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Seznam použitého značení

IS informační systém information system

CD kompaktní disk compact disc

DVD digitální video disk  digital video disc

RAM paměť s náhodným přístupem random access memory

GDS globální distribuční systém global distribution system

LD letecký dopravce
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1 Úvod

Tato bakalářská práce se zabývá otázkou využití informačních systému v leteckém 

průmyslu v oblasti letecké dopravy. Informační systémy se jeví jako velmi užitečný a 

mnohdy i nepostradatelný nástroj určený nejen pro sběr, zpracování a ukládaní dat, 

ale  i  jako  pomocník  pro  management  společnosti  při  plánovaní  nových  linek, 

odhadování  jejich  budoucí  ziskovosti  a  celkových  zisků  společnosti.   Schopnost 

průběžně analyzovat datové informační toky šetří uživatelům jejich čas a zdroje. Tyto 

analýzy  umožňují  později  stanovovat  přesnost  odhadů  ziskovosti  a  korigovat 

připadné politiky  a  strategie  leteckých dopravců.  Pokrytí  informačních  systémů je 

patrné v každém dílčím odvětví letectví, v provozu, při technické údržbě, při prodeji a 

při kontaktu se zákazníkem. 

První  kapitola  se  zabývá  analýzou  součastného  stavu,  vysvětluje  některé 

pojmy potřebné k pochopení organizační struktury podniku a nároku na informace 

mezi jednotlivými členy této struktury. 

V druhé  kapitole  je  blíže  vysvětlen  informační  systém  z technologického 

pohledu  a  jsou  zde  rozebrané  informační  systémy  v jednotlivých  odvětvích 

organizační struktury leteckého dopravce, tak jak jsou užívany dnes. 

Poslední kapitola řeší otázku informačních systému, které odpovídají za přímý 

kontakt se zákazníkem, jsou zde uvedeny trendy vývoje informačních systémů pro 

zákazníky i možné zlepšení a inovace, které tyto systému mohou přinést.

Cíle bakalářské práce

Cílem této  bakalářské  práce je  řešení  problematiky využití  informačních  systémů 

v oblasti letecké dopravy, provedení analýzy současného stavu a označení omezení 

informačních  systému  používaných  dnes.  Toto  řešení  je  potřeba  provést  nikoliv 

z pohledu technologického, ale z pohledu leteckého dopravce a zákazníka.  Úkolem 

této bakalářské práce je poukázat na silný potenciál informačních systémů, zejména 

nové  generace  v oblasti  letecké  dopravy,  které  lze  úspěšně  využít  v rámci 

modernizace informační infrastruktury leteckého dopravce.
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2 Analýza součastného stavu

Tato  část  obsahuje  analýzu  současného  stavu  využití  informačních  systémů 

v podnicích.  První  část  obsahuje  definici  určitých  pojmů,  které  budeme následně 

potřebovat. Jsou zde nastíněny základní procesy, postupy používané dnes v podniku 

a základní rozdělení struktur podniků. V druhé časti této kapitoly je popsán základní 

rozbor  informačních  systémů  a  princip  jejich  funkcí,  jsou  zde  také  popsány 

informační systémy používané dnes v letecké dopravě.

2.1 Podnik

Použití informačních systémů má místo v organizační struktuře, kterou dnes obecně 

známe pod pojmem „podnik“, tento subjekt je základním článkem dnešního trhu, ale 

abychom byli přesní, definujme si tento pojem. 

2.1.1 Definice pojmu podnik

Podnik můžeme obecně definovat jako místo, kde se něco podniká, kde se něco 

děje.  V  ekonomii  se  jedná  o  soubor  hmotných,  osobních  a  nehmotných  složek 

sloužících podnikání – podnikatelský objekt, které někdy splývá s pojmem firma. 

K takto definovanému podniku náleží věci,  práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku, nebo vzhledem ke své povaze 

mají tomuto účelu sloužit.

Podnik  je  společenství  lidí  a  prostředků,  které  jsou  spojeny  za  účelem 

zabezpečování  různých činností  za  účelem zajištění  vlastního  prospěchu.  Podnik 

vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné různé výkony (zboží nebo služby) za účelem 

dosažení zisku.

2.1.2 Základní schéma podniku

K tomu, aby podnik byl úspěšný, je potřeba mít poměrně přesnou představu o tom 

čeho  chceme  dosáhnout  a  jak  toho  chceme  dosáhnout.   Při  vytváření  takovéto 

představy  se  používá  plánování.   Plánování  můžeme definovat  jako  rozhodovací 

proces volby cílů a prostředků jejich dosažení. Smyslem je stavění mostů mezi tím, 
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kde  jsme  a  tím,  kam  se  chceme  dostat.  Je  velmi  důležitou  funkcí,  protože  je 

východiskem pro všechny ostatní. 

Po úspěšném naplánování následuje vykonávání. Zde se vykonávají činnosti 

a procesy,  pomocí nichž hodláme cílu dosáhnout.

 Poslední  součástí  je  kontrolování.  Podstatou  je  objektivní  hodnocení 

vykonané práce z hlediska vztyčených cílů. Smyslem je korekce pracovních procesů 

tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího rozvoje podniku.  

Obr. 2.1: Základní procesní schéma podniku

Tyto tři části lze nazvat jedním slovem řízení neboli management.

2.2 Management

Management (původem z francouzského management) je umění řízení, působení na 

určitou  soustavu,  např.  společnost,  podnik,  a  ovládaní  její  činnosti.  Tento  název 

může také označovat skupinu vedoucích pracovníků.

Publikace Informační systémy v letecké dopravě od Doc. Ing. Rudolfa Volnera, 

Ph.D. uvádí několik definic managementu:

- Management  je  ucelený  soubor  názorů,  zkušeností,  doporučení  a  metod, 

které  manažeři  využívají  ke  zvládnutí  specifických  činností  (manažerských 

funkcí)

- Management je praktickou vědou a uměním, má aplikační charakter, čerpá 

z velkého souboru reálných věd jako je ekonomie, psychologie, matematika, 

právo, politická teorie, filosofie apod.  a má pro své potřeby vytvořeny vlastní 

nástroje, metody, postupy a kritéria

- Management  je  procesem  koordinace  zdrojů  (lidských,  materiálních, 

energetických, finančních) a aktivit, směřujícím k dosažení určitého cíle
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- Management je tvorby a udržovaní prostředí, ve kterém manažeři se svými 

spolupracovníky  usilují  –  při  použití  všech dostupných zdrojů  –  o  efektivní 

dosažení stanovených cílů

- Management je uspořádávání a koordinování funkcí a lidí v těchto funkcích, 

aby bylo dosaženo stanoveného účelu

2.2.1 Historie managementu

Vývoj managementu můžeme rozdělit do čtyř etap.

