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ANOTACE: 
  

V této práci je popsáno kursové sázení, stávající informační systém kursového 

sázení a jeho fungování. Dále systém komunikace celého systému kursového 

sázení v rámci jedné organizace.  

Cílem této práce je navrhnout zlepšení informačního systému využívaného při 

kursovém sázení a navrhnout možnosti zlepšení komunikace jednotlivých 

poboček sázkové kanceláře s centrálou. 

 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: 
 

Kurs, tip, bookmaker, sázení, hazardní hry, přenos dat, informační systém, 

komunikace 

  
 

 

 
 
ANOTATION OF THESIS:  
 
In this work is written about course betting, it´s functionality, systém of course 

betting and way of course from bookmaker to customer. System of 

communication among whole system of course betting in one company.  

The objective of this work is to suggest improvement of information systém 

using by betting and try to offer options of improvement of communications 

among cell of betting copany.  
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1. Úvod 

 

Na úvod bych chtěla říci, že tato bakalářská práce je úvodem do problematiky 

informačního systému kursového sázení a dalších problémů s ním spojených. Z tohoto 

důvodu není práce zdaleka vyčerpávající, a doufám, že poslouží jako dobrý základ a 

impuls pro další pokračovatele zainteresované v této problematice, kteří ji dále rozšíří.  

Na otázku proč jsem si vybrala jako téma bakalářské práce právě téma systém 

kursové sázení je jednoduché. Prvním důvodem je, že v součastné době chce-li být 

kdokoliv úspěšný v této oblasti, musí plnit požadavky svých zákazníků v co možná 

nejkratším termínu a v požadované kvalitě. Což právě zlepšení informačního systému, 

už jakéhokoli znamená. Základem informačního systému v podniku rozumíme 

především systémové vybavení (software, hardware, síťové řešení, atd.). Pro každou 

společnost musí platit to, že informační systém je jádrem jejího nervového systému. 

Další skutečností, na kterou se v této práci zaměřím je komunikace, respektive 

komunikace jednotlivých poboček s centrálou. Dá-li se říci, že se současná doba něčím 

vyznačuje, tak jsou to především rychlé změny, které zásadním způsobem zasahují do 

všech sfér našeho života. Nové trendy a postupy vyžadují naši velkou pozornost, 

chceme-li uspět v moderním světě. Oblast komunikačních technologií je z celé škály 

technologií nejvíce citlivá. 

 Cílem této práce je návrh na zlepšení informačního systému kursového sázení, 

přičemž se budu věnovat hlavně informačnímu systému sázkových kanceláří. 

Zanalyzuji  dosavadní informační systém kursového sázení, komunikaci mezi 

jednotlivými pobočkami a centrálou. Dále pak navrhnu systém pro zlepšení komunikace 

mezi centrálou a pobočkami a systém využívaný při kursovém sázení. Tohoto cíle se 

snažím dosáhnout pomocí analýzy dostupných informací na dané téma a podat tak 

ucelený úvodní pohled do této problematiky.  

          První část práce obsahuje obecnou rovinu, jako je vymezení pojmu kurz, kursová 

nabídka, herní plán a druhy sázek. Dále jsem pomocí dostupných informací zkoumala, 

jaké faktory ovlivňují sázení. V druhé části práce následuje analýza současného systému 

sázení. Kapitola je o bookmakerovi, jako lidském faktoru a o systému sázení na 

jednotlivých pobočkách.  
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Dále jsem provedla analýzu informačního systému využívaného při kursovém sázení a 

analýzu komunikace jednotlivých poboček s centrálou. 

            V hlavní části práce je návrh na zlepšení komunikace mezi pobočkami a 

centrálou a návrh na zlepšení informačního systému využívaného při kursovém sázení. 

Jaké systémy jsou k tomuto účelu využity a v neposlední řadě, jaký systém využívá 

centrála k rozesílání dat, tak aby se co nejrychleji dostali k zákazníkovi. 

  

 

obrázek 1: Projekt nejdražšího hazardního rezortu světa MGM Grand 
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2. Kurs a kursové sázení 

 „Zákon ČNR č.202/1990sb. O loteriích a jiných podobných hrách, který toto 

podnikání upravuje říká, že kursové sázky jsou takovým typem hry, při niž je hra 

podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích a 

závodech či uhodnutím jiných vypsaných událostí nebo skutečností „.[7]  

Kurs je číslo, které určuje, kolikanásobek vsazené částky získáte, pokud bude 

váš tip správný. Tipem se určuje, na který výsledek sázkové příležitosti sázíte. Tipy jsou 

napsané nad sloupečky s kurzy. Jako příklad uvádím fotbal, který může dopadnout  

třemi možnými výsledky. 

 Tipy jsou určeny takto: 

1- Výhra prvního týmu v názvu sázkové příležitosti 

0- Remíza 

1- Výhra druhého týmu v názvu sázkové příležitosti 

10- Neprohra prvního týmu, tip je vyhrávající, pokud sázková příležitost skončí  

      remízou nebo vítězstvím prvního týmu.    

12- Výhra domácích nebo hostů, tip je vyhrávající, pokud sázková příležitost skončí    

             vítězstvím prvního nebo druhého týmu. 

02- Neprohra druhého týmu, tip je vyhrávající, pokud sázková příležitost skončí  

      remízou  nebo vítězstvím druhého týmu. 

Jako první tým v názvu sázkové příležitosti je v naprosté většině uveden domácí 

tým. Výjimkou tvoří zápasy, které se hrají na neutrálním hřišti. V tomto případě je za 

názvem týmu napsáno NH. 

 
 
         2.1 Kursová nabídka a herní plán 

Kursovou nabídku všech sázkových příležitostí lze nalézt na internetu, na 

teletextu nebo také v tisku. Nabídku sázkových příležitostí lze také zakoupit u přepážky 

každé sázkové kanceláře. Je možné si vyžádat buď celkovou nebo jen zkrácenou podle 

specifikace. Například nabídku dnešní, zítřejší nebo nabídku pouze na vybraný druh 

sportu, například fotbal, hokej, tenis a podobně. V tištěné nabídce jsou všechny údaje 

jako na tabulích v sázkové kanceláři. 
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Pod nadpisem s názvem soutěže například Anglická fotbalová liga najdete na 

tabulích nebo na vytištěných nabídkách kursovou nabídku. Údaje v řádcích jsou 

v následujícím pořadí: Číselný kód sázkové příležitosti, název sázkové příležitosti 

(zápasu), čas do kterého lze sázkovou příležitost sázet a kursy přiřazené k jednotlivým 

tipům, na obrázku číslo 2 je uveden příklad.  

 
 

obrázek 2: Ukázka kursové nabídky 

 

 

Herní plán vlastní každá sázková kancelář. Herní plán je právně závazná norma, 

která musí být formulována nanejvýš obecně, ale přesto výstižně, nanejvýš stroze, ale 

přesto věcně tak, aby v ní byly obsaženy všechny případy a skutečnosti, které se mohou 

v praxi vyskytnout. To je úkol samozřejmě složitý a tak náročný na neustálou 

aktualizaci. Provoz na pobočkách sázkových kanceláří ukázal, že v herním plánu je 

neustále co doplňovat a pozměňovat, především v závislosti na spokojenosti zákazníka 

a konkurenceschopnosti firmy. 

V každém herním plánu nesmí chybět následující ustanovení. Za prvé jsou to 

obecná pravidla, která jsou určena pro organizování kursových sázek společnosti na 

základě povolení Ministerstva financí ČR. Seznámení s obecnými pojmy jako je sázka a 

kurz a na jakém základě se vypočte výhra. Další ustanovení obsahuje, kdo se může 

účastnit na sázkách, druhy sázek, typy sázek, kdo může přijímat sázky, právo 

společnosti určovat začátek a konec přijmu sázek, způsoby uzavření sázky, omezení 

sázek, neukončené utkání, výše vsazené částky, kdo a kdy má nárok na vyplacení výhry, 

rozhodnutí mimořádných případů a její reklamace. 

151 Aston Villa       - Bolton 5.4. 16:00 1,7 3,6 4,6 1,16 1,24 2 

152 Blackburn        - Tottenham 5.4. 16:00 2,4 3,2 2,7 1,4 1,3 1,5 

153 Fulham             - Sunderland 5.4. 16:00 2,3 3,2 2,9 1,35 1,28 1,55 

154 Manch. City     - Chelsea 5.4. 16:00 3,8 3,4 1,8 1,8 1,26 1,2 

155 
ewcastle         - Reading 5.4. 16:00 1,8 3,4 4,2 1,18 1,26 1,9 

156 Wigan               - Birmingham 5.4. 16:00 2 3,2 3,4 1,26 1,28 1,7 

157 Middlesbrough- Manch. Utd. 6.4. 14:30 7 4 1,4 2,7 1,16 1,03 

158 Everton            - Derby 6.4. 16:00 1,25 5 12 - 1,1 3,4 

159 West Ham        - Portsmouth 8.4. 20:45 2,4 3,2 2,8 1,35 1,28 1,5 
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 Dále pak co má tiket obsahovat, dobu, do které si zákazník může nechat výhru vyplatit, 

vrácení sázek a její pravidla a tak dále. 

 Nesmí chybět důležitý dodatek o tom, že sázek se mohou účastnit pouze osoby starší 

osmnácti let se způsobilostí k právním úkonům. Herní plán se liší podle společnosti. 

 
        2.2 Druhy sázek 
 

          Každá společnost sázkových kanceláří má různé druhy sázek. Těmi 

nejzákladnějšími, které používá většina společností je jednoduchá sázka, Ako sázka, 

sázka na chybu Kombi, Desítka, rozpis a jiné například číselné hry. 

          Jednoduchá sázka, jak je vidět na obrázku 3 je sázka, ve které se sází pouze na 

jednu sázkovou příležitost. Kurz této sázky se rovná kurzu vybraného tipu u zvolené 

sázkové příležitosti.      

 

  

obrázek 3: Ukázka jednoduché sázky 

 

 

Ako sázkou, která je vidět na obrázku rozumíme, tiket s více sázkovými 

příležitostmi společně. Celkový kurz se vypočte vynásobením kurzů jednotlivých tipů. 

Do této sázky se muže zařadit až 99 libovolných zápasů, které se nepodporují.  
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Vzájemně se podporující jsou příležitosti, u kterých výsledek jedné příležitosti 

ovlivňuje výsledek druhé. Výhru obdržíme pouze v případě správného určení všech 

tipovaných sázkových příležitostí.  

 

obrázek 4 : Ukázka Ako sázky 

 

 

Kombi sázka je sázka, ve které sázející může získat výhru i v případě, že  

neuhodne všechny tipované příležitosti. U sázky Kombi se bere výhra i v případě, že 

některé tipy nevyjdou. Do kombi se může vybrat od dvou do dvaatřiceti sázkových 

příležitostí až do šestnácti skupin. Počítač sám automaticky vytvoří jejich přípustné 

kombinace, všechny jednoduché sázky, všechna přípustná 2-aka, 3-aka, 4-aka a tak 

dále. Které se pak mohou hrát najednou na jednom tiketu. Na tiketu si sázející může 

vybrat kombinace, které chce sázet. Je možné vsadit třeba jen 3-aka a 4-aka. Rovněž 

může pro každou kombinaci zvolit jinou vsazenou částku.  

Každý tipovaný zápas je zařazen do skupiny, označené písmenem, jak je vidět 

na následujícím obrázku 5. V jedné skupině může být i více zápasů. Aby byla skupina 

výherní, musí být všechny tipy v ní určeny správně. V jedné skupině nesmí být 

podporující se příležitosti.  

Hlavní výhodou kombi tiketu je ta, že místo mnoha a mnoha Ako-sázek se 

všechny zápasy mohou hrát na jednom tiketu. Další výhodou jsou takzvané tutovky. 

Jedná se o zvláštní skupinu označenou písmenem „T“. 
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 Tato skupina je vyhrazena pro tipy, kterým sázející plně věří. Sázkové příležitosti ze 

skupiny tutovek se automaticky přiřadí ke všem kombinacím. Malá nevýhoda je však ta, 

že v této skupině se nesmí chybovat. I jedna chyba znamená, že celý tiket prohrává. 

 

 

obrázek 5: Ukázka kombi sázky 

 

 

           Desítka je speciální sázka na deset vybraných zápasů zvolené fotbalové ligy. 

Sázková kancelář každý týden vybere ligy, které do Desítky zařadí. U soutěží, kde je 

méně než deset zápasů v daném kole, jsou k první lize přiřazeny zápasy z nižších lig 

téže země. Na obrázku je pro názornost vybrána anglická desítka. 

Desítka je vlastně soubor deseti jednoduchých sázek na jednom tiketu. Za každý 

zápas který sázející trefí, obdrží výhru, proto se velice často vsazená částka vrátí. Pokud 

však sázející uhodne všech deset zápasů obdrží i aktuální bonus vypsaný pro danou 

ligu. V případě, že si na jeden tiket klient vsadí desítky dvou různých soutěží, může 

získat k oběma bonusům i prémii v hodnotě 1milion korun. 
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obrázek 6:Ukázka desítky 

 

 

Sázkové kanceláře se liší různými druhy sázek. Kromě výše uvedených druhů 

sázek mohou sázející vsadit na číselnou hru. Jedná se například o Sportku, Šťastných 

deset, Keno Euro miliony nebo Korunku. Číselné hry jsou speciálním druhem sázek, 

kdy sázející tipuje, jaká čísla budou vylosována. Takovéto hry se dělí na dva druhy. 

První variantou jsou hry fungující na principu hry Lotto, zde je předem známa výše 

výhry, která je dána pevným kursem. Znamená to, že pokud bude více výherců, tak 

daná výhra se nijak nedělí mezi ostatní výherce. Tímto navazuji na druhou variantu 

číselné hry, která je postavena tak, že případná výhra se dělí mezi sázející, kteří čísla 

správně natipovali. 

Pro skupinu sázejících, kteří nemají čas dojít na pobočku sázkové kanceláře si 

společnosti připravily sázení po telefonu. Po uzavření smlouvy a složení hotovosti na 

konto může klient okamžitě sázet v pohodlí domova. Vedení konta bývá zdarma včetně 

takových služeb jako zasílání SMS a Emailových zpráv o rozhodnutých sázkách a 

každém pohybu na kontě. Vkládání i vybírání z konta je na jakékoli pobočce na 

počkání.  
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Minimální vsazená částka se liší podle sázkové kanceláře a podle druhu sázky. 

Na jednoduchou sázku lze vsadit od deseti korun a na sázku kombi od třiceti korun. 

Sázející platí při uzavírání sázky manipulační poplatek. Tyto prostředky používají 

některé sázkové kanceláře na částečné krytí nákladů na provoz kanceláře a na zajištění 

co nejlepších služeb pro sázející. Výše poplatku se pohybuje kolem deseti procent ze 

vsazené částky. 

Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a 

výši vsazené částky. To znamená, že vyplacená částka v případě správného určení 

tipované skutečnosti je rovna součinu výherního poměru a vsazené částky. 

 

2.3 Možnosti  vsazení tiketu 
 
Když se brzy po revoluci v roce 1989 začaly objevovat první sázkové kanceláře, 

řada lidí to přivítala s otevřenou náručí. Dnes má každý člověk možnost vybrat si svou 

sázkovou kancelář. Může vybírat ze široké škály sázkových společností, která mu 

nejvíce vyhovuje.  

První z možností, je příprava tiketu na internetu. Sázení po internetu funguje na 

stejném principu jako klasické sázení v sázkové kanceláři. Je však pohodlnější. Velkou 

výhodou sázení po internetu je přehled a pohodlí. Klient má dost času podívat se na 

přehled všech dostupných sázek, porovnat si je a vyhledat si příslušné statistiky. 

Jakmile je hotov, odešle tento tiket na pobočku v místě svého bydliště a jen si ho po 

zaplacení vyzvedne.  

„Dne 26. září 2007 schválil americký kongres federální zákon, který zakazuje 

bankám a vydavatelům kreditních karet provádět platby ve prospěch provozovatelů 

internetového hazardu. Přijetí zákona značně ovlivnilo akcie společností provozujících 

kasina a pokerové herny, akcie se během jednoho dne propadly o desítky procent. 

Internetové herny byly vládě USA trnem v oku už dlouhá léta. Zákonodárci se neustále 

snažili byznys, který neměli pod kontrolou, nějakým způsobem omezit. Přestože se 

jedná o útok proti online gambligu, je to také součastně útok na svobodu internetu a 

všech uživatelů“[8].  

Další z možností vsazení tiketu je prostřednictvím sázkové kanceláře. Je to větší 

či menší místnost vybavená počítačem na přijímání sázek a velké tabule s nabídkami 

kurzů na jednotlivé zápasy. Výhoda klasických sázkových kanceláří je poloha. 
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 Sázkové kanceláře jsou často součástí restaurací nebo barů a je v nich možno sledovat 

na velkých obrazovkách nejrůznější zápasy.   

Jsou i takoví sázející, kteří dávají přednost domácí přípravě. To znamená, že si 

nechá u přepážky vytisknout kursovou nabídku, doma si vše v klidu vyhodnotí a zpět do 

sázkové kanceláře se vrací s jasným úmyslem. 

Třetí možností je nový způsob a to sázkový terminál. Je to samoobslužné 

zařízení pro příjem kursových sázek. Základní součástí sázkového terminálu je 

dotyková obrazovka, akceptor bankovek a mincí, čtečka čárového kódu a termotiskárna 

pro tisk tiketů. Součastně je terminál vybaven čtečkou čipových karet pro identifikaci 

obsluhy a klienta. Hlavní předností tohoto terminálu je jednoduchost a přehlednost 

celého postupu přípravy a potvrzení sázky. Klient si na terminálu připraví sázku sám a 

součastně má možnost nechat si pomocí čtečky čárového kódu ověřit zda je tiket 

výherní. 

V České republice bylo v roce 2006 vsazeno více než 98 miliard Kč, což je 

meziroční nárůst o 8,2 procenta. Největší podíl mezi provozovanými sázkovými hrami a 

loteriemi tradičně zaujímají výherní hrací přístroje. Na následujícím obrázku je 

znázorněn přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001-2006. 

 

obrázek 7:Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2001-2006[15] 

 
 

V mil. korun 
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         2.4 Faktory ovlivňující objem sázek  
 

Objem sázek závisí na mnoha faktorech. Nejen na počtu obyvatel dané lokality, 

úrovni jejich bohatství, ale také na množství sázkových příležitostí. Mezi faktory lze 

také počítat ty méně důležité, jako např. momentální nálada nebo příjemnost a ochota 

obsluhy. 

Umístění pobočky 

 
Při prvním srovnání jsem vybrala tři pobočky sázkové kanceláře, které se 

nacházejí v jednom městě. Budu sledovat počet vsazených tiketů za každý jednotlivý 

den v období jednoho měsíce mezi třemi pobočkami. Vybrala jsem měsíc listopad a 

pobočky jsou rozmístěné v různých částech města. Záměrně byly vybrány dvě pobočky 

na okraji a jedna v centru města, protože tímto srovnáním sleduji vliv počtu vsazených 

tiketů na umístění pobočky sázkové kanceláře ve městě.  

 

 
 

obrázek 8: Graf s počtem vsazených tiketů na pobočce 1 
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        obrázek 9: Graf s počtem vsazených tiketů  na pobočce 2 
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      obrázek 10: Graf s počtem vsazených tiketů na pobočce 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že pobočka číslo dvě, která se právě nachází 

v centru města, má větší počty vsazených tiketů v průběhu celého měsíce listopadu než 

pobočky číslo jedna a tři. Dále ale sleduji, že vývoj vsazených tiketů v průběhu měsíce 

je u všech třech poboček podobný. Na konci prvního týdne je nárůst a ten se opakuje 

přibližně po čtrnácti dnech.  

Výsledkem tohoto zkoumání je, že umístění pobočky ve městě má velký vliv na 

počtu vsazených tiketů. Nárůst v počtu vsazených tiketů se opakuje v cyklech u všech 

poboček stejně. Důvodem tohoto jevu je hlavní fotbalová soutěž liga mistrů, která se 

hraje pravidelně právě v těchto cyklech. 
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Pravidelný měsíční příjem 

 

Při druhém zjišťování údajů jsem si vybrala sedm poboček, které se nachází také 

v jednom městě. Aby byly údaje srovnatelné použila jsem dva různé týdny, ale zároveň 

jsem je vybrala proto, že se v obou týdnech se hraje hlavní fotbalová soutěž a všechny 

ostatní ligy. Jedná se tedy o týden od 5.11. do 11.11. 2007 (1. týden) a týden od 22.10. 

do 28.10. 2007 (2. týden). První týden v měsíci byl vybrán záměrně v období před 

výplatou mezd sázejících a druhý týden po výplatě mezd, protože touto statistikou 

zjišťuji, zda má tato skutečnost nějaký dopad na počtu uzavřených sázek, což je zřejmé 

z následujících obrázků a grafů. 

 

 

Tabulka 1: Srovnání 6ti poboček za 1. týden 
1.týden 5.11.07 6.11.07 7.11.07 8.11.07 9.11.07 10.11.07 11.11.07 
1 180  260  178  231  236  251 127 

2 275  313  291  149  239  233 227 

3 179  213  185  127  292  217 163 

4 91  121  125  139  109  185 139 

5 145  171  160  194  147  182 149 

6 127  133  115  137  131  152 147 

Celkem 997 1211 1054 1177 1154 1220 952 
Celkem za celý týden 7765 
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obrázek 11: Graf srovnání 6-ti poboček za 
1.týden

  
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2: Srovnání 6ti poboček za 2. týden 

 
Celkem za celý týden 8082 

2.týden 22.10.07 23.10.07 24.10.07 25.10.07 26.10.07 27.10.07 28.10.07 
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3 239   247   221   243   258   299   220 

4 124   141   148   195   164   184   179 

5 103   185   217   166   168   187   167 

6 110   155   144   169   132   132   121 

Celkem 997 1233 1247 1172 1195 1214 1024 
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obrázek 12: Graf srovnání 6-ti poboček za 2.týden 
 

 
 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že rozdíl pouhých 317 sázenek ve vybraných 

týdnech není tak markantní změna. Proto výsledkem tohoto srovnání je skutečnost, že 

období výplaty mezd sázejících nemá velký vliv na počtu vsazených sázek.  

Je nutno uvést, že ostatní vlivy které působí na počet vsazených tiketů za den 

nejsou ve sledování zaznamenány (např.: rekonstrukce pobočky, uzavření kanceláře 

před skončením pracovní doby z technických důvodů, nebo jiné aspekty). 

  

3. Analýza systému sázení 

 

V této kapitole přiblížím součastným systémem sázení. Systém sázení nemůže 

fungovat bez bookmakera. Výše výhry se odvíjí od kurzu, který vypisuje bookmaker, o 

této funkci se zmiňuji v první části. 

Ve druhé části se zabývám operačním systémem a programem, který se v 

současnosti používá v sázkových kancelářích. Dále popisuji postup vsazení tiketu 

klientovi.  

Třetí část pojednává o analýze datového systému sázkové společnosti, kde se 

snažím nastínit problematiku toku dat a veškerý chod systému. 

V poslední části popisuji analýzu komunikace poboček s centrálou ,kde se 

zabývám využitím veřejné telefonní sítě a modemu.        
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3.1 Bookmaker 
 

Podstatou každé sázky je kurz, který vypisují bookmakeři. Jsou to lidé, kteří 

zásadním způsobem ovlivňují bytí a nebytí sázkové společnosti. Představíme-li si trh se 

sázkami jako bojiště, na jedné straně budou stát sázející a proti nim právě bookmakeři. 

Jejich cena spočívá v tom, že stojí proti neobvyklé přesile, kterou musejí svým uměním 

zvládnout. Jde o mimořádně důležitou práci, na jejich odhadu a zkušenostech hodně 

závisí ekonomická bilance společnosti. Případná chyba může stát společnost miliony 

korun.  

Ale kdo to vlastně bookmaker je? Je to člověk, který musí být především fanatik 

do sportu. Pokud se pustí do téhle práce, musí počítat s tím, že bude většinu času 

v izolaci. Bookmakeři totiž pracují z domova, což se na jedné straně může jevit jako 

výhoda, na straně druhé se té práci musí přizpůsobit celá rodina. Ta hlavní práce se 

odehrává v nočních hodinách z neděle na pondělí. 

Bookmakeři jsou spíše uzavření lidé, kteří sledují zápasy po celém světě, vedou 

si statistiky, sledují veškerá média. Zápasy mimořádně prožívají, tradují se historiky, jak 

někteří v minulosti třeba rozmlátili televizi v případě nepříznivého vývoje a podobně. 

Práce bookmakera není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohla zdát. 

Každý bookmaker má na starosti více oblastí. Znamená to sledovat dvacet až 

pětadvacet lig, fotbalové pohárové soutěže, basketbalové ligy, NHL, NBA a tak dále. 

Důležité pro bookmakera je obstarat si co nejvíce informací, i takových, kteří s možným 

výsledkem sportovního utkání zdánlivě nesouvisejí, jako je geografie místa, kde se 

hraje, počasí, soukromé zázemí protagonistů soutěží až po náladu každého hráče.  

Stanovení kurzu může trvat několik sekund až několik minut. Záleží na tom, jak 

podrobný přehled bookmaker o daném utkání má. Těch kurzů musí bookmaker stanovit 

hned několik. Třeba u fotbalového utkání je základem pět kurzů. Vítězství domácích, že 

domácí neprohrají, remíza, že neprohrají hosté, vítězství hostů. K tomu se přidávají 

kurzy na přesný výsledek, v podstatě na kombinaci výsledků až do výše čtyř branek. 

Herní plán umožňuje bookmakerům v průběhu sázení kurzy korigovat. Což se stává, 

když se bookmakeři dozví nějakou novou podstatnou informaci, kterou nevěděli, nebo 

korekci kurzů ovlivňuje celková výše vkladů, počet sázejících a objem sázek. Výši 

kurzů kromě bookmakerova odhadu a zájmu sázejících ovlivňuje i konkurence. Dá se 

říci, že jsou kurzy stanoveny na určitou hladinu výhernosti pro sázkovou kancelář. 

Bližší informace jsou tajným receptem každé sázkové společnosti.  
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Kurzy na každý zápas stanovuje několik bookmakerů, jeden z nich určí ten konečný, 

který se pak objeví na tabuli sázkové kanceláře.  

Bookmakeři ovšem neurčují kurzy pouze na sportovní utkání. V dnešní době se 

dá vsadit na všechno i na tak zvané společenské sázky. Sází se na Vyvolené, Superstar, 

kdo vyhraje volby nebo zda bude na mistrovství světa pršet. Bookmaker, který je určený 

pro stanovování těchto kurzů, pak musí sledovat i druhy pořadů, které běžně nesleduje. 

 

3.2 Analýza informačního systému využívaného při   
       kursovém sázení 
     
Základem informačního systému sázkové společnosti je hlavní server, který se 

stará o veškerý chod systému. K tomuto serveru existuje jeden záložní, pro případ, že by 

hlavní server selhal. Tento centrální server je synchronizován s jednotlivými pobočkami 

sázkové kanceláře. Obsahuje různé databáze. „Databáze (neboli Datová základna) je 

určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu.V širším 

smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s 

uloženými daty a přístup k nim. Tento systém se v české odborné literatuře nazývá 

systém řízení báze dat.  Běžně se označením databáze v závislosti na kontextu,  myslí 

jak uložená data, tak i software .”[16] 

 První databáze se využívá pro účetní účely, například mzdy zaměstnanců, 

zasílání docházek, atd. Druhou využívají analytici, kteří vyhodnocují sázky. Třetí 

používají bookmakeři. Do tohoto serveru proudí jako vstupy data od bookmakerů. Tyto 

data obsahují vypisované kurzy, záznamy o změnách v zápasech, jako je čas nebo kurz  

a nové zápasy. A poslední je databáze sázková pro evidenci sázek. 

Mezi těmito databázemi existuje vztah. V zásadě jsou všechny databáze 

navázány na  databázi sázek. Bookmakeři do ní vkládají nové zápasy, analytici si zase 

z databáze berou data o vyplacených výhrách a účetní databáze si bere data o přijatých 

platbách, které se pak daní atd. 

Z poboček sázkové kanceláře přicházejí do centrálního serveru informace o 

přijatých tiketech a také interní informace. Interní informace obsahují data věrnostního 

systému sázejících, docházku zaměstnanců poboček a účetní informace, jako jsou ku 

příkladu pokladní knihy, stavy pokladní hotovosti a podobně. 
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Dále do centrálních serverů přicházejí data od klientů, kteří sázejí pomocí 

takzvané Telechance (což je sázka přes telefonní linku), nebo připravují sázky na 

internetových stránkách sázkové společnosti. 

Centrální servery vše zpracovávají, zabezpečují datovou komunikaci 

s pobočkami a poskytují data klientům pomocí webových stránek. Také zasílají SMS 

zprávy a emaily o rozhodnutých sázkách přímo klientům. Centrální servery zobrazují 

zadané informace na webu (nabídky, výsledky apod.) a zpracovávají data pro účetní 

jednotku a další jiné oddělení, které zajišťují chod společnosti. Celý tento chod je 

názorně předveden v následujícím obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obrázek 13:Graf informačního systému sázkové společnosti 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book
maker 

Book
maker 
 

Book
maker 
 

Book
maker 
 

WEB 
 

SKUPINA 
 CENTRÁLNÍCH 

SERVERU 

Klient 

Tele 
chance 

Klient 
 

Technické 
centrum 

Pobočka Pobočka Pobočka 
Pobočka 

Klient Klient Klient Klient 



 - 25 -

 
         3.3 Analýza komunikace jednotlivých poboček sázkové  

       kanceláře s centrálou    
       

Pro přenos dat z poboček do centrálních serverů se používá veřejná telefonní síť 

a modem. Veřejná telefonní síť je pro počítačové sítě velmi atraktivní. Ne snad proto, že 

by byla tím optimálním přenosovým kanálem pro přenos dat. Důvod je mnohem 

prozaičtější: veřejná telefonní síť existuje, je dostupná odkudkoli a umožňuje snadno 

vytvořit dočasné spojení s kterýmkoli jiným místem ve svém dosahu. Veřejná telefonní 

síť je obvykle řešena hierarchicky a místní telefonní ústředny jsou pouze nejnižším 

článkem této hierarchie.  

Funkce modemu je jednoduchá. Napřed přijme signál z počítače, namoduluje z 

něj zvukovou formu dat a ta je již v podobě impulzů přenositelná telefonní linkou. 

Protější modem signál z telefonní linky opět demoduluje na řeč přijatelnější pro počítač 

a pošle mu jej. K těmto účelům se v součastné době používají v sázkových kancelářích  

externí analogové modemy s přenosovou rychlostí až 56kb/s, který je znázorněn na 

obrázku. Modem se připojuje k sériovému portu a tak je možné ho bez problému 

připojit jak k novému, tak i k staršímu počítači. Díky sériovému rozhraní je možné 

modem využívat na počítačích s operačním systémem MS DOS, MS Windows, Novell 

Netvare a případně Linux. 

                      

obrázek 14: Modem - Microcom DeskPorte Home 

 

 

Díky modemu může mít komunikace mezi jednotlivými pobočkami a centrálou 

dvojí způsob. První  způsob se opakuje každou půl hodinu, kdy pracovnice sázkové 

kanceláře sama přikáže modemu, aby se spojil s centrálou a přenesl data. Tuto práci 

s modemem můžeme rozdělit na čtyři části: Vytočení čísla, navázání spojení, přenos dat 

a ukončení spojení. Druhý způsob je jednodušší.  
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Modem se spojí na začátku směny pracovnice. Udržuje stálé spojení s centrálou a tudíž 

je aktualizace nepřetržitá. Spojení se vždy zruší při ukončení pracovní doby pracovnice. 

Tento způsob se v praxi moc nevyužívá, protože stálé spojení znamená drahé spojení.  

 

3.4 Systém sázení na jednotlivých pobočkách 
 
 
V součastné době se v sázkových kancelářích používají operační systémy MS-

DOS. Je to jednouživatelský operační systém, ve smyslu komunikace pobočky a 

centrály a s tím spojeným přenosem dat. MS-DOS podporuje spuštění a běh pouze 

jedné úlohy, čímž není nijak narušen běh sázkového programu. Systém je rozdělen do 

několika částí, mezi kterými je definováno rozhraní, jehož prostřednictvím mezi sebou 

jednotlivé části komunikují. 

Tímto se dostáváme k programu, který využívají pracovnice. Tento program je 

ve vlastnictví sázkové společnosti. Je určen pro vsazení, vyplacení nebo storno tiketu, 

také pro interní potřeby, pokladní knihu, tisk nabídek, věrnostní systém, informace o 

výsledkách utkání, atd.  

Tento program lze rozdělit do tří částí. První část slouží pro přijetí tiketů, 

vyplacení tiketů a storno tiketů.  

Druhá část je informační. Používá se  pro klienta přihlášeného do věrnostního 

klubu. Tam zjistí svůj stav tzv. konta. Je zde umožněno nakupování v shopu, nebo také 

tisk pořadí v jednotlivých soutěžích. Tuto informační část používají i pracovnice 

sázkových kanceláří. Mohou zde zjistit aktuální počet vsazených tiketů, aktuální stav 

pokladny, vyhledat jakýkoli zápas v nabídce apod.  

Třetí část se používá pro interní záležitosti. Je opatřena ikonami pro volání přes 

modem do centra pro aktualizaci  zápasů a odhlášení z programu. 

Jak se má tiket správně vsadit? Ani tak nezáleží na pracovnici sázkové 

kanceláře, jako na zákazníkovi, který si přinese k přepážce lísteček s čísli zápasů a 

jejich tipy. Zákazník si sám vybere zápasy, které chce sázet. 

 To znamená, že přijde do sázkové kanceláře a z kursových tabulí nebo z kursové 

nabídky vybere zápasy. Na lísteček napíše čísla zápasů a k nim tipy, které si myslí, že 

vyjdou.  

Přistoupí k pracovnici na přepážce a předá lístek. Před vsazením si pracovnice 

od klienta zjistí , za jakou částku klient tiket vsadí a na jaký způsob. 
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To znamená vsadit tiket na určitý počet chyb, nebo si je zákazník jistý a vsadí tiket bez 

chyby. Pracovnice si lísteček převezme a v sestavě pro vsazení tiketu vyhledá kolonku 

přijmout tiket. 

Na následujícím obrázku 15 je znázorněn postup vsazení a vyplacení tiketu. Jako 

první musí pracovnice zjistit, zda je klient členem věrnostního klubu. Jestli-že ano, 

vyžádá si kartu klubu a v informativní sestavě  si vyhledá kolonku věrností systém, dále 

podkolonku  přihlásit klienta, vypíše číslo karty a přihlásí. Na obrazovce se automaticky 

objeví jeho stav konta a číslo karty. V následujících krocích klientovi vyplatí výhru a 

následně vsadí tiket. 

obrázek 15: Model podání sázky 
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4. 
ávrhová část 

 

V této kapitole se budu věnovat modernizaci technického vybavení prostředků 

komunikace mezi pobočkami a centrálou a dále pak inovací operačního systému a 

uživatelského rozhraní. V první části práce se budu zabývat novým připojením počítačů 

k internetu. Jaký způsob bude optimální z hlediska nákladů a jednoduchosti, ale také 

bezpečnosti. Druhá část pojednává o inovaci operačního systému, to znamená změna 

Softwaru z MS-DOS na Windows XP nebo Linux, přechod z vytáčeného spojení na 

pevnou síť, atd. Připojení k internetu považuji za nejdůležitější změnu.   

Jakým způsobem však zajistím bezpečnost přenosu těchto informací? Například 

mezinárodní  standard ISO/OSI, který definuje základní bezpečnostní služby pro 

komunikační sítě. V souladu se standardem ISO/OSI můžeme bezpečnostní služby 

rozdělit do následujících skupin: služby pro autentizaci, služby pro řízení přístupu, 

služby pro zajištění důvěrnosti, služby pro zajištění integrity a služby pro 

nepopiratelnost. Tyto služby mohou být v praxi implementovány na různých vrstvách 

komunikačního protokolu. [12] 

Nejdůležitější bezpečnostní protokoly, používané v síti Internet jsou pro 

bezpečnou elektronickou poštu dva různé systémy- PEM a PGP. PEM je určen pro 

celou škálu platforem a využívá kryptografických technik, používající veřejný klíč. 

Další bezpečnostní protokol, který je vyvíjen už delší dobu je IPsec. Je to služba 

umožňující dvěma zařízením komunikovat bezpečně, tedy šifrovaně. IPsec má dvě fáze 

svého běhu- Main mod a Quick mod. V Main modu pracuje protokol IKE, který ověří 

obě strany šifrovaného spojení a ustanoví prvotní bezpečnou komunikaci. V této fázi se 

nepřenáší zatím žádná data. Quick mod se používá pro samotný přenos dat. [13] 

Přenos dat mezi pobočkami a centrálou je v součastné době zabezpečen pouze 

na úrovni uživatelského jména a hesla, což je s ohledem na součastné technologie velice 

minimální. Potenciální útočník může odposlechnout tento datový tok a pomocí různých  

nástrojů získat potřebná hesla. Proto navrhuji použít Open VPN. 

VPN je zkratkou pro virtuální privátní síť – virtual private network. Je to 

komplexní řešení firemní komunikace, která kvůli překonání vzdáleností a úspoře 

nákladů prochází internetem. Pro přístupové okruhy se používají technologie 

bezdrátové i pevné.  
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Společnost potřebuje propojit od sebe vzdálené pobočky, kvůli sdílení centrálně 

spravovaných dat a kvůli bezpečné komunikaci. Díky šifrování je komunikace na dálku 

stejně bezpečná, jako kdyby probíhala po chráněné lokální síti. 

Použití VPN je například pro připojení uživatelů na pobočkách k aplikaci běžící 

centrálně, například terminálové služby. Pro vzájemné propojení všech poboček, to 

znamená možnost přístupu k počítačům, tiskárnám a dalším zařízením na jednotlivých 

pobočkách  pomocí vnitřních IP adres a pro pohodlné připojení do vnitrofiremní sítě 

z terénu nebo na služební cestě pomocí internetové přípojky. 

„Virtuální privátní síť je možné realizovat různými způsoby, pomocí různých 

protokolů. Tradičně se VPN sítě budují na základě protokolu IPSec. Ten se však 

neobejde bez podpory a jádře operačního systému, konfigurace je poměrně náročná a 

také mohou být problémy s kompatibilitou“[11]. Klasický IPSec si navíc neporadí 

s překladem adres (NAT). Proto popíši jednodušší implementaci VPN pomocí programu 

Open VPN. 

Open VPN je open-source program(pod licencí GPL), dostupný pro Linux i 

Windows. Nepotřebuje žádnou podporu kornelu, pouze ovladač virtuálního síťového 

rozhraní TUN/TAP. Program samotný běží v uživatelském prostoru, navíc krátce po 

spuštění odevzdá práva roota a dále běží pod uživatel nobody. Případná bezpečnostní 

chyba tedy může ohrozit integritu VPN, ale neohrozí operační systém. Tato 

implementace má samozřejmě i nevýhody. Větší režii (pakety přenášené přes VPN jsou 

baleny do UPD nebo TCP paketů) a větší zátěž systému (pakety se musí několikrát 

kopírovat z kornelu do uživatelského prostoru a naopak).   

 Pro realizaci virtuální privátní sítě sázkové společnosti bych ale zvolila protokol 

PPTP, který je podporován ve většině operačních systémů. Pro připojení počítače do 

virtuální privátní sítě je třeba na straně jedné pobočky vytvořit a správně nastavit nové 

speciální síťové připojení pomocí tohoto síťového připojení se připojit k PPTP serveru. 

První pobočka přijme údaje, které ji pošle server a nastaví si novou IP adresu, kterou ji 

přidělil server. Dále se přenastaví pravidla pro směrování veškerých dat, která bude 

pobočka odesílat. Po spojení budou veškerá data nejdříve směrována na PPTP server 

s ten je pak následně pošle dál. Obráceně, veškerá data, která budou určena pro pobočku 

budou nejdříve posílána PPTP serveru, který je následně pošle pobočce. 

VPN je nejbezpečnější a zároveň nejlevnější způsob permanentního spojení 

centrály s pobočkami sázkové kanceláře po celém území ČR.  
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Pro tento způsob připojení je nutná pouze konektivita do internetu. V následující 

kapitole se budu věnovat právě připojením. K připojení je potřeba VPN server, který má 

přístup na internet i intranet. Může sloužit pouze pro jednoho klienta, nebo jako 

rozbočovač a přijímat spojení od více klientů. Dále je k připojení potřeba VPN klient, 

který se přes internet připojí k serveru a prostřednictvím něj pak do intranetu. 

Zobecněním VPN je síťové tunelování, kdy se prostřednictvím standardního 

síťového spojení vytvoří virtuální linka mezi dvěma počítači, v rámci které pak lze 

navázat další síťová spojení. Toto spojení je možné využít ke chráněnému neboli 

šifrovanému přenosu dat mezi jednotlivými sázkovými kancelářemi v rámci VPN. 

Pokud chceme pomocí VPN nahradit autentizaci v bezdrátové síti, jsou 

požadavky poněkud jiné než u klasického dvoubodového propojení sítí LAN: Uživatelů 

je větší počet a každý musím mít vlastní klíč. Klíč je možno prohlásit za neplatný, např. 

pokud došlo ke krádeži zařízení. Ověřuje se nejen uživatel vůči serveru, ale i server vůči 

uživateli. Přidání uživatele nevyžaduje pokud možno zásah do serveru. 

Tyto požadavky je možné splnit za pomoci asymetrické kryptografie. Server i 

každý klient dostane pár klíčů ( soukromý a veřejný ). Soukromý klíč je tajný, nikam se 

nepřenáší a používá se k dešifrování. Veřejný klíč je dostupný komukoli a ten pomocí 

něj může zašifrovat data, která dokáže dešifrovat jen vlastník odpovídajícího 

soukromého klíče.  

V praxi se veřejný klíč vkládá do certifikátu spolu s informacemi o vlastníkovi. 

Pár klíčů si však může vygenerovat kdokoli a napsat do certifikátu libovolné údaje. 

Proto je potřeba důvěryhodná třetí strana – certifikační autorita. Ta ověří, že údaje 

v certifikátu odpovídají skutečnosti a opatří certifikát elektronickým podpisem. 

Elektronický podpis se vytváří na základě soukromého klíče a jeho platnost lze ověřit 

klíčem certifikační autority (opět ve formě certifikátu). Soukromý klíč certifikační 

autority je tedy Achillovou patou celého systému- kdokoli jej získá, může si vytvořit 

libovolný certifikát. Server přijme jakýkoli certifikát s podpisem certifikační autority. 

Na serveru tedy nemusí být žádný seznam uživatelů, kvůli přidání  uživatele není nutno 

do jeho konfigurace vůbec zasahovat.  

V popsaném postupu není rozdíl mezi certifikátem serveru a klienta, ale to není 

bezpečné- některý klient by mohl použít svůj certifikát a vydávat se za server. Proto 

musí být certifikát serveru označen a klient musí toto označení kontrolovat. Certifikáty 

mají omezenou dobu splatnosti, ale to v praxi nestačí. Pokud dojde ke kompromitaci 

soukromého klíče (např. krádeží zařízení), je nutné jej zneplatnit co nejdříve.  
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To může udělat certifikační autorita vydáním tzv. CRL (Certificate Revocation List). 

Ten se nakopíruje na server, aby mohl kontrolvat, zda je certifikát klienta stále platný.    

 

 

obrázek 16: Základní schémata pro šifrování s veřejným klíčem 

 

 

 

 

         4.1 Návrhy na zlepšení komunikace jednotlivých poboček              
sázkové kanceláře s centrálou                 

       
Pod pojmem komunikace poboček sázkové kanceláře s centrálou si můžeme 

představit předávání informací mezi dvěma systémy. Budu se zabývat především 

přenosem dat mezi dvojicí počítačů, respektive mezi počítačem a vzdáleným periferním 

zařízením, centrálou. 

 Spojení může probíhat dvojím způsobem. První způsob, to znamená drátové 

připojení, je obdobný způsob připojení, který sázkové kanceláře již používají. Přes 

telefonní linku. Spojení s použitím drátu může však probíhat i jiným způsobem. Druhá 

možnost spojení je bezdrátová. Do budoucna  je tato možnost velice atraktivní. 

Připojením se budu zabývat v následujících kapitolách. 
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          4.1.1 Drátové připojení 

 
Pro připojení k Internetu lze s úspěchem využít rozvody televize. Přípojka je 

osazena speciálními kabelovými modemy, které umožňují pomocí kabelové televize 

nejen sledovat televizní programy, ale také umožnit vysokorychlostní přístup 

k Internetu. Podmínkou je poskytování těchto služeb společností provozující tyto služby 

v dané lokalitě. Přenosová rychlost se pohybuje od desítek kb/s do přibližně 10Mbit/s.  

 
 Kabelová televize 
 

Kabelové připojení představuje nejmodernější a nejspolehlivější variantu 

připojení k Internetu. Poskytovatel připojí počítač ke své síti kabelem určeným pro 

vysokorychlostní přenos dat. Často jsou pro kabelové připojení využívány rozvody 

kabelové televize, které jsou už nataženy v mnoha budovách, takže připojení stačí 

provést až uvnitř budovy. Kabelové připojení jednoznačně nabízí nejlepší parametry. 

Tento typ kabelového připojení využívá rozvodů kabelové televize, ale pod 

pojmem "kabelové připojení" rozumíme takové připojení, které je až k uživateli 

přivedeno metalickým nebo optickým kabelem určeným pro přenos velkých objemů 

dat.     Nejčastěji je pro kabelové připojení využíváno rozvodů kabelové televize, které 

jsou nataženy především ve větších městech. Položení kabelu je finančně i formálně 

poměrně náročná záležitost. Optické kabely se používají především pro hlavní, páteřní 

spoje, např. přivedení přípojku do bytového domu, po němž je pak další rozvod 

realizován metalickými kabely. Optický kabel je imunní vůči elektromagnetickému 

rušení, které může ovlivnit právě metalické kabely. Nicméně jak metalické tak optické  

připojení nabízí vysokou rychlost a spolehlivost s krátkou dobou odezvy.[14]  

Místní rozvody tvořené koaxiálními kabely směřují do rozvodné jednotky, kde 

jsou umístěny potřebné kabelové modemy, které komunikují s obdobnými zařízeními na 

straně uživatelů a zajišťují přenos dat po místním koaxiálním vedení. Další přenos dat je 

však již řešen pomocí klasických datových okruhů postavených především na optických 

a bezdrátových trasách. Kabelové rozvody jsou tedy využity pouze pro přenos v dané 

lokalitě, a to na relativně malou vzdálenost. Cena se pohybuje okolo 500,- korun za 

měsíc při rychlosti 3072/258kb/s. 
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 Silové rozvody 
 

Další variantou připojení k internetu jsou silové rozvody. O využití silových 

rozvodů, tedy především elektrických vedení, pro přístup k Internetu se mluví již velmi 

dlouho. Tento typ připojení je však stále spíše testován než seriózně používán. V České 

republice zatím tyto služby představeny nebyly a je také dosti pravděpodobné, že se tak 

v dohledné době nestane. Přenosová rychlost se pohybuje kolem 10 Mbit/s. 

 

 ADSL 
 

A poslední mnou vybranou variantou drátového připojení je ADSL. DSL je 

zkratka Digital Subseriber Line, tedy digitální účastnická linka realizovaná na stávající 

telefonní kabeláži. Zkratka DSL znamená přeměna stávající klasické telefonní linky ve 

vysokokapacitní digitální přípojku. Poskytuje přístup k datům i přenos hlasu ve stejný 

okamžik. 

ADSL je vhodná především pro malé a střední firmy a domácí uživatele 

s vyššími nároky na rychlost a především pro všechny, kdo nechtějí být omezováni 

limity přenesených dat. Neblokuje běžný hlasový provoz, používá rozbočovač, který na 

lince oddělí hlasové a datové pásmo, a ADSL modem[9]. Služba ADSL je dostupná od 

899,- korun při rychlosti 2048/128kbps. 

 

 4.1.2 Bezdrátové připojení 
 

Bezdrátová síť může být vybudována různými způsoby v závislosti na 

požadované funkci. Ve všech případech hraje klíčovou roli identifikátor SSID, což je 

řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě rozlišují. Na obrázku je 

znázorněné bezdrátové připojení  k internetu. 

Síť může tvořit jeden počítač připojený k Internetu nebo dva a více počítačů 

připojených vzájemně mezi sebou. V bezdrátové síti jsou počítače připojeny pomocí 

radiového signálu místo kabelů nebo drátů.[10] 

 K výhodám bezdrátových sítí patří mobilita a žádné nevzhledné dráty. Naopak 

nevýhodou je problém bezpečnosti. Problém bezpečnosti bezdrátových sítí vyplývá 

zejména z toho, že jejich signál se šíří i mimo zabezpečený prostor.  
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            Nezvaný host se může snadno připojit i do velmi vzdálené bezdrátové sítě jen 

pomocí směrové antény, i když druhá strana výkonnou anténu nemá. V takových 

případech je vhodné využití zabezpečení na vyšší síťové vrstvě, například virtuální 

privátní síť. 

 

obrázek 17: Bezdrátová síť se sdíleným připojením k Internetu[10] 

 
 

Budu se zabývat dvěma různými způsoby připojení pomocí  bezdrátové sítě. Při 

výběru typu připojení k internetu nestačí zvolit si pouze poskytovatele, ale je potřeba 

vybrat si také rychlost připojení, produkt či datový limit. 

 K internetu je v současné době možné se připojit mnoha způsoby, které se díky 

poptávce po větší rychlosti každým rokem rozšiřují. U bezdrátového připojení je to 

například prostřednictvím Wi-Fi nebo pomocí  připojení prostřednictvím satelitu.  

 
Bezdrátové připojení pomocí WiFi 

 

První a nejznámějším připojením k síti internet je podle normy 802.11a/b/g 

označované zkratkou Wi-Fi (Wireless Fidelity). K přenosu informací používá mikrovln 

a je vhodná pro malé a střední vzdálenosti. Rychlost připojení k internetu pomocí Wi-Fi 

může dosáhnout 54Mb/s. Připojení probíhá přes přístupové body (Access point) 

v kmitočtovém spektru 2,4 Ghz a 5,4 Ghz (bezlicenční pásmo) a 26 Ghz (licencované 

pásmo ČTU – Český Telekomunikační Úřad). V případě připojení k internetu pomocí 

bezdrátového připojení Wi-Fi se cena v závislosti na zvoleném operátorovi pohybuje od 

cca 460,- korun výše při rychlosti 10Mbit. 
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Satelitní připojení 
 

Druhé je připojení prostřednictvím satelitu. Největší předností satelitních 

technologií je všesměrové vysílání ze satelitu, které může přijímat neomezený počet 

klientů v dosahu satelitu. Satelitního přístupu k internetu je využíváno především všude 

tam, kde není možno zajistit jiný způsob připojení. Je totiž prakticky dostupné všude. 

V České republice je však také využíváno místo klasických způsobů připojení kvůli 

jejich problematické dostupnosti a cenám. Existují různé způsoby - buď jednosměrný 

přístup, kdy uživatel může data pouze přijímat a pro jejich odesílání musí vlastnit ještě 

jiné připojení k Internetu, nebo systémy schopné komunikovat oběma směry. Základní 

nevýhoda je dána vlastností satelitu 

 Přenosy jsou prakticky dvoubodové a mají jisté zpoždění dané vzdáleností 

dráhy satelitu. Satelity mohou mezi sebou komunikovat přes rozbočovač nebo přímo. 

Toto zpoždění se pohybuje kolem 250ms. Důvodem je, že geostacionární družice jsou 

ve výšce přibližně 36 000km, takže signál musí urazit více než 72 000 km. Ačkoli se 

může zdát zpoždění čtvrtinu sekundy zanedbatelné, je nutné si uvědomit, že jde o dobu, 

po kterou putuje signál jedním směrem, takže odpověď na požadavek můžeme dostat 

nejdříve za půl sekundy, což už je v internetovém měřítku prodleva velmi vysoká. 

Náklady na připojení však bývají s výjimkou zřizovacích poplatků a s ohledem na 

přenosovou rychlost poměrně nízké. Přenosová rychlost se pohybuje od 400kbit/s. 

 

Tabulka 3: Rozdělení internetového připojení dle kapitálové náročnosti 
Kabelová 

televize 

ADSL Bezdrátové 

připojení 

pomocí WiFi 

Satelitní 

připojení 

Modem 

16384/1024kbit/s 10Mbit/s 2048/1024kbit/s 8192kbit/s 56kbit/s 

Levné Drahé Středně drahé Extrémně 

nákladné 

Levné 
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 4.2 
ávrh na zlepšení informačního systému 
 

Dobrý informační systém je takový, při jehož návrhu se tvůrci řídí potřebami 

uživatelů, kterým má sloužit. Specialisté musí učinit rozhodnutí o návrhu systému podle 

toho, co uživatelé očekávají, co má systém sdělovat a jak nejlépe uspořádat obsah 

prezentací. Celková organizace dat je velmi důležitá. Na jejím kvalitním návrhu je pak 

postaven celý systém. Základem je tedy navrhnout systém, který poskytuje uživatelům 

dostatečný komfort při práci, jednoduché ovládání, bezpečnost a přehlednou orientaci. 

Jakým způsobem inovovat stávající operační systém MS DOS? Pro zlepšení 

informačního systému navrhuji změnu operačního systému na Linux nebo Windows 

XP. V této části budu zkoumat výhody a nevýhody těchto dvou operačních systémů a 

z hlediska sázkových kanceláří navrhnu ten správný. 

 “Linux je částí toho, čemu se říká open-source. Linux je zadarmo, ale co je 

důležitější, je to, že je otevřený. To znamená, že zdrojový kód je volně přístupný. 

Kdokoli může vidět zdrojový kód a prozkoumat jej, pozměnit jej a doporučit případné 

změny, nebo je přímo provést“[2]. Microsoft Windows je řada grafických více 

úlohových operačních systémů společnosti Microsoft. Je založen na 32bitové 

architektuře, ve verzi 64bit Edition na 64bitové architektuře. 

 Začnu od začátku, tedy od hardwaru. U operačního systému Linux neplatí, že 

jakýkoliv hardware pod ním bude fungovat, jako je to v případě operačního systému 

Windows, kdy většinou každý výrobce hardwaru poskytuje i ovladače. Být uživatelem 

Linuxu znamená, že se musím spolehnout na open-source ovladače. „ I když Linux 

určitě není nijak hardwarově náročný, je důležité mít na paměti vlastní účel serveru, na 

který se bude operační systém instalovat“.[1]   

Další věcí je instalace systému. U Linuxu není instalace o nic obtížnější než u 

Windows.  

Následuje uvedení systému do provozuschopného stavu. Dá se říci, že Linux je 

připravený k práci okamžitě po instalaci. Obsluhuje již totiž všechny nejpoužívanější 

druhy programů. Navíc v případě grafických prostředí KDE a GNOME získáme 

výrazně integrovaný desktop. 

Instalace softwaru je další důležitou charakteristikou systému. Instalace 

v případě Windows je jednoduchá. Stačí pouze spustit soubor s příponou exe. „Ke 

správné instalaci je potřeba mít na disku dostatek místa. V opačném případě nebudou 

nainstalovány všechny komponenty a mohou vzniknout problémy“ [3].  
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Bezpečnost je další oblast, ve které Linux poráží Windows. V Linuxu na běžném 

počítači nepotřebujete žádný antivir nebo antispyware. Nejenže díky tomu uživatel 

ušetří výkon počítače, ale navíc se nemusí bát na internetu cokoliv dělat.  

I když z předešlých odstavců vyplývá, že operační systém Linux má více výhod 

než Windows, přeci jen v případě rozběhlé společnosti, toužící po změně operačního 

systému navrhuji operační systém Windows XP. Důvod je z mého pohledu jednoduchý. 

Operační systém Linux není veřejnosti (pracovnicím sázkové kanceláře) tak známý, 

jako právě Windows XP.  

Co se nákladů týče, jde jen o pořizovací náklady na nový operační systém a 

částečně na pořízení nového HW, protože zastaralý hardware nemusí kapacitně stačit na 

příslušní operační systém a to zejména v kapacitě disku a operační paměti. Co se týká 

SW zásadní změny se týkají programové podpory nového systému a také aktualizace 

ovladačů jednotlivého HW pro nový systém. Někdy mohou nastat komplikace 

s podporou HW v novém systému a je třeba tento HW nahradit novějším z důvodu 

nekomunikace ovladačů s novým operačním systémem. 

Typickým příkladem uživatele VPN je společnost, která má několik privátních 

sítí. V hlavním sídle a několika pobočkách. Každá z těchto privátních sítí má vlastní IP 

adresaci a je připojena do Internetu. V hlavním sídle, to znamená v centrále, je 

nainstalován VPN server a na každé pobočce pak VPN klient. Tím vzniká na privátní 

adresaci virtuální privátní síť, díky níž mohou v základní konfiguraci komunikovat se 

servery v hlavním sídle. Bylo by nutné, lze dosáhnou i toho, že může komunikovat 

každý s každým, tedy jakýkoli počítač na jakékoli pobočce s jakýmkoli počítačem na 

pobočce jiné. 

 

 

5. Závěr 

 

Žijeme v době, kdy jedinou jistotou je jistota neustálých obrovských změn. 

Jednou z takových obrovských změn jsou změny v používaném operačním systému, 

nebo v používané komunikaci mezi počítači. Každá zásadní změna však vyvolává tři 

různé postoje. Jedni ji vítají, druhým je lhostejná, třetí jsou zásadně proti z obavy 

nepoznaného. 
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Cílem této práce bylo zanalyzovat dosavadní systém sázení, navrhnout zlepšení 

komunikace mezi centrálou a pobočkami a navrhnout zlepšení informačního systému 

využívaný při kursovém sázení. Tohoto cíle jsem se snažila dosáhnout analýzou 

dostupných informací a vybrat tu nejlepší variantu.  

Po prostudování a analýze dosavadních informací o této problematice jsem došla 

k závěru, že na dané téma se dá hovořit a psát stále aktuálnější informace. Pro sázkovou 

společnost navrhuji informační systém stojící na operačním systému Windows XP, 

neboť je nejideálnější  pro firmy a náročné uživatele. Windows XP Professional nabízí 

nejvyšší úroveň výkonnosti a spolehlivosti, vyšší úroveň zabezpečení včetně možnosti 

zašifrovat soubory a složky za účelem ochrany obchodních dat.  

Co se týče komunikace poboček s hlavní centrálou je Open VPN jednoduše 

použitelná, robustní a velmi konfigurovatelná implementace VPN umožňující bezpečně 

propojit dvě a více sítí. Komunikace přes Open VPN je šifrovaná pomocí SSL. Pro 

používání Open VPN je však nutné připojení k Internetu. Po vytvoření analýzy jsem 

došla k závěru, že připojení přes kabelovou televizi, například přes UPC je nejlevnější a 

nejlepší varianta, jelikož skoro každá pobočka vlastní televizní přijímač.  

   Tímto lze konstatovat, že v úvodu stanovený cíl, a sice zanalyzovat 

komunikaci a informační systém, byl splněn. 
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ADSL- Asymetric Digital Subscriber Line, Typ asymetrického připojení k Internetu   
     
ASCII-American Standard Code for Information Interchange, americký standardní kód 
pro výměnu informací 
 
CRL- Certificate Revocation List  
 
ČTU- Český telekomunikační úřad 
 
DSL- Digital Subscriber Line, digitální zákaznická přípojka 
 
GNOME- GNU Network Object Model Environment, Desktopové prostředí pro 
unixové operační systémy 
 
GPL- GNU General Public Licence, Licence pro svobodný software 
 
IKE- Internet Key Exchange, protokol    
 
ISO/OSI- Referenční komunikační model označený zkratkou slovního spojení    
                 International Standards Organization / Open Systen Interconnection 
 
KDE-K Desktop Environment, Desktopové prostředí pro Linux 
 
LAN- Local Area Network, lokální síť 
 
NAT-Network address translation, funkce síťového routeru pro změnu IP adres packetů 
 
NBA-  Nacional Basketball Association    
    
NH- Neutrální hřiště 
 
NHL- National Hockey League 
 
PEM-Privacy Enhancement for Internet Electronic Mail, protokol pro vytváření a 

zpracování bezpečných zpráv 
 
PGP- Pretty Good Privaci, Kombinovaný šifrovací systém 
                
TCP- Transmission Control Protocol, protokol sady protokolů Internetu  
 
TUN/TAP- Ovladač virtuálního síťového rozhraní 
 
UPC- Digitální kabelová televize 
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UPD- Protokol sady protokolů Internetu 
 
VPN- Virtual Private Network, Virtuální privátní síť 
 
WiFi- Wireless Fidelity, standard pro lokální bezdrátové sítě. 
 
 

POUŽITÉ VÝRAZY 
 

AKO- Tiket s více sázkovými příležitostmi 

 

DESÍTKA- Sázka na deset vybraných zápasů zvolené fotbalové ligy 

 

KOMBI- Sázka, ve které může sázející vyhrát, i když neuhodne všechny tipované 

příležitosti 

 

KURZ- Číslo určující kolikanásobek vsazené částky získáte, pokud bude váš tip 

správný 

 

TIP- Tipem určujete, na který výsledek sázkové příležitosti sázíte. 
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