice GOLD 

nesíťová verze, licence pro jeden pokladní počítač 5990,- 9990,- 

síťová verze, licence pro jeden pokladní a jeden 

nepokladní počítač 
7990,- 11990,- 

další pokladní počítač 4600,- 4600,- 

další nepokladní počítač 2000,- 2000,- 

multilicence - neomezený počet instalací 29900,- 44990,- 

XML - podpora pro e-shop   4990,- 

informační kiosek pro zákazníky 2000,- 2000,- 

podpora pro další pobočku v jedné databázi   5000,- 

 

2.3.2 Porovnání verzí 

 PRO – zjednodušený vzhled samoobsluha, podpora pro zákaznické magnetické 

karty, kombinace platidel při úhradě, speciální kódy pro speciální zboží (mražené), 

podpora pro čtečku EAN, možnost odeslat zákazníkovi SMS přes internet, evidence 
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pokladní hotovosti a její pohybů, nový úsporný formát účtenek, adresář, tisk štítků, 

tisk štítků s měrnými cenami, u vybraných položek zakázat možnost slevy, 

hromadné přecenění v katalogu, přehledy prodeje, statistiky, export vystavených 

dokladů, SMS report o uzávěrce, faktury, telefonická podpora (rok zdarma), nová 

verze e-mailem (rok zdarma) 

 GOLD – obsahuje vše co verze PRO plus navíc sekundární zákaznický LCD displej 

s možností promítání reklamy, podpora pro vážené zboží, akční letákové ceny, tisk 

štítků v jiném formátu, možnost vložení fotografií a dalších textů do katalogu, 

zboží od více výrobců lze sloučit na jeden čárový kód, sledovač uživatelů, připojení 

k databázi přes internet, převodky (sklad), přehled prodeje, tržeb, zisků, 

vyhodnocení prodejců, správa zakázek, odesílání denních tržeb e-mailem,  

 

2.4 Půjčovna – půjčování – pronájem předmětů 

Software půjčovna se využívá pro půjčovny nářadí, stavebních strojů, kostýmů a jiné. 

Program půjčovna lze zakoupit ve čtyřech verzích – LITE, PRO, PREMIUM, PREMIUM 

PLUS, které se od sebe liší.  

2.4.1 Program LITE 

 Jednouživatelská základní verze 

 Katalog sortimentu firmy členěný do skupin. Každá skupina má přednastavené 

sazby půjčovného. Každá položka může mít hodinové, denní, týdenní, víkendové 

a měsíční půjčovné. Barevně rozlišený stav předmětu (k dispozici, půjčeno). 

 Databáze dodavatelů a zákazníků. Součástí každého záznamu je přehled 

o výpůjčkách zákazníka. U každého zákazníka suma zaplaceného půjčovného. 

 Tvorbu výpůjčních smluv. Smlouvy lze prodlužovat, je možné inkasovat 

půjčovné jak při zapůjčení, tak při vrácení předmětu výpůjčky. 

 Lze vybírat jistinu (zálohu) a podle uvážení účtovat penále za pozdní vrácení. 

 Na jednu smlouvu lze půjčit i více předmětů současně. 

 Před vložením předmětu do výpůjčky se může obsluze k odsouhlasení zobrazit 

fotografie předmětu. 

 Pořizování rezervací. Rezervace se může změnit na výpůjční smlouvu. 

 Přehledy o rezervacích a smlouvách po jednotlivých předmětech a podle klientů. 

 Tiskové sestavy (potvrzení rezervace, smlouva, vypořádání, příjmové doklady, 

přehledy smluv aj.) 

 Přehledy – sumarizace smluv za období. 

 Uzavřené smlouvy již nelze dále nijak upravovat. 

 Adresář – přenos údajů o firmě z rejstříku ARES do adresáře 

 Denní cenová pásma s % slevou 

 Manuál 
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2.4.2 Program PRO 

 Síťová verze 

 Všechny možnosti nižší verze LITE. 

 V síti může pracovat současně více uživatelů nad společnými daty. 

 Ceník doplňkového prodej zboží a služeb. 

 Do výpůjčních smluv lze kromě půjčených předmětů vkládat i doplňkové zboží a 

služby. Půjčovna nářadí může účtovat např. opotřebení nástrojů nebo vrtáky, 

půjčovna lyží broušení hran a podobně. 

 V závislosti na právech obsluhy lze uzavřenou (vrácenou) smlouvu znovuotevřít a 

následně opravit, nebo lze zopakovat proces vrácení, a opravit tak jeho parametry 

(doplatek účtovaný při dokončení smlouvy a podobně). 

 Další drobné funkce a sestavy navíc. 

 

2.4.3 Program PREMIUM 

 Síťová verze 

 Všechny možnosti nižších verzí LITE a PRO. 

 V síti může pracovat současně více uživatelů nad společnými daty. 

 Agenda Předměty je rozšířena o jednoduchou evidencei nákladů na přízení, 

opravy, údržbu a jiné provozní výdaje. Součástí je i výpočet celkové výše nákladů 

a výnosů na každém předmětu s vyčíslením zisku po jednotlivých předmětech a 

za celou půjčovnu, nebo vybranou část sortimentu. 

 PREMIUM se hodí i pro půjčovny lešení a jiných drobných součástek, které se 

půjčují na množství ze zásoby: Předmětu lze zadat množství, ze kterého se 

půjčuje, se sledováním aktuálního množství k dispozici. Program kontroluje, aby 

součet rezervací a výpůjček nepřekročil celkovou zásobu. Počet kusů v zásobě 

není nijak omezen. 

 Možnost ručně nastavit libovolnou výši jistiny za soubor předmětů požadované 

při výdeji předmětu výpůjčky. 

 Při vytváření výpůjční smlouvy program zobrazuje počet budoucích rezervací na 

každý předmět, takže obsluha může lépe vyhodnotit, zda lze předmět půjčit, nebo 

ne, případně, zda je nutno trvat na vrácení před začátkem další výpůjčky. 

 V závislosti na právech obsluhy lze uzavřenou (vrácenou) smlouvu znovuotevřít a 

následně opravit, nebo lze zopakovat proces vrácení, a opravit tak jeho parametry 

(doplatek účtovaný při dokončení smlouvy a podobně). 

 Poskytování procentuelních slev z ceníkového půjčovného, s možností 

přednastavení slevy v databázi zákazníků. 

 Rozšířené možnosti formy úhrady (Převodem – fakturou z externího systému, 

           Free-zadarmo, interní výpůjčka a podobně). 

 Možnost vložit seznam oprávněných osob zákazníka pro převzetí a předání 

předmětu. 

 Přednastavitelné zákaznické % slevy 

2.4.4 Program PREMIUM PLUS 

 Síťová verze 

 všechny možnosti nižších verzí LITE, PRO a PREMUIM 
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 Sestavy z více komponent, předměty s příslušenstvím (např. různé stavební stroje, 

lešení apod.) 

 Průběžné vracení a výdeje v rámci jedné smlouvy (různá data výdeje a vrácení 

jednotlivých předmětů) 

 Rozdílná data výdeje a vrácení u jednotlivých předmětů. 

 Předávací protokoly (podchycují průběžné změny ve smlouvě) 

 Profesionální „rámcová“ výpůjční smlouva s všeobecnými podmínkami 

 Fakturace 

 

2.4.5 Ceník 

Tabulka 3 ceník pro půjčovnu [Zdroj: vlastní] 

verze cena 

LITE   

nesíťová licence pro jeden počítač 2900,- 

dodatečná licence pro další nesíťový počítač 2000,- 

    

PRO   

nesíťová licence pro jeden počítač 4900,- 

nesíťová licence pro dva počítače 6900,- 

nesíťová licence pro tři počítače 8900,- 

dodatečná licence pro další nesíťový počítač 2000,- 

    

PREMIUM   

nesíťová verze pro jeden počítač 12900,- 

nesíťová verze pro dva počítače 15900,- 

nesíťová verze pro tři počítače 18900,- 

dodatečná licence pro další nesíťový počítač 3000,- 

 

2.5 Zastavárna – půjčování peněz, výkup použitého zboží 

Program zastavárna byl původně vytvořen na zakázku podle požadavků malé 

zastavárny, princip je ale stejný jako u každé jiné zastavárny, a proto je vhodný 

k využívání pro ty, které tuto činnost provozují. Vede databázi klientů (zástavců), 

v databázi lze vyhledávat a filtrovat podle jména. Je možné zobrazit historii smluv 

vybraného klienta. 

 Umožňuje uzavřít zástavní smlouvu a v jejím průběhu tuto smlouvu prodlužovat, 

vybírat průběžné úroky, přijmout částečnou výplatu půjčené částky nebo naopak 

poskytnout dodatečnou půjčku atd. 

 Maximálně zkracuje čas potřebný k vytvoření právoplatné zástavní smlouvy 

(ocení zejména zastavárny s velkým počtem smluv na třeba i malé částky – viz 

dále). 
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 Ke každé smlouvě zaznamenává historii jednotlivých operací se smlouvou 

(založení, prodloužení, propadnutí atd.). 

 Výkup předmětů – vystavení výkupní smlouvy. 

 Denní výkaz pohybů hotovosti (půjčeno, vráceno, vyplaceno, výkup), vč. tisku 

sestavy. 

 Sumář zastavárny – aktuální stav „Půjčeno“, „Splatné úroky“ apod. 

 Ochrana spuštění programu heslem, zálohování databáze. 

 Prozatím není řešen následný komisní prodej propadlých zástav. Někteří 

uživatelé, kteří současně prodávají i nové zboží, používají náš software Astor, ve 

kterém evidují jak nové zboží, tak propadlé zástavy. Při současném nákupu obou 

programů Vám pochopitelně poskytneme slevu. 

 Program Zastavárna je určen pro prostředí Windows 98 a vyšší. 
 

2.5.1 Cena 

Program zastavárna lze pořídit za 1900,- 

2.6 Pro hotely ABX Recepce R3 

Rezervační hotelový systém ABX  Recepce je určen pro všechny typy ubytovacího 

zařízení. V každém okamžiku poskytuje aktuální přehled o stavu hotel – obsazenosti, 

příjezdech, odjezdech, uklizenosti atd. Pomocí jednoduše ovladatelných grafických štaflí 

snadno vytvoříme novou rezervaci nebo pobyt, přesuneme ho z pokoje na pokoj nebo 

změníme období a délku pobytu tažením myší, podobně jako v grafickém editoru. Jsou zde 

i hodinové štafle pro krátkodobý pronájem. Administrativu ulehčí automaticky generované 

hlášení pro ČSÚ, hlášení o pobytu cizinců, ale i hlášení pro obecní úřady. Nové zákazníky 

můžeme přilákat i používáním rezervačního rozhraní weblink (on-line rezervaci přímo 

z www stránek hotelu). Pro uživatele hotelového systému ABX Recepce je 7 dní v týdnu 

k dispozici linka technické podpory. Každý uživatel může snadno nastavit chování a 

vzhled programu podle své potřeby. 

2.6.1 Obsah softwaru ABX Recepce R3 

• Kompletní hotelová evidence, Rezervace, Hotelové účty, Ubytovací kniha, Drobný 

prodej, Pokladna a další agendy 

• Grafické hotelové štafle 
• Grafické hotelové štafle – hodinové 
• Podpora pro telefonní ústředny 
• Spolupráce s pokladním systémem pro restaurace Harsys 

• Statistiky a sestavy pro obecní úřady, cizineckou policii, ČSÚ 
• Poptávkový on-line systém Weblink 1 
• Poptávkový rezervační systém Weblink 2 
• Stabilní Client-Server platforma SQL serveru Firebird 

Navíc obsahuje:  

• Prodej pokojů vcelku i po lůžkách (hostely) 
• Podpora pro kempový provoz (ubytování mimo pevně stanovená místa) 

• Plná editovatelnost rezervací přetažením myši ve štaflích 
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• Možnost zápisů více rezervací (příjezdů) současně 

• Živé účty (po každé změně parametrů rezervace nebo účtu je účet automaticky 

natížen až do konce pobytu, nečeká se na uzávěrku) 
• Podpora pro zámkové systémy 
• Poptávkové rozhraní, které můžete umístit na stránky Vašeho hotelu. – Weblink 1 
• Webové rozhraní pro on-line rezervace z www stránek hotelu – Weblink2 

 

2.6.2 Hotelový software  - režimy provozu 

 Jednouživatelský režim (vše na jednom PC) 

 Síťový režim (více PC v síti) 

 Maximální počet stanic v síti 

 Připojení k databázi přes internet 

2.6.3 Hotelový software – internetové služby 

 Weblink 1 – poptávkové rozhraní pro hotelové WWW stránky 

 Weblink 2 – rezervační rozhraní pro hotelové WWW stránky 

 Připojení k databázi přes internet (z jiného počítače s nainstalovaným programem) 

 

2.6.4 Hotelový software – agendy 

U vybraných typů agend uvedu obrázky pro upřesnění 

 Typy pokojů 

V obrázku vidíme přehled pokojů, které hotel může mít, každý si tyto typy pokojů 

pojmenuje tak jak chce. 

 

Obrázek 2 typy pokojů [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 

 Sezónní ceny 

 Více cenových programů (pultové) 
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 Adresář 

Na obrázku vidíme, jak vypadá vkládání nového zákazníka do adresáře. 

 

Obrázek 3 Vkládání do adresáře [Zdroj: www.ab-x.cz] 

Na následujícím obrázku vidíme jednotlivé zákazníky již uložené v adresáři. 

 

Obrázek 4 Přehled adresáře [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 

 Rezervace a hotelové účty 

Vkládání nové rezervace. 

 

Obrázek 5 Průběh rezervace krok 1. [Zdroj: www.ab-x.cz] 

http://www.ab-x.cz/


Eva Leczová: Analýza a návrh na zlepšení IS ABX 
 

11 

2015 

Vkládání nové rezervace krok 2. 

 

Obrázek 6 Průběh rezervace krok 2. [Zdroj: www.ab-x.cz] 

Dokončení vkládané rezervace. 

 

Obrázek 7 Dokončení rezervace [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 

 Grafické hotelové štafle - grafické znázornění pokojů/apartmánů v časové ose. Ve 

štaflích je možné zadávat, editovat stav jednotlivých účtů, které jsou barevně 

rozlišeny podle aktuálního stavu (rezervace, potvrzená rezervace, příjezd, odjezd). 

  

http://www.ab-x.cz/


Eva Leczová: Analýza a návrh na zlepšení IS ABX 
 

12 

2015 

Názorný přehled hotelových grafických štaflí, jednotlivé barvy na obrázku označují 

odlišnost rezervace. 

 

Obrázek 8Přehled hotelových štaflí [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 Možnost pořizování vice rezervací současně 

 Možnost editace vice účtů současně 

 Ceník doplňkového prodeje 

 Drobný prodej recepce 

 Skladová evidence 

 Příjemky/převodky na sklad 

 Přehled vystavených dokladů 

 Náhled na denní stav hotelu 

 Přehled prodeje, statistiky 

 Nastavitelné denní kurzy měn 

 Automatická aktualizace denních kurzů z internet 

 Směnárna (nákup a prodej cizích měn, odpočty, přehledy pro ČNB) 

 Pokladna s denními uzávěrkami 

 Telefony, propojení s tarifikačním software 

 Přehledy v číslech 

 Přehledy v grafech 

 Statistické hlášení pro ČSÚ 

 Statistick dotazník 

 Elektronické hlášení o pobytu cizinců 

 Hlášení pro obecní úřad (ubytovací a rekreační poplatky) 

 

2.6.5  Hotelový software – propojní na restaurační systémy 

ABX Harsys 6 pro Windows – vysvětleno v kapitole 2.2 

  

http://www.ab-x.cz/
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2.6.6 Hotelov software – propojení na účetní program 

Veškeré vystavené faktury – hotelové účty a zálohy, prodejky drobného zboží 

ABRA G2 (propojení přes ABRA OLE) 

Stormware Pohoda (do XML souborů) 

 

2.6.7 Hotelový software – propojení se zámkovými systémy 

KABA 

EVVA 

ONITY 

ASSA ABLOY Vingcard 

Jiné 
 

2.6.8 Hotelový software – dokumentace, zákaznická a technická podpora 

Příručka v elektronické podobě 

Tištění manuál 

Podpora písemně e-mailem 

Podpora telefonicky 

Zákaznická podpora 1 rok zdarma 

Nová verze e-mailem 1 rok zdarma 
 

2.7 Hodinová rezervace 

Hodinové rezervace prostor a předmětů – hodinové štafle (doplňkový modul pro 

hotelový systém ABX Recepce R3) 

2.7.1 Účel agendy 

Slouží k přehledné správě rezervací prostor, jako jsou konferenční sály, salonky, nebo 

wellness pracoviště. Zároveň lze pomocí hodinových štaflí vyřešit nejenom pronájem 

sportovišť (tenisové kurty apod.), ale i půjčování sportovního vybavení (např. jízdních 

kol). Agenda může být použita i k plánování procedur nebo vyšetření v zařízeních 

lázeňského charakteru. V ubytovacích provozech se určitě najdou i jiné způsoby využití 

 

2.7.2 Prostory, předměty 

Součástí definice každého prostoru nebo předmětu jsou jazykové mutace (CZ, EN, DE) pro 

vyúčtování (fakturaci), volitelná sazba DPH, a také cenová pásma, umožňující např. 

nastavit odlišnou cenu za 1h podle celkové délky pronájmu. 

 

2.7.3 Rezervace ve štaflích 

S rezervacemi se pracuje velmi podobně, jako s denními rezervacemi pokojů. Pomocí myši 

je možné rezervace vytvářet, měnit jejich délku a období, přesouvat mezi prostory. 
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Ukázka hodinových štaflí. 

 

Obrázek 9 Hodinová rezervace [Zdroj: www.ab-x.cz] 

 

2.7.4 Vazba na hotelové účty 

Každá rezervace může být propojena s pobytem, se kterým souvisí. Před odjezdem hosta 

program kontroluje, zda s jeho pobytem nesouvisejí nevyúčtované hodinové rezervace. 

2.7.5 Vyúčtování rezervací 

 

Pokud má rezervovaný předmět či prostor určenou sazbu nájemného, má obsluha výběr 

z více způsobů vyúčtování: Drobným prodejem (hotově nebo kartou), Převodem na 

související hotelový účet (bude placeno společně s pobytem), Externě (faktura bude 

vystavena v jiném, obvykle účetním systému), Free (neúčtuje se). 

 

2.7.6 Přehledy 

 

 

Obrázek 10 přehled rezervací 

 

K dispozici je přehled hodinových rezervací pro vybraný den, nebo i období, který 

usnadňuje sledování vyřízenosti a zaplacenosti pronájmů. Recepční také může vytisknout 

seznam rezervací, např. pro maséra, nebo jiný obslužný personál. 

  

http://www.ab-x.cz/
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2.7.7 Ceník 

 

Do 5 prostor/předmětů                  4000,- 

Dalších 5 prostor/předmětů           1500,- 

Dalších 10 prostor/předmětů         2000,- 

 

2.8 Hotelový systém – weblink 1 
 

Weblink 1 je poptávkové rozhraní, které umístíte na www stránky Vašeho hotelu. 

Chcete přijímat on-line žádosti o ubytování prostřednictvím vlastních webových stránek? 

Pak je Weblink 1 tou správnou volbou. Uživatelé hotelového systému ABX Recepce R3 

mají možnost využít hotové řešení pro příjem a zpracování objednávek „Weblink 1“. 

Snadná a rychlá instalace – do www stránek hotelu vložíte poptávkový formulář jako tzv. 

iframe.Weblink 1 je určen pouze k přijetí poptávky, vlastní rezervace se pořizuje ručně, 

podle příchozího požadavku. Komunikace se zákazníkem probíhá česky nebo anglicky. 

O přijetí požadavku je uživatel informován e-mailem a upozorněním přímo v aplikaci 

ABX Recepce. 

2.9 Hotelový systém – weblink 2 
 

Weblink 2 je rezervační rozhraní, které umístíte na stránky Vašeho hotelu. 
 

Máte vlastní webové stránky? Chcete přijímat on-line rezervace ubytování? Pak 

je Weblink 2 tou správnou volbou. Narozdíl od poptávkového systému Weblink 

1 spolupracuje Weblink 2 přímo s databází hotelového systému Recepce. Přijaté 

požadavky z www stránek se zapisují do databáze programu Recepce – tedy do štaflí. 

Snadná a rychlá instalace – do stránek hotelu se vloží poptávkový formulář jako 

tzv. iframe 

Weblink 2 zapisuje pořízené rezervace přímo do databáze programu s barevným odlišením 

od ručně pořízených rezervací. Komunikace se zákazníkem probíhá česky, anglicky nebo 

německy. Na výběr je více typů rezervací (garantovaná platební kartou, negarantovaná). 

O přijetí požadavku je uživatel informován e-mailem a upozorněním přímo v aplikaci 

ABX Recepce. 

 

Pro správnou funkci musí mít uživatel povolené ukládání cookie souborů (ve výchozím 

nastavení novějších verzí MS Internet Explorer je nutno povolit v nastavení Možností 

internetu). 
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2.10 Reference 
 

Zaměříme se na reference z Ústeckého kraje: 

 Hotel Zlatý lev, Žatec 

 Zámek Červený Hrádek, Jirkov 

 Hotel Clochard, Chomutov 

 Hostinec a Penzion Kyjovská terasa, Krásná Lípa 

 Tapas y Copas Restaurant, Louny 

 Hotel Sport Lípa, Vědomice 

 Penzion Selský Dvůr, Klášterec nad Ohří 

 Hotel Inge, Kadaň 

 Autokemp Osek, Osek 

 Cihelna sport relax club, Žatec 

 

 

2.11 Ceník 

2.11.1 Pro běžné hotely a penziony 

 

Tabulka 4 Ceník pro běžné hotely a penziony 

  

nesíťová verze pro jeden 

počítač 

Síťová verze (dva 

počítače) 

Běžné hotely a penziony     

do 5 pokojů 4500,- 5500,- 

do 10 pokojů 5990,- 6990,- 

do 15 pokojů 7990,- 9990,- 

do 20 pokojů 9990,- 11990,- 

do 25 pokojů 11990,- 14990,- 

do 30 pokojů 13990,- 16990,- 

Každých dalších 5 pokojů 2000,- 2500,- 

pro větší počty pokojů 

speciální cena     

drobný prodej se skladovou 

evidencí (1x prodejní/pokladní 

místo) 

3000,- 3000,- 

podpora pro telefonní ústřednu  

(načítání dat o hovorech do 

hotelových účtů 

3000,- 3000,- 
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2.11.2 Hostely nebo ubytovny s prodejem po lůžkách 

 

Tabulka 5 ceník pro hostely nebo ubytovny s prodejem po lůžkách [Zdroj: vlastní] 

  

nesíťová verze pro jeden 

počítač 

síťová verze pro dva 

počítače 

hostely nebo ubytovny s 

prodejem po lůžkách     

do 4 pokojů/20 samostatných 

lůžek 5900,- 6900,- 

do 8 pokojů/40 samostatných 

lůžek 7900,- 9900,- 

do 12 pokojů/60 samostatných 

lůžek 9900,- 12900,- 

každé další 4 pokoje/20 

samostatných lůžek nad 12/60 
3000,- 4000,- 

 

2.11.3 Ubytování mimo pevné stavby (kempy, tábořiště) 

 

Tabulka 6 ceník pro ubytování mimo pevné stavby (kempy, tábořiště) [Zdroj: vlastní] 

  

nesíťová verze pro jeden 

počítač 

síťová verze pro dva 

počítače 

ubytování mimo pevné 

stavby (kempy, tábořiště)   

do 50 současně 

probíhajících pobytů 
5900,- 7900,- 

do 100 současně 

probíhajících pobytů 
8900,- 11900,- 

každých dalších max 50 

probíhajících pobytů 
4000,- 6000,- 
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2.11.4 Kombinované provozy 

 

Tabulka 7 ceník pro kombinované provozy [Zdroj: vlastní] 

Kombinované provozy 

pokud jsou v zařízení nakombinovány jak klasicky pevné pokoje, tak prodej po lůžkách 

nebo volné pobyty mimo pevné pokoje, konečná cena není prostým součtem zde 

uvedených cen 

na vyžádání je vystavena nezávazná cenová nabídka s přihlédnutím charakteru a 

velikosti provozu 

Poptávkové a rezervační rozhraní 

weblink 1 - poptávkové rozhraní pro www stránky 

hotelu podle počtu pokojů 
od 2900,- 

weblink 2 - rezervační rozhraní pro www stránky hotelu 

podle počtu pokojů 
od 4500,- 

2.11.5 Doplňkové moduly a příplatky 

 

Tabulka 8 ceník pro doplňkové moduly a příplatky [Zdroj: vlastní] 

  

síťová verze pro jeden 

počítač 

síťová verze pro dva 

počítače 

doplňkové moduly a 

příplatky     

každé další pracoviště 

(další počítač) 
2000,- 2500,- 

možnost připojení 

programu k datům přes 

internet 

  zdarma 

propojení s restauračním 

systémem Harsys 
zdarma zdarma 

podpora pro zámkové 

systémy 
cena dle typu na vyžádání 

eport dokladů do účetních 

programů (vystavvené 

faktury, apod.) 

cena na vyžádání 

ABRA G2 

Stormware Pohoda 
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2.11.6 Služby, podpora 

 

Tabulka 9 ceník služby a podpory [Zdroj: vlastní] 

služby, podpora   

balíček služeb "KOMFORT", zahrnuje přípravu dat, naplnění databáze pokojů, 

konfiguraci ceníků, instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy na místě u zákazníka. 

Předpokladem je připravená a funkční technika 

jednotná cena K.Vary , v rozsahu do 6 hodin, instalace a školení 

probíhá přímo v ubytovacím zařízení nebo v kanceláři 

dodavatele 

2900,- 

jednotná cena pro okolí K. Varů, v rozsahu do 6 hodin na místě 

+ max 50 km. Instalace a zaškolení probíhá v ubytovacím 

zařízení, cena zahrnuje dopravu a ztrátový čas na cestě max 

50km jedním směrem 

4400,- 

jednotná cena pro celou ČR, v rozsahu do 6 hodin na místtě. 

Instalace a školení probíhá v ubytovacím zařízení, cena zahrnuje 

dopravu a ztrátový čas na cestě po celé ČR 

6500,- 

podpora BASIC SUPPORT: upgrade, telefonická a e-mailová 

podpora, včetně vzdálené zprávy v pracovní dny 9-17 hodin 

první rok od 

zakoupení zdarma, v 

dalších letech za 

poplatek cca 15% za 

základní ceny podle 

síťové verze 

podpora ON-SITE SUPPORT: navíc vzdálená správa dle 

potřeby + pravidelné návštěvy servisního technika na místě 
nabídka na vyžádání 

 

2.11.7 Sleva při nákupu 

 

Tabulka 10 ceník při slevě k nákupu [Zdroj: vlastní] 

Sleva při nákupu   

popis sleva 

Upgrade z jiného dříve zakoupeného (nutno 

doložit), nebo vlastními silami vytvořeného 

software 

10% až 20% 

při současném nákupu sw Harsys 5% až 20% podle rozsahu zakázky 

sleva při nákupu ve dvou  10% až 20% z každé síťové verze 

 

Rezervační hotelový systém můžete zakoupit na dobírku. Pokud přivezete svůj nebo 

zakoupíte nový počítač přímo od dodavatele ABX software, zdarma Vám hotelový systém 

nainstaluje, nakonfiguruje a předvede jeho nejdůležitější části (do 1h práce). Slevy nelze 

automaticky sčítat. V případě možného souběhu slev si musíte vyžádat nabídku pro 

konkrétní případ. Ceny nezahrnují DPH a ev. poštovné nebo dopravu mimo K.Vary. 

U zásilek nad 10.000,- bez DPH se neúčtuje doprava. 
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2.12 Software na zakázku 
 

Na zakázku lze vytvořit především nadstavby, doplňky nebo zákaznické úpravy do 

stávajících hotových softwarových produktů. 
Zakázkový program, který bude přizpůsoben přesně potřebám klienta, může vyřešit 

problematiku specifického provozu (např. pohyb materiálu, osob, účtování služeb atd.) a 

poskytne tak mnohem vyšší komfort práce, než sériový produkt. Software na zakázku 

může jít do hloubky problému a může vyřešit řadu věcí, jimiž se standardní aplikace vůbec 

nezabývají. 

Važte si svého času a pohodlí – nechte si vyrobit software na míru! Cena zakázkového 

software se klientovi brzy vrátí v úspoře práce a času.  
 

 

2.13 Elektronická evidence tržeb EET 
 

Ministerstvo financí připravuje podle chorvatského modelu od roku 

2016 elektronickou evidenci tržeb. Finanční správa by díky novému systému mohla 

on-line sledovat tržby podnikatelů. 
Mělo by se jednat o finančně nepříliš náročné řešení (oproti starému zákonu o registračních 

pokladnách). Na rozdíl od předchozího zákona (který byl nakonec zrušen) se již nepočítá 

s fiskálními pamětmi, ale s odesíláním informací o každé jednotlivé platbě do centrálního 

úložiště přes internet. Nebude tedy nutno kupovat nový hardware (fiskální tiskárny), ale 

postačí software kompatibilní s centrálním systémem finanční správy. Povinnost EET se 

má vztahovat na fyzické a právnické osoby přijímající platby v hotovosti. Hotovostí je 

myšlena platba jiným způsobem než bankovním převodem tzn. hotovost, platební karty, 

stravenky, šeky. Zavádění EET má být postupné, a to od ledna 2016 pro restaurace a 

hotely, od července 2016 pro podnikatele v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Ostatní 

podnikatelé budou zařazeni do režimu EET až na základě analýzy, která vyhodnotí 

fungování první skupiny firem. V současné době je návrh zákona v meziresortním 

připomínkovém řízení. Podrobnosti zákona budou stanoveny vyhláškou. Součástí návrhu 

zákona je i účtenková loterie. KDU-ČSL chce před hlasováním o elektronické evidenci 

tržeb (EET) studii, která by přesně zhodnotila dopady této normy. Až podle výsledků 

studie by se pak měla EET zavést, a to s případnými daňovými kompenzacemi pro dotčené 

podnikatele. Ministerstvo financí zvažuje v souvislosti s EET snížení DPH restauracím na 

15 %, premiér Sobotka s tím však nesouhlasí. Ministr financí Andrej Babiš již připustil, že 

povinné zavedení EET by se mohlo odložit a začít fungovat až od 1. 4. 2016. Pro všechny 

poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikne povinnost 

evidovat tržby, se počítá i s jednorázovou slevou na dani ve výši 5000 Kč. 
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3 Průzkum spokojeností uživatelů s IS ABX 
 

Průzkum spokojenosti uživatelů s IS ABX jsem prováděla na základě sestaveného 

písemného dotazníku. Zaměřila jsem se na Ústecký kraj, konkrétně město Chomutov a 

Jirkov. Ve městě Chomutov je více jak 15 hotelů, nicméně tento software využívá pouze 

hotel Clochard, v Jirkově je to s počtem hotelů o něco menší, ale využívá jej také jeden 

hotel, který se nachází na zámku Červený Hrádek. Většina hotelů ve městech, na které 

jsem se zaměřila, využívají spíše papírovou formu vedení hotelu s pomocí excelu a 

recepční software Previo, Rehos.  

Průzkum probíhal v těchto etapách: 

 Formulace zadání, vymezení cílů výzkumu 

 Sestavení dotazníku 

 Provedení průzkumu 

 Zpracování získaných dat 

 Analýza získaných dat a vyhodnocení dotazníku 

Otázky byly směřovány se spokojeností uživatelů s hotelovým softwarem ABX. 

K dispozici jsem měla 20 dotazníků, bohužel ne každý uživatel, měl zájem a čas tento 

dotazník vyplnit. K hodnocení výzkumu jsem měla k dispozici 10 vyplněných dotazníků 

(vzor dotazníků viz příloha č.1) 

3.1 Výsledky výzkumu 

3.1.1 Otázka č. 1 

Tabulka 11 Jak obtížná byla instalace softwaru ABX [Zdroj: vlastní] 

Jak obtížná byla instalace softwaru ABX? 

velmi 

jednoduchá 

spíše 

jednoduchá 

průměrně 

obtížná spíše složitá velmi složitá 

0% 90% 10% 0% 0% 
 

Graf 1 vyhodnocení otázky č. 1 [Zdroj: vlastní] 
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3.1.2 Otázka č. 2 

Tabulka 12 Jak rychlý byl instalační proces softwaru? [Zdroj: vlastní] 

Jak rychlý byl instalační proces softwaru? 

rychlý průměrný pomalý 

100% 0% 0% 

 
 
Graf 2 vyhodnocení otázky č. 2 [Zdroj: vlastní] 

 

 

3.1.3 Otázka č. 3 

Tabulka 13 Zvolil/a byste raději instalaci softwaru přímo od dodavatele [Zdroj: vlastní] 

Zvolil/a byste raději instalaci softwaru přímo od dodavatele? 

ano ne 

50% 50% 

 

 

Graf 3 vyhodnocení otázky č. 3 [Zdroj: vlastní] 
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3.1.4 Otázka č. 4 

Tabulka 14 Nakolik užitečná je dokumentace přiložená k softwaru [Zdroj: vlastní] 

Nakolik užitečná je dokumentace přiložená k softwaru? 

velmi 

užitečná 

spíše 

užitečná 

průměrně 

užitečná 

spíše 

neužitečná naprosto neužitečná 

80% 0% 5% 15% 0% 

 

 

Graf 4 vyhodnocení otázky č. 4 [Zdroj: vlastní] 

 

 

3.1.5 Otázka č. 5 

Tabulka 15 Jak často software "zamrzne" nebo "spadne" [Zdroj: vlastní] 

Jak často software "zamrzne" nebo "spadne"? 

Každý den 1-2 do týdne 1x za 14 dní 1x do měsíce 

0% 0% 0% 100% 

 
Graf 5 vyhodnocení otázky č. 5 [Zdroj: vlastní] 
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3.1.6 Otázka č. 6 

Tabulka 16 Jak jste celkově spokojen/a s výkonem softwaru [Zdroj: vlastní] 

Jak jste celkově spokojen/a s výkonem softwaru? 

velmi spokojen/a 
spokojen/

a 
Průměrně spokojen/a 

nespokojen/

a 
velmi nespokojen/a 

90% 10% 0% 0% 0% 

 

 

Graf 6 vyhodnocení otázky č. 6 [Zdroj: vlastní] 

 

 

3.1.7 Otázka č. 7 

Tabulka 17 Doporučil/a byste software ostatním? [Zdroj: vlastní] 

Doporučil/a byste software ostatním? 

určitě ano pravděpodobně ano pravděpodobně ne určitě ne 

85% 15% 0% 0% 

 

 

Graf 7 vyhodnocení otázky č. 7 [Zdroj: vlastní] 
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3.1.8 Otázka č. 8 

Tabulka 18 Zvolil/a byste raději úplně jiný software [Zdroj: vlastní] 

Zvolil/a byste raději úplně jiný software? 

ano ne 

1% 99% 

 

 

Graf 8 vyhodnocení otázky č. 8 [Zdroj: vlastní] 

 

 

3.1.9 Otázka č. 9 

Otázka č. 9 byla dle uvážení respondenta, znění je: 

Jak by se mohl software zlepšit? 

Odpovědi na tuto otázku rozeberu v kapitole č. 4.9. 

 

3.1.10 Otázka č. 10 

Tabulka 19 Pohlaví [Zdroj: vlastní] 

Pohlaví 

muž  žena 

10% 90% 

 
Graf 9 vyhodnocení otázky č. 10 [Zdroj: vlastní] 

 

1% 

99% 

Zvolil/a byste raději úplně jiný software? 

ano

ne

10% 

90% 

Pohlaví 

muž

žena



Eva Leczová: Analýza a návrh na zlepšení IS ABX 
 

26 

2015 

4 Zhodnocení zjištěných nedostatků 

 

4.1 Otázka č. 1  

Z výsledků otázky č. 1, které jsou uvedeny v předchozí  kapitole 3.1.1, kde znění otázky je: 

„Jak obtížná byla instalace softwaru ABX?“, vidíme 90% odpovědí u volby otázky spíše 

jednoduchá a zbylých 10% odpovědí u otázky průměrné obtížná. Z tohoto výsledku lze 

usoudit, že instalace softwaru ABX není pro uživatele úplně jednoduchá. 

4.2 Otázka č. 2  

Z výsledků otázky č. 2, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.2, kde znění otázky je: 

„Jak rychlý byl instalační proces softwaru?“, vidíme celých 100% odpovědí u volby otázky 

rychlý. Z tohoto výsledku lze usoudit i přes ne příliš kladný výsledek u otázky č. 1, že 

instalační proces je rychlý. 

4.3 Otázka č. 3 

Z výsledků otázky č. 3, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.3, kde znění otázky je: 

„Zvolil/a byste raději instalaci softwaru přímo od dodavatele?“, vidíme 50% odpovědí u 

volby otázky ano a zbylých 50% odpovědí u volby ne. Z tohoto výsledku nelze usoudit 

žádnou negativní příčinu, jde spíše o pohodlnost a čas uživatele. 

4.4 Otázka č. 4 

Z výsledků otázky č. 4, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.4, kde znění otázky je: 

„Nakolik užitečná je dokumentace přiložená k softwaru?“, vidíme 80% odpovědí u volby 

otázky velmi užitečná, 5% odpovědí u volby průměrné užitečná a zbylých 15% u volby 

otázky spíše neužitečná. Výsledek je pro mne sporný hlavně z hlediska zkušenosti 

uživatele, pokud bude software obsluhovat nezkušený uživatel, je zřejmé, že pro něj bude 

dokumentace užitečná, kdežto u zkušeného uživatele bude spíše neužitečná. 

4.5 Otázka č. 5 

Z výsledků otázky č. 5, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.5, kde znění otázky je: 

„Jak často software „zamrzne“ nebo „spadne“?“, vidíme 100% odpovědí u volby otázky 1x 

do měsíce. Výsledek může být zapříčiněn počítačem a jeho funkcemi, na kterém je 

software nainstalovaný. 

4.6 Otázka č 6 

Z výsledků otázky č. 6, které jsou uvedeny v předchozí kapitole3.1.6, kde znění otázky je: 

„Jak jste celkově spokojen/a s výkonem softwaru?“, vidíme 90% odpovědí u volby otázky 

velmi spokojen/a a zbylých 10% odpovědí u volby otázky spokojen/a. Výsledek je tedy 

kladný a není problém s celkovým výkonem softwaru. 
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4.7 Otázka č. 7 

Z výsledků otázky č. 7, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.7, kde znění otázky je: 

„Doporučil/a byste software ostatním?“, vidíme 85% odpovědí u volby otázky určitě ano a 

zbylých 15% u volby otázky pravděpodobně ano. Z výsledku lze tedy konstatovat kladnou 

reakci. 

4.8 Otázka č. 8 

Z výsledků otázky č. 8, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.8, kde znění otázky je: 

„Zvolil/a byste raději úplně jiný software?“, vidíme 1% odpovědí u volby otázky ano a 

zbylých 99% u volby otázky ne. Z výsledku lze usoudit spokojenost uživatelů se 

softwarem a bez 1% by software nikdo neměnil. 

4.9 Otázka č. 9 

Otázka č. 9 byla dle uvážení respondenta, znění otázky je: „Jak by se mohl software 

zlepšit?“, odpovědi byly následující:  

 Software bych ničím nezlepšil/a, jsem s ním spokojen/a 

 Nevím 

 Zadávání by mohlo být přehlednější 

 Určitě jsou nedostatky 

Někteří respondenti ani nevyplnili. Bohužel tato otázka i ostatně jako každá jiná otázka na 

uvážení respondenta byla riziková a to hlavně z toho důvodu, protože ne vždy jsou 

odpovědi respondentů dostačující a uspokojivé pro dovršení nějakého závěru, stane se, že 

respondent ani nejsou ochotni odpovědět.  

 

4.10 Otázka č. 10 

Z výsledků otázky č. 10, které jsou uvedeny v předchozí kapitole 3.1.10, kde znění otázky 

je: „Pohlaví?“, odpovědělo 10% mužů a 90% žen.  

 

Z tohoto šetření tedy vyplynulo, že se stávajícím softwarem jsou uživatelé, až na pár 

drobných detailů spokojeni a není tedy za potřebí nějakého výrazného návrhu na zlepšení, 

v podstatě není vůbec žádného. Tvůrci tohoto softwaru jsou tak v předstihu a stále software 

a hlavně jednotlivé verze inovují, že si nedopustí, aby uživatel či klient přišel na nějaké 

zlepšení dříve než oni sami. 
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5 Návrh na zlepšení systému 

V každém navrženém systému je vždy co vylepšit, ať už to zpočátku vypadá jako dokonalý 

systém, postupem času se dostaví jistý návrh na změnu k lepšímu. Příčinou je každodenní 

vylepšení techniky, nárůst požadavků klienta, více dostupných dat a dalších řadou příčin. 

Z mého výzkumu dotazníku jsem nedošla k úplnému návrhu na zlepšení systému, sám o 

sobě je tento software pořád doplňován o nové a nové funkce a výrobci si jsou tímto zcela 

jisti, proto jsou, dá se říct v tomto směru o krok napřed. Sama za sebe mohu usoudit 

maximální spokojenost s tímto softwarem, není nic, co bych změnila, vše je velmi 

přehledné a srozumitelné. 
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6 Závěr 

Informační systém je nezbytnou součástí každého podniku, i když se najdou i podniky, 

který jej nepoužívají nebo aspoň ne v takové podobě jaký by měl být, nahrazují ho excelem 

a písemnou formou např. sešity či knihy. Chtějí ušetřit, ale jaksi jim nedochází, co všechno 

si tím stěžují, dnešní technologie je již tak vyvinutá, že nám v podstatě usnadní práci úplně 

se vším. 

Cílem této bakalářské práce bylo provést průzkum spokojenosti uživatelů s informačním 

systémem ABX, zhodnotit zjištěné nedostatky a navrhnout možné zlepšení softwaru. 

Průzkum spokojenosti uživatelů jsem provedla pomocí dotazníku, který uvádím v příloze, 

veškeré zhodnocení a samotný průzkum spokojenosti uvádím v bodě osnovy 4 a 5. 

Dospěla jsem k závěru, že ne vždy nám dotazník pomůže k nějakému razantnímu pokroku 

či změně k lepšímu, horšímu. Je to riziko a dokáže nám pouze trochu nastínit 

problematiku, kterou hledáme. Příčinou toho všeho bych viděla spíše v nespolupráci 

respondentů, většina bez zájmu, když už tedy „zájem“ je, většina jen „prostě“ něco 

odkřížkuje, největší bod zlomu byl, pokud se měl respondent sám projevit a napsat svůj 

názor či myšlenku, většinou bez odpovědi, nesrozumitelné vyjádření nebo pouhých pár 

bezmyšlenkových slov. Ať se tedy dostanu k samotnému shrnutí a dosaženému závěru, 

k nějakému razantnímu zjištění nedostatků jsem z průzkumu nepřišla, jde spíše o 

maličkosti (pro některé jedince) jako je např. zvolení instalace raději od dodavatele. Sama 

jsem  byla uživatelem, konkrétně verze softwaru ABX Recepce R3 a podle mého úsudku, 

jde o software velmi propracovaný s nespočet užitečnými funkcemi, který usnadní opravdu 

mnoho práce, technická podpora softwaru funguje naplno a myslím, že nějaká změna 

k lepšímu není nutná 
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Příloha č. 1 

 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Eva Leczová a jsem studentkou na Hornicko – geologické fakultě, Vysoké 

školy báňské – technické univerzitě v Ostravě. Mou bakalářskou prací bylo provést 

výzkum spokojenosti uživatelů softwaru ABX recepce R3. Proto bych Vás tímto chtěla 

poprosit o vyplnění anonymního dotazníku, který bude vyhodnocen a zpracován. Děkuji za 

Váš čas a ochotu. 

 

1. Jak obtížná byla instalace software ABX? 

□ Velmi jednoduchá 

□ Spíše jednoduchá 

□ Průměrné obtížná 

□ Spíše složitá 

□ Velmi složitá 

 

2. Jak rychlý byl instalační proces softwaru? 

□ Rychlý 

□ Průměrný 

□ Pomalý 

 

3. Zvolil/a byste raději instalaci přímo od dodavatele? 

□ Ano 

□ Ne 

 

4. Nakolik užitečná je dokumentace přiložená k softwaru? 

□ Velmi užitečná 

□ Spíše užitečná 

□ Průměrně užitečná 

□ Spíše neužitečná 

□ Naprosto neužitečná 

 

5. Jak často software „zamrzne“ nebo „spadne“? 

□ Každý den 

□ 1 – 2x do týdne 

□ 1x za 14 dní 

□ 1x do měsíce 
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6. Jak jste celkově spokojen/a  s výkonem softwaru? 

□ Velmi spokojen/a 

□ Spokojen/a 

□ Průměrně spokojen/a 

□ Nespokojen/a 

□ Velmi nespokojen/a 

 

7. Doporučil/a byste software ostatním? 

□ Určitě ano 

□ Pravděpodobně ano 

□ Nevím 

□ Pravděpodobně ne 

□ Určitě ne 

 

8. Zvolil/a byste raději úplně jiný software? 

□ Ano 

□ ne 

 

9. Jak by se mohl zlepšit software? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

10. Pohlaví? 

□ Muž 

□ Žena 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas, který jste strávil/a vyplněním tohoto dotazníku. 
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