První  etapa  se  řadí  na  konec  19.  a  začátek  20.  století.  V  tomto  období 

docházelo k silnému rozvoji průmyslu a bylo potřeba efektivního řízení podnikových 

procesů.  Po  úspěšném  zavedení  managementu  v  USA  se  tyto  metody  začaly 

používat i v Evropě, avšak kvůli poměrně odlišnému trhu se zdaleka ne vždy setkaly 

s  pochopením dělníků.  Mezi  zakladatele  patří  jména,  jako  Henri  Fayol,  Winslow 

Taylor a Max Weber. V dnešní době se označuje tato etapa jako období “klasického 

managementu”.

Druhá etapa následovala v období mezi koncem  Druhé světové války a 80. 

lety. Tento časový úsek se označuje pojmem “Manažerská revoluce”.  V první etapě 

byly  velké  podniky  a  závody  vedeny silnými  osobnostmi,  jako  např.  Henry  Ford, 

Tomáš Baťa atd., kteří byli jak manažery, tak i vlastníky a měli absolutní moc ve své 

firmě. Značnou nevýhodou byl fakt, že bez těchto osobností ve vedení, firmy velmi 

rychle  upadaly  do  krize.  Z  tohoto  důvodu  se  objevila  snaha  o  rozdělení  pozice 

manažera a pozice vlastníka, navíc i manažeři samotní se začali dělit na vrcholové a 

manažery první a druhé linie.

Třetí etapa vytvořila již management dnešní době velmi podobný. Začaly se 

projevovat  snahy o  spoluúčast  zaměstnanců  na  řízení  firmy,  ubylo  exaktnosti  ve 

prospěch intuice a zevšeobecnění  zkušeností  jiných manažerů.  Vznikla koncepce 

dokonalého  podniku,  založená  na  zkušenostech  úspěšných  manažerů  a  jejich 

zevšeobecnění.

Čtvrtá etapa, kterou datujeme od 90. let až po dnešek, pokračuje  ve trendech 

třetí  etapy.  Zaměstnanci kromě  podílu  na  řízení  získali  prostřednictvím 
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zaměstnaneckých akcií i část  majetku podniku a podíleli se tak zároveň i na jeho 

zisku. 

2.2.2 Základní rozdělení managementu

Management lze rozdělit na tři části:

• Nejnižší  stupeň:  management  prvního  stupně  řeší  vztahy  přímo  mezi 

zaměstnanci.  Manažeři  na tomto stupni  dohlížejí  na plnění  práce, jsou jimi 

například  mistři  v  dílnách.  Musí  mít  poměrně  vysokou  úroveň  odborného 

vzdělání.

• Střední  stupeň: do  managementu  druhého  stupně  patří  různé  skupiny 

vedoucích pracovníků. Ti jsou z mnoha velmi různorodých odvětví (například z 

personalistiky,  či  zásobování)  a  musí  mít  slušný  přehled  jak  o  technické 

stránce věci tak i o koncepční. Tento stupeň vytváří vazbu mezi nejnižším a 

nejvyšším stupněm.

• Nejvyšší  stupeň:  management  z  nejvyššího  stupně  managementu  podniku 

usměrňuje chod celého systému, manažeři částečně přebírají odpovědnost za 

vlastníky  podniku a mají  na  ně velmi  úzké vazby.  Řízení  podniku  vychází 

z abstraktních modelů.

2.2.3 Manažerské funkce

Manažerské funkce jsou souborem mnoha komplexních činností, tyto soubory jsou 

závislé na oblasti,  v niž firma podniká, na velikosti  firmy,  její  zeměpisné poloze a 

mnoha dalších faktorech,  přesto lze vyčlenit  několik základních funkcí,  které jsou 

přítomny téměř v každém procesu řízení.

2.2.3.1 Plánování

Plánování - je první ze všech manažerských funkcí protože zahrnuje stanovení cílů a 

představuje  jakýkoliv  promyšlený,  uvědomělý  postup  budoucích  činností.  Může 

obsahovat: poslání, cíle, strategie, taktiky, postupu, pravidel, programu, rozpočtu.

Efektivnost plánování se dá definovat jako míra dosažení vytčených záměrů a 

cílů s ohledem na vynaložené náklady a míru uspokojení zájmových skupin.
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2.2.3.2 Organizování

Organizování - pokud máme zvolen cíl a alternativu postupu, jak jej dosáhnout, je 

třeba tento postup efektivně zorganizovat, rozmístit a uspořádat všechny disponibilní 

zdroje  organizace  tak,  aby  existovala  reálná  šance  vytyčených  cílů  zvoleným 

postupem  a  ve  stanoveném  časovém  horizontu  dosáhnout.  Zejména  u  lidských 

zdrojů organizace zajistit, aby:

• bylo jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky

• byly  odstraňovány  organizační  překážky  při  uskutečňování  plánovaných 

činností

• existovaly  rozhodovací  a  komunikační  sítě  nezbytné  k řešení  očekávaných 

problémů

Podstata organizování spočívá v budování prováděcí organizační struktury, která 

vytvoří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování 

stanovených cílů.

2.2.3.1 Kontrola

Kontrola - podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vztyčených 

cílů.  Smyslem je  korekce pracovních  procesů tak,  aby bylo  cílů  co  nejefektivněji 

dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace. Má preventivní charakter.

Základní kontrolní proces se skládá ze tří kroků:

• stanovení standardů

• měření vykonané práce z hlediska stanovených standardů

• korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů

Standardy  jsou  kritéria  vykonané  práce  a  představují  určité  klíčové  body  z 

celkových  plánů,  vyhodnocuje  se  vykonaná  práce,  aniž  by  manažer  musel 

kontrolovat veškeré podrobnosti plnění plánu. Pokud proces probíhá ve stanovených 
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mezích,  není  třeba  do  něj  zasahovat.  Měření  vykonané  práce  závisí  na  jejím 

charakteru a příslušných standardech. 

2.2.4 Typy organizačních struktur

Každý podnik je určitým způsobem hierarchicky členěn do několika řidičích úrovní. 

Takovému to  rozdělení  říkáme pyramidové  a  je  výsledkem dlouhého  vývojového 

procesu. Podle charakteristiky uplatňování pravomocí řízení organizačních jednotek 

můžeme rozdělit organizační struktury na několik základních typů. 

2.2.4.1 Liniové neboli lineární organizační struktury.

Tato organizační struktura vznikla jako jedno z prvních řídících schémat, kde je jasně 

definován řídící orgán, který má přímou zodpovědnost za splnění úkolů, zároveň má 

nejvyšší  moc  a  v případě  potřeby  je  možno  vytvořit  několik  stupňů  řízení.  Tato 

organizační struktura je znázorněna na obrázku č. 2.2.

Obr. 2.2: Liniová organizační struktura

Výhodou  lineárního  systému  řízení  je  naprostá  jednoznačnost  v rozsahu 

pravomoci a komunikační přímost mezi jednotlivými členy organizační struktury. Na 

druhou stranu řešení složitějších úkolu vynucuje zvyšování počtu řídících úrovní, tím 

znesnadňuje komunikaci a zpomaluje datové toky mezi organizačními jednotkami a 

snižuje celkovou efektivnost struktury.  Za určitou hranici  rozpětí  řízení již vedoucí 

není schopen zvládnout všechny své podřízené. Proto se tento typ řízení objevuje 

zejména u menších firem, s celkovým počtem zaměstnanců do 50 lidí. 
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2.2.4.2 Víceliniové neboli funkční organizační struktury.

Nevýhody předchozího typu řízení lze omezit úzkou specializací jednotlivých sekcí 

na daný typ činnosti, např. výrobní, finanční a obchodní oddíly. V tomto typu řízení 

jsou jednotlivé útvary jednoznačně děleny dle oblasti  činnosti,  kterou se zabývají. 

Takové to dělení umožňuje efektivnější řešení úkolů. 

Obr. 2.3: Víceliniová organizační struktura

Nevýhodou  funkční  organizační  struktury  je  nejednoznačnost  v  rozsahu 

pravomoci řídících orgánů, kde může docházet redundantním a/nebo rozporuplným 

pokynům a vysoce narůstají nároky na koordinaci jednotlivých organizačních útvarů 

a organizačních členů.

2.2.4.3 Liniově - štábní organizační struktury.

Dalším vývojovým stádiem je liniově - štábní organizační struktura, její podstatou je 

zavedení štábního elementu do liniové struktury.  Zatím co vedení linie se zabývá 

přímým řízením procesů, štáb je jakýmsi pomocníkem při analýzách, vývoji strategií 

a politiky útvaru. Je tedy podpůrným článkem. 

 

Obr. 2.4: Liniově - štábní organizační struktura
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Hlavní nevýhodou tohoto systému řízení je administrativně úkolová orientace, 

místo  cílové  orientace.  Další  komplikace  mohou  nastat  při  definování  rozsahu 

pravomoci jak pro liniovou tak i pro štábní sekce.

2.2.5 Informace v podniku

K řízení podniku jsou potřebné informace, každá úroveň a úsek mohou mít  svoje 

nároky na datové informační toky. Některé informace jsou potřeba jen na nejnižších 

úrovních, jiné zase musí byt přístupné jen pro vrcholné řídící složky. Tyto informace 

musí byt sbírané a třízené, musí se pravidelně aktualizovat, takže celkově je třeba 

z nich vytvořit  přehledný systém, v opačném případě to může způsobit jednotlivým 

organizačním složkám dezorientaci. Je několik způsobů, jak tyto potřeby uspokojit, 

v dnešní době se nejčastěji používají elektronické informační systémy, ale stává se, 

že se objevují požadavky na uložení a přenos informací v písemné podobě.

2.3 Informační systém

Pod  pojmem  informační  systém  si  dneska  nejčastěji  představujeme  elektronický 

informační systém, který nám usnadňuje práci a stává se každodenním nástrojem. 

Informační  systém  v podniku  se  stává  prostředkem,  který  pomáhá  zefektivizovat 

informační  toky  a  tím  přispívá  ke  snížení  firemních  nákladů  a  zvýšení 

konkurenceschopnosti. Základem všeho je informace. 

2.3.1 Definice pojmu informace

V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe údaj o reálném prostředí, o jeho 

stavu  a  procesech  v  něm  probíhajících.  Tento  údaj  snižuje  nebo  odstraňuje 

neurčitost  systému.  V  oblasti  výpočetní  techniky  se  za  informaci  považuje 

kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. V tomto smyslu může být informace označena 

za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích.

2.3.2 Základy informačního systému

Základem pro tvorbu informačního systému jsou objekty,  procesy a události, které 

mají  místo  v každodenním  životě.  V průběhu  analýzy  dochází  k pozorování  a 

popisování  objektů  v  množině,  která  je  vhodná  k popsání  v daném  informačním 

systému.  Tyto  objekty  jsou  ukládány  do  databází,  kde  mohou  byt  třízeny  podle 
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mnoha  kritérií  a  kombinací  kriterií.  Interakce  mezi  objekty  jsou  rovněž  pečlivě 

analyzovány, popisovány  a implementovány ve vhodné množině. Po té co jsou data 

takto  shromážděna,  tak  jsou  prezentována  uživateli.  Uživatele  můžeme  dělit  na 

několik skupin a prezentovat jim data v různé formě, podle druhu informací,  které 

k práci  potřebuje.  Je nutno dodat,  že vývoj  informačního systému je komplexní  a 

poměrně nákladná úloha.

2.3.3 Princip funkce informačního systému

Jako názornou ukázku principu funkce informačního systému uvedeme následující 

přiklad. Představme si leteckého dopravce, který chce mít úplné a aktuální informace 

o  své  flotile  letadel.  Tyto  informace  by  mu  měly  poskytnout  možnost  efektivně 

plánovat  rozpisy a využívat  svých letadel.  Proto si  zaznamená všechny pro něho 

potřebné informace (např.  typ  letadla,  hmotnost,  čas  poslední  prohlídky v servisu 

atd.) o každém letadle, vytvoří tzv. databázi. 

Obr. 2.5: Databázové záznamy o letadlech

Po té vytvoří databázi letů, které tyto letadla vykonávají a databázi faktur ke 

každému letu. Všechny vložené informace je potřeba neustále aktualizovat, aby se 

zajistila konzistence, a je potřeba kontrolovat každý nově vkládaný záznam tak, aby 

se snížila pravděpodobnost redundance.

Informační systém dodaný leteckému dopravci od výrobce by měl zajišťovat 

vkládaní  nových dat  do  databáze a  zároveň  jejich  prezentaci  uživateli.  Jsou zde 

implementované  funkce,  které  usnadní  uživateli  práci,  jako  např.  vyhledávaní 

konkrétního letadla v databázi, výpis všech faktur, vázaných na toto letadlo za určité 
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období, nebo výpis všech letadel, které mají termín prohlídky v dalších 10 dnech. 

Požadavky na takovýto Informační systém se liší od dopravce k dopravci a systémy 

se mohou vytvářet budˇ tzv.  „na míru“ nebo je možnost koupit už hotový systém, 

potom je ale potřeba přizpůsobit firemní administraci právě informačnímu systému.

Je zcela zřejmé, že ředitel společnosti bude potřebovat spíše výpis faktur za 

minule čtvrtletí a výši zisku za toto období, než datumy posledních prohlídek, naopak 

plánovací útvar bude pracovat právě s těmito daty. Z toho vyplývá rozdělení uživatelů 

na  několik  skupin  a  přizpůsobení  funkcí  IS  právě  tomuto  uživateli. 

Obr 2.6: Prezentace dat různým skupinám uživatelů

Nedílnou součástí rozděleni uživatelů do skupin je otázka rozdělení pravomoci 

v rámci IS a s tím související bezpečnostní pravidla systému, zvlášť aktuální je tato 

otázka u IS, které jsou dostupné široké veřejnosti např. prostřednictvím globálních 

sítí.

2.3.4 Způsoby uložení, prezentace a přenosu dat

Použití papíru, jako paměťového media v dnešní době se jeví jako neaktuální, mimo 

případy,  kdy  je  to  vysloveně  vyžadováno  předpisy  úřadů.  IS  dnešní  generace 

používají  rozsáhlé  databáze  umístěné  na  počítačových  paměťových  jednotkách. 

Jako  paměťové  medium lze  použít  např.  dobře  známé pevné  disky,  CD a  DVD 

media, RAM paměti (označované pojmem flash paměť) atd. Způsob uložení dat se 

muže  lišit  systém od  systému.  Velké  IS  mají  systém uložení  dat  řešen  takovým 

způsobem, aby v případě výpadku hlavního paměťového media, bylo možno data 

minimálně obnovit ze zálohy a ještě lépe, aby tyto data byly v určité míře redundantní 
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tak,  aby  funkčnost  systému  nebyla  narušena  výpadkem  dílčích  paměťových 

jednotek. Je zvykem, že takovéto databáze jsou soustředěny v jediném centru pro 

celý informační systém z důvodu údržby a provozu. Např. databanka evropského IS 

Amadeus je umístěna ve městě Erding u Mnichova.

IS průběžně pracuje s daty v databázi, uživatele posílají dotazy informačnímu 

systému, který prohledává databázi a vrací uživateli soubor odpovědí, které vyhovují 

kritériím dotazů. Problém může nastat v okamžiku, kdy dotazující se uživatel nachází 

na jedné straně Evropy a databáze na opačné. Řešením je použití datových síti jako 

medium pro přenos informací. Uživatel zadá dotaz pro IS na terminálu, tento dotaz je 

konvertován to elektrického signálu, který se šíří přenosovým mediem až k databázi, 

zde je tento signál dekódován zpět na dotaz a po vyhledání potřebných záznamů 

jsou vyhledané záznamy poslány podobným způsobem k cílovému uživateli. Existuje 

mnoho kriterií,  podle kterých jsou takové datové sítě děleny, každý typ síti má určité 

výhody a nevýhody při použití v určitých oblastech. Můžeme říct, že nejrozšířenější 

světovou veřejnou sítí je Internet. Služeb této sítě dnes využívá naprostá většina IS.

Obr. 2.7: Přiklad výstupu z informačního systému Amadeus

Posledním funkčním celkem celé koncepce je prezentace dat uživateli. Signál 

posílaný přes přenosové medium je dekódován do základní textové zprávy,  která 

nemusí byt zdaleka přehledná, taková zprava je náročnější na zpracování uživatelem 
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a zaměstnává poměrně velkou část  jeho myšlenkových zdrojů.  Vhodně vyřešený 

software muže usnadnit přečtení a pochopení zpráv zobrazených ať už v textové, 

nebo  v grafické  podobě.  Je  třeba  poznamenat,  že  existuje  spousta  grafických 

prostředí, které jsou příliš složité a nejen že neusnadňují vnímaní, ale naopak mají 

vyšší  nároky  na  pozornost  uživatele.  Vývoj  prezenční  vrstvy  je  poměrně  levný, 

v porovnání např. s vývojem databázového nebo informačního systému.

2.3.5 Informační systémy dnešní generace

Letecká  doprava  zahrnuje  v sobě  mnoho  oblastí  lidské  činnosti,  každá  z těchto 

oblastí má svoje specifika a úskalí a vyžaduje použití odlišných druhů informačních 

systémů. Jednotlivé typy informačních technologií v letecké dopravě jsou rozebrány 

v kapitole  Informační  systémy  leteckého  dopravce.  Nyní  se  budeme  zabývat 

globálními  informačními  systémy,  které  mají  největší  podíl  na  představení  služeb 

zákazníkovi.

2.3.5.1 Americké globální distribuční systémy 

První informační systémy v letecké dopravě byly vyvinuty v USA. Spolupráce letecké 

společnosti American Airlines a společnosti IBM přinesla první IS, který byl poprvé 

aplikován  na  počátku  sedmdesátých  let  a  sloužil  pro  rezervaci  míst  v letadle. 

Konkurenční  společnosti  následovaly  tohoto  přikladu  a  vyvinuly  svoje  informační 

systémy. V průběhu osmdesátých let prošly transformací a vyvinuly se v dnes známé 

globální  distribuční  informační  systémy  jako  např.  Sabre  a  Apollo.  Evropský  trh 

reagoval na tyto změny mírně odlišným způsobem a koncem osmdesátých let byly 

představeny globální systémy Amadeus a Galileo, jejichž snahou v neposlední řadě 

byla obrana evropského trhu před silnou dominancí americké konkurence v tomto 

sektoru.

Hlavním představitelem globálních IS v Americe je IS systém Sabre, vlastněny 

leteckou společnosti Americal Airlines, sdružuje v sobě služby několika set leteckých 

společností, desítek hotelů a půjčoven aut. Uvádí se jako největší komerční IS na 

světě a podílí se až 40% všech světových rezervací.

Druhým největším americkým informačním systémem je IS Worldspan, jeho 

vlastníky  jsou  Delta  Airlines,  North  West  Airlines  a  TWA.  Nabízí  služby  zhruba 
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poloviny množství leteckých dopravců oproti IS Sabre a srovnatelný počet hotelů a 

půjčoven automobilu.

Zajímavý je rovněž informační systém Apollo, založený leteckou společností 

American  Airines,  jehož  akcie  vlastnily  také  společnost  British  Airlines,  Alitalia  a 

Swissair, kdy v roce 1992 se systém spojil s evropským IS Galileo a vznikl tak projekt 

Galileo International.

2.3.5.2 Evropské globální distribuční systémy 

V osmdesátých letech se  vyvíjel  také  dnes největší  evropský  IS Amadeus, 

který  vznikl  za  spolupráce Air  France,  Lufthansa SAS a  Iberia,  jehož cílem bylo 

sjednotit  evropsky  trh  a  zabránit  průniku  konkurenčních  ameriských informačních 

systému. V dnešní době se IS Amadeus pokrývá cca. 64% evropského trhu a svým 

rozsahem se dá srovnat  s IS  Sabre.  Tento systém má spoustu podsystémů jako 

např.:

• rezervace produktů leteckých společností

• rezervace míst v hotelech 

• rezervace automobilů 

• rezervace železničních jízdenek 

• rezervace výletních lodních lístků 

• rezervace trajektových lístků 

• prodeje cestovního pojištění 

• zasílání emailových zpráv 

• atd.

Pro nás je zajímavý podsystém  Amadeus Air. Tento globální distribuční systém 

nabízí  přímé  spojení  mezi  prodejcem  letenek  a  leteckou  společností.  Cestovní 

agentura,  která  se  prodejem zabývá,  využívá  aktuální  data  o  volných  místech  v 

letadlech  a  informace  o  cenách,  které  letecké  společnosti  nabízejí.  Systém  je 

navržen tak, aby poskytl možnost prodeje do posledního místa v letadle a zároveň 

má  v sobě  implementovanou  možnost  operace  s širokou  škálou  tarifních  služeb, 

pracuje se seznamy tarifů, které dokáže řadit v tabulkách. Je  také poměrně silně 

prezenčně orientován. Pomocí sady jednoduchých parametrů může uživatel  měnit 
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způsob zobrazení a přizpůsobit jej požadavkům zákazníka. Běžně dokáže pracovat s 

lety  tam  I  zpět  na  jedné  obrazovce,  kde  vytváří  listovací  seznamy  s  možnosti 

zobrazeni detailů o letu. 

Později,  koncem osmdesátých let  vznikl  projekt  s názvem Galileo. Na jeho 

vývoji se podílely společnosti British Airways. Alitalia, KLM a Swissair. V roce 1992 

IS Galileo fúzoval s IS Apollo a vznikl  takto IS Galileo International. Tento projekt 

konkuruje IS Amadeus a zajímavým důsledkem globalizace evropského leteckého 

trhu je fakt, že při vyhledávání letu mezi dvěma destinacemi systémy Amadeus a 

Galileo zpravidla vyhledají identické lety, zřídka kdy jejich odpovědi jsou odlišné.

2.3.5.3 Asijské globální distribuční systémy 

Za  zmínku  ještě  stojí  asijský  systém  Abacus,  který  rovněž  vznikl  koncem 

osmdesátých let a měl velmi podobné cíle, jako evropské informační systémy. Jeho 

zakladately jsou Cathay Pacific, Singapore Airlines, a Thai Airways. Dnes tento IS 

spolupracuje s evropským systémem Amadeus a kanadským systémem Gemmini. 
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3 Informační systémy leteckého dopravce

V této kapitole se budeme zabývat informačními systémy v letecké dopravě, k tomu 

budeme potřebovat definici podnikatelského subjektu letecký dopravce, provedeme 

jeho základní rozdělení na jednotlivé složky a  představíme si informační systémy, 

které jsou použity v těchto oblastech. 

3.1 Letecká doprava

První letadlo schopné letu bylo zkonstruováno počátkem 20. století. Tento vynález 

však  byl  zpočátku  využíván  výhradně  k vojenským  operacím  a  až  po  skončení 

1.Světové  války  vznikl  nápad převážet  lidi  vzduchem.  Ve 30-40.  letech  cestovaní 

letadlem bylo vyhrazeno pouze pro bohatší vrstvy společnosti a střední vrstvy znaly 

letadla pouze z obrázků. Konec 2. Světové války přinesl obrovský rozmach letecké 

dopravy po celém světě, snížila se cena letenek a zvýšila se jejich  dostupnost a to 

znamenalo  rychlý  růst  počtu  civilních  dopravních  letadel.  Vznikli  letečtí  dopravci 

v podobě, jak je známe dnes.

3.1.1 Definice pojmu letecký dopravce

Letecký  dopravce  je  společnost  certifikovaná  příslušnými  úřady,  která  zajišťuje 

přepravu osob nebo majetku pomocí letadel za účelem dosažení zisku.

3.1.2 Základní schéma leteckého dopravce

Obecně  lze  rozdělit  leteckého  dopravce  na  několik  složek.  Toto  rozdělení  je 

ovlivněno  např.  historií  společností,  oblastí  trhu  ve  které  společnost  pracuje, 

požadavky Úřadu pro civilní letectví, vývoji moderních technologií atd. a může se lišit 

podnik od podniku.
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Obr. 3.1: Organizační struktura leteckého dopravce

3.1.2.1 Marketingová složka

Vedoucí  složkou  leteckého  dopravce  lze  nazvat  marketingové  oddělení.  Zde  se 

vytváří  produkt  a  strategie  prodeje  konečných služeb leteckého dopravce.  Hlavní 

úkoly marketingového odděleni jsou následující:

• průzkum trhu

• tvorba poptávky

• plánování výrobního programu

• propagace výrobků a služeb

• zpětná analýza úspěšnosti použité strategie

Mezi oblasti působnosti patří dále vytvoření standardu společností, jejich tarifních 

ceníku,  letových  řadů  a  zajištění  právní  podpory  pro  provoz,  patří  sem  také 

problematika  věrnostních  programů.  Marketingové  oddělení  pracuje  na  tom,  jak 

letecká společnost je prezentovaná na trhu.

3.1.2.2 Obchodní složka

Obchodní  složka  je  závislá  na  úzké  spolupráci  s marketingovým  oddělením. 

Strategie   vytvořená  marketingovým  oddělením  se  aktivně  používá  při  nabízení 

produktů  klientům.  Pracovníci  obchodního oddělení  přímo jednají  se  zákazníky  a 

zajišťují  vlastní  prodej  služby,  řídí  se  při  tom tarifními  ceníky  a  snaží  se  o  plné 

obsazení volné kapacity na jednotlivých letech. Poměrně častým jevem je rozdělení 
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obchodní  složky  na  podsložky  dle  územního  rozdělení  trhu,  na  němž  letecká 

společnost působí, např. na regiony Severní Amerika, Evropa, Rusko atd.

3.1.2.3 Ekonomická složka

Ekonomická složka působí jako kontrola finančních toků, odpovědných za prodej a 

tržby. Zajišťuje účetnictví leteckého dopravce a výkazy pro finanční úřady, provádí 

platební styky a ověřeni platebních operaci, zabývá se externími finančními vztahy a 

vymáháním pohledávek. 

3.1.2.4 Provozní složka

Provozní složka odpovídá za letový a pozemní provoz, organizuje složení letových 

posádek a palubních průvodčích,  jejich výcvik  a kontrolu systémů jakosti  výcviků. 

Zajišťuje  přímý  provoz  linek  dle  rozpisu.  Stará  se  také  o  pozemní  odbavení 

cestujících,  připadně  reklamace  v souvislosti  např.  se  ztracenými  zavazadly, 

organizuje handling letadla jak na domácím letišti, tak i na ostatních letištích včetně 

letišť zahraničních. V případě  nenadálých  situací  musí  mít  možnost  operativně 

koordinovat činnost na zemi i ve vzduchu, proto se snaží udržovat aktuální pozice 

svých letadel. Kontroluje dodržování standardu při provozu a provádí ekonomickou 

správu v oblasti provozu.

3.1.2.5 Technická složka

Technický  úsek  má  na  starosti  provoz  letadel  z technické  stránky,  má  několik 

pracovišť, provádí plánovaní a řízení údržby, vykonává technické kontroly a údržbu 

v provozu  a  při  revizích,  zabezpečuje  zásobovaní  a  vývoj  technické  údržby, 

poskytuje  zabezpečování  jakosti  a  kontrolu  letové  způsobilosti.  Poměrně  často 

technický úsek nabízí své zpoplatněné služby i dalším leteckým dopravcům.

3.1.2.6 Úsek lidských zdrojů

Úsek lidských zdrojů, jak vyplývá z názvu se stará o personální politiku společnosti, 

zajišťuje  nábor  a  školení  nových  zaměstnanců,  zajišťuje  průběžný  rozvoj  a 

vzdělávaní  stávajících  zaměstnanců  s cílem  udržení  vysokého  stupně  jejich 
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kvalifikace.  Řeší  otázku  mezd  a  případně  benefičních  odměn,  jako  nástroj  pro 

zvýšení efektivity práce.

3.1.2.7 Výpočetní složka

Výpočetní  složka  se  stará  o  využití  a  rozvoj  výpočetní  techniky  a  informačních 

systémů  v  jednotlivých  odděleních.  Tyto  systémy  jsou  úzce  specializovány  na 

potřeby uživatelů v závislosti na odvětví v němž jsou využívány, jako např. globální 

rezervační  systémy,  informační  systémy  pro  odbavení  cestujících,  systémy  pro 

tvorbu  letových  řádů,  informační  systémy  pro  plánování  posádek  atd.  Taková 

různorodost zaměření IS způsobuje značnou nejednotnost výpočetních složek, kde 

každá jednotlivá výpočetní složka se zabývá problematikou jediné oblasti, potažmo 

jediného IS. 

3.1.2.8 Správní organy 

Vzhledem k tomu, že k založení a provozu letecké společnosti je potřeba nemalých 

finančních  prostředků,  je  v dnešní  době  téměř  pravidlem,  že  letecký  dopravce  je 

akciovou společností. Východiskem pro vytvoření řídících orgánů leteckého dopravce 

je Občanský zákoník. Tyto orgány můžeme rozdělit následovně: 

• Valná hromada

• Představenstvo

• Dozorčí rada

• Výbor dozorčí rady

Valná  hromada  je  nejvyšším  řídicím  organem leteckého  dopravce,  skládá  se 

z akcionářů společnosti a provádí strategická rozhodnutí v hospodářství společnosti, 

jejím provozu  a  organizaci.  Pravomoc jednotlivých  účastníků  valné  hromady jsou 

definovány v obchodním zákoníku. 

Představenstvo  je  společenství,  které  vykonává  přímé  řízení  firmy  a  jedná 

jménem  firmy,  jednotlivé  zastoupení  v představenstvu  je  určeno  dozorčí  radou. 

Představenstvo vykonává rozhodování, která nejsou v pravomoci valné hromady  a 

řídí běžnou činnost společnosti.
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Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který sleduje prací představenstva a dohlíží 

na  řízení  leteckého dopravce ve  směru  strategických rozhodnutí  Valné  hromady. 

Složení dozorčí rady je upraveno obchodním zákoníkem, kde jsou definované rovněž 

pravomoce jednotlivých členů.

Výbor  dozorčí  rady  zajišťuje  transparentnost  řízení  letecké  společnosti  pro 

akcionáře a zajišťují jejich informovanost o činnostech složek v jednotlivých oborech, 

tak aby bylo zřejmé že zájmy akcionářů a dalších řidičích orgánů nejsou v rozporu. 

Jednotlivé  výbory  mají  předem  definován  rozsah  pravomocí  a  jsou  informačním 

orgánem, nikoli výkonným. 

3.1.2.9 Podpůrné složky

Mezi  další  -  podpůrné  složky  můžeme  zařadit  oddělení  zabývající  se  nákupem 

nemovitostí  a  její  správou,  bezpečnostní  složky,  oddělení  zodpovídající  za  styk 

s veřejností, právní oddělení atd.

3.2 Informační toky v letecké dopravě

Jak  jsme  si  ukázali  výše  letecký  dopravce  je  poměrně  velikou  společností,  se 

složitější organizační strukturou a několika úrovněmi řízení. Je logické, že informační 

toky nejsou tak přímé a jednoznačné, jak je známé u malých podnikatelský subjektů. 

Takové prostředí tvoří  ideální  podmínky pro chyby v přenosu informací  například 

jejich nedostupnost,  nepřímost,  časové zpoždění a v lepším případě redundance. 

Rozebereme si nároky jednotlivých složek LD na informaci a zdroje těchto informací.

3.2.1 Informace v managementu a marketingu

Rozvoj  leteckého  dopravce  je  závislý  na  správných  a  včasných  rozhodnutích 

managementu.  Je  to  velice  složitá  a  komplikována  činnost,  která  nese  s sebou 

velkou  míru  zodpovědnosti.  Každému  rozhodnutí  předchází  komplexní  analýza, 

přesto považujeme takovéto tvůrčí procesy za umění. 

K tomu,  aby  rozhodnutí  bylo  provedeno  korektně  je  potřeba  mít  poměrně 

přesnou představu o poměrech na trhu, v jaké míře ovládají konkurenti dány trh, je-li 

např. na konkrétním letišti  poptávka a jestli  bude dostatečná i v případě zavedení 
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nové linky. Z těchto informací lze propočítat odhadovanou vytíženost linky, stanovit 

cenové podmínky s ohledem na konkurenceschopnost  a  určit  případný zisk nebo 

ztrátu. 

3.2.2 Informace v provozu - plánování letů

K úspěšnému  provedení  letu  neodmyslitelně  patři  jeho  pečlivé  naplánování. 

Takovéto  plánování  se  v zásadě  dělí  na  dvě  části.  Předpokládejme,  že  máme 

stanovenou  trať  letu.  Letová  posádka  musí  mít  zpracovanou  navigační  přípravu, 

jednotlivé otočné body na trati,  vzdálenosti  mezi nimi a traťové úhly,  informace o 

uzavřených a omezených vzdušných prostorech, potřebují také informace o stavu 

počasí na trati  a jeho předpokládaný vývoj  v době letu.  Na druhou stranu letadlo 

musí mít pozemní podporu jak na odletovém, tak i na cílovém letišti, např. zajištěné 

odbavení,  tankování  letounu  atd.,  např.  posádky  musí  mít  rezervované  pokoje 

v hotelu v případě, že se letadlo bude vracet do původní destinace druhý den. 

Většina  leteckých  dopravců  má  více  než  jedno  letadlo  a  několik  letových 

posádek přidružených  k tomuto  letadlu.  Problém plánování  se  v takovém případě 

ještě komplikuje, je potřeba pečlivě naplánovat lety tak, aby jednotlivé posádky při 

přeletech nepřekročili maximální limit letové denní doby, kterou stanovuje Řád pro 

civilní letectví, aby měli  dostatek času na odpočinek a zároveň aby byly dodrženy 

odletové a příletové časy dle letových řadů. 

Vysokou  úroveň  bezpečí  letové  dopravy  ve  velké  míře  zajišťují  pravidelné 

technické kontroly a provedení údržby letového parku. Intervaly takových prohlídek 

jsou poměrně malé, ve srovnání např. s technickými prohlídkami aut, a provádí se 

v úsecích  rovnajících  se  řadově  týdnům.  Zavedení  systémů  prohlídek  vyžaduje 

synchronizaci  plánování  letu  a  technický prohlídek a tím ještě zvyšuje  nároky na 

provozní složku leteckého dopravce.

3.2.3 Informace určené pro obchodní složky  

Dalším krokem je prodej služby cílovému zákazníkovi. Obchodník nabízející vlastní 

letenku musí mít přehled o tom jaké místa v letadle jsou již prodané, jaké místa jsou 

zarezervované  a  jaké  nejsou  určené  k prodeji.  Obdobné  požadavky  platí  pro 
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samotnou  rezervaci  místa  v letadle,  kde  rezervace  je  ve  většině  případů  platná 

pouze do určitého data. 

K efektivnímu prodeji letenek neodmyslitelně patří systém tarifních programů, 

které jsou výsledkem sofistikovaných logických postupů a  matematických vypočtů. 

Tarifní program určuje konečnou cenu letenky na dané lince v závislosti  na třídě, 

v niž se místo nachází, datu prodeje letenky, je-li letenka jednosměrná nebo zpáteční 

a mnoha dalších proměnných.

Někteří  velcí  dopravci  ve  snaze  nabídnout  co  největší  spektrum  služeb 

paradoxně  těží  majoritní  část  svého  zisku  ne  z vlastní  letecké  dopravy,  nýbrž 

z dalších  doplňkových  služeb,  jako  např.  ubytování  v hotelech  svých  dceřiných 

společností, půjčovaní aut nebo pojištění cestujících. V této souvislosti vznikají další 

požadavky např. na spojení letenky s rezervací a výsledkem ubytování v hotelu.

Další zajímavostí je vznik věrnostních programu jako marketingového tahu. LD 

shromažďuje  informace  o  jednotlivých  zákaznicích,  frekvenci  se  kterou  využívají 

přepravních služeb a  jejich celkový „nálet“ s cílem vymezit  a udržet si ty klienty, 

kteří zajišťují vyšší vytíženost linek a primárně vyšší zisk společnosti. Poměrně často 

se  ve  věrnostních  programech  objevují  také  zaměstnanci  společnosti,  získávají 

levnější  cenu  přepravy,  což  se  muže  chápat  jako  jistá  forma  zaměstnaneckých 

bonusů.

3.2.4 Ostatní informace 

Mezi podpůrné datové toky můžeme přiradit například informace z oblasti účetnictví, 

dále informace tykající  se počtu jednotlivých náhradních dílu v technickém úseku, 

soubory dat o výkonech jednotlivých typu letadel, kontrolní informace, jež usnadňují 

managementu vyhodnocení úspěšnosti aplikace rozhodnutí atd.

3.3 Rozdělení IS Leteckého dopravce

Tak jak jsou odlišné jednotlivé organizační složky leteckého dopravce a jejích nároky 

na  informace,  tak  jsou  odlišné  jejich  požadavky  na  informační  systémy.  V této 

kapitole  se  budeme  zabývat  několika  základními  typy  informačních  systému 

používaných dnes v letecké dopravě.
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3.3.1 Marketingové informační systémy

Informační systémy určené marketingové složce letecké dopravy používají jako svůj 

zdroj, informace veřejně dostupné prostřednictvím internetu, např. výsledky prodejů 

cestovních agentur v oblasti letecké dopravy, data získána prostřednictví globálních 

informačních  systému,  které  budou  probírána  dále  a  data  přístupné  ze  sprav 

statistických úřadů. Jednotlivé záznamy obsahují následující informace:

• Datum rezervace

• Místo prodeje

• Datum odletu

• Místo odletu, přestupní stanici, místo příletu

• Třída, ve které cestující cestoval

• Letecký dopravce, který let provozoval

Vhodnou  kombinací  těchto  dat  lze  provést  analýzu,  která  pomůže  odhadnout 

velikost  podílu  přeprav  dopravců  na  jednotlivých  trzích,  vytíženost  jejich  linek, 

popřípadě  problémy  s přebytkem  volné  kapacity  na  linkách.  Ukáže  také  míru 

spolupráce mezi leteckým dopravcem a jednotlivými agenturami na daném trhu a 

jejich chování, z toho následně se dá dedukovat kterým směrem v obchodní strategii 

se ta či jiná agentura nebo letecký dopravce ubírá. 

3.3.2 Informační systémy pro vytvoření sítě linek

Dalším typem IS jsou systémy, které dokáží odhadovat úspěšnost nově zřizovaných 

linek. Opět zde jsou využita data veřejně přístupné prostřednictvím sítě internet, jsou 

to data o prodeji letenek na jednotlivých trzích a dále informace o letových řadech 

jednotlivých  společnosti.  Aplikací  jednotlivých  modelů  budoucích  letových  řádu  a 

použitím ekonomických modelu  na  těchto  letech,  software  umí  navrhnout  několik 

řešení  při  zavedení  nových  letů.  Kombinací  těchto  výsledků  s křivkou  poptávky 

v jednotlivých destinacích a odhadovanými náklady lze poměrně přesně vyhodnotit 

budoucí ziskovost nebo ztrátovost linky. Takový informační systém se v dnešní době 

jeví  jako  naprostá  nutnost  při  vytváření  konkurenceschopných  letových  řadů 

leteckého dopravce.
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 3.3.3 Informační systémy pro plánování letu

Plánovaní letu se jeví jako poměrně složitý proces a zahrnuje v sobě vysoký počet 

proměnných. Je potřeba zde zohlednit ekonomické požadavky vytvořené při vzniku 

sítě  linek,  technické  parametry  letadel,  nároky  na  technické  prohlídky  a  údržbu, 

kvalifikaci posádek a dodržování předepsaného režimu práce a odpočinku atd. Se 

všemi těmito faktory by měl informační systém umět pracovat. Tyto systémy můžeme 

rozdělit na dvě skupiny:

• Informační systém pro plánování letů

• informační systém pro optimalizaci letových posádek

Informační systém pro plánovaní letů má implementovanou  navigační databázi a 

databázi letových řadu. Zohledňuje aktuální meteorologickou situaci na trati, vydání 

slotu a přidělených stojánek a vypočítavá letové planý pro jednotlivé konkrétní lety. 

informační systém pro optimalizaci letových posádek obsahuje databázi letových 

posádek, jsou zde uschované informace o počtu nalétaných hodin jednotlivců, jejich 

kvalifikacích,  zdravotních  prohlídkách  a  mnoho  dalších  údajů.  Otázka  plánovaní 

efektivního nasazení členů letových posádek na jednotlivé linky se zdá být poměrně 

komplikovaná,  obzvlášť  v případě,  že  letecký  dopravce  má  více  než  jednu 

domovskou základnu a posádky se mění na více letištích.

Tyto  informační  systémy jsou dobrým pomocníkem při  každodenním provozu, 

dovolují efektivní plánování a tím přispívají k nezanedbatelnému snížení nákladů LD.

3.3.4 Inventární informační systémy

Inventární  informační  systémy  mají  zastoupení  hlavně  v každodenním  použití 

obchodními složkami leteckého dopravce. Je zde umístěna databáze letových řádů 

LD a využívají se primárně k rezervaci  a prodeji míst na linkách, které jsou uvolněné 

do prodeje. Zahrnují v sobě následující složky:

• Distribuční informační systémy

• Odbavovací systémy

• Propojení s inventárními systémy dalších LD
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Distribuční informační systémy nabízejí volnou kapacitu na linkách k prodeji, jsou 

zde umístěny tarifní programy a zde se provádí rezervace a prodej míst. Je nutno 

poznamenat,  že  většina  distribučních  systému  používaných dnes LD je  poměrně 

zastaralá  je  snaha  k zavedení  tzv.  New-Gen  systému,  které  se  opírají  o  nové 

poznatky v marketingu a informačních technologiích.

Odbavovací  informační  systémy  jsou  poměrně  jednoduché  ve  srovnání 

s ostatními. Využívá se k plynulému odbavení cestujících a ke zpětné analýze využití 

rezervací nebo míst na lince. 

Ve dnešní době postupné globalizace letectví dochází k vzniku alianci LD, kde se 

uskutečňuje  prodej  místa  na  lince  jednoho  LD  jiným LD,  k tomu  je  potřeba  aby 

jednotliví  letečtí  dopravci  měli  přistup  k inventárním  systémům  LD  –  společníků 

alianci.

3.3.5 Globální distribuční systémy

Trend  globalizace  v 90.  letech  vynořil  ideální  podmínky  pro  vznik  globálních 

distribučních  systému.  Tyto  sofistikované  informační  systémy  mají  propojení 

s distribučními  systémy  všech  větších  leteckých  dopravců  a  udržují  si  vlastní 

databázi  dostupných  míst  pro  rezervaci  a  prodej  na  jednotlivých  letech.  Hlavní 

myšlenkou  GDS  je  možnost  přímé  rezervace  a  prodeje  volné  kapacity  na 

pravidelných  linkách  téměř  jakéhokoliv  LD.  Majoritními  uživateli  GDS  se  staly 

cestovní agentury a v posledních letech se rozšířil  prodej letenek prostřednictvím 

internetových portálů. Vznikly firmy nabízející prodej informací jako jedinou službu. 

Pouze  malým  dílem  přispívají  k přímému  prodeji  letenek  kamenné  prodejny 

leteckých dopravců.

Součástí GDS jsou tarifní systémy, které obsahují data o cenách letenek, a 

letištích  taxách.  Tyto  systémy  dokáží  ceny kombinovat  dle  různých  kriterií  a  tím 

vytváří různorodost v nabízení počtu letu a cen letenek mezi dvěma destinacemi.

Posledním článkem v tomto řetězci jsou informační systémy pro tisk letenek. 

Prostřednictvím tohoto IS probíhá tisk samotné letenky, ale co je důležitější, systém 

dodává informace o prodeji do národního zúčtovacího centra, podle kterých se poté 

odvíjí  vlastní  zúčtovaní  prodaných  letenek.  Poměrně  novou  věcí  je  možnost 
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vystavení elektronické letenky, pomocí niž lze snížit celkové náklady LD. K tomu ale 

je  nutné  mít  databázi  elektronických  letenek  napojenou  na  distribuční  systém. 

Dnešním  trendem  se  snaha  o  zavedení  elektronických  letenek  po  celém  světě, 

k tomu  je  potřeba,  aby  všichni  dopravci  měli  propojené  databáze  elektronických 

letenek a aby toto spojení bylo kompatibilní.

3.3.6 IS pro účtování přepravních dokladů

Globalizace letecké dopravy také trochu zkomplikovala otázku zúčtování prodaných 

letenek. Řešením tohoto problému jsou IS pro účtování přepravních dokladů. Tyto 

systémy denně zpracovávají záznamy o všech prodaných letenkách a záznamy o 

podílech konkrétního LD na jednotlivých letech. Zpracované záznamy umožňují určit 

přesnou  fakturační  částku  –  podíl  z jednotlivých  letenek  nebo  provizi  za  prodej 

letenky  u  aliančního  partnera.  Cela  fakturace  poté  probíhá  přes  IATA  Clearing 

House. 

3.3.7 Revenue management a revenue integrity IS

Ve snaze zajistit vyšší zisky z určité dané volné kapacity se do provozu LD zavedli 

tzv.  revenue  management  informační  systémy.  Tyto  IS  vychází  ze  složitých 

matematických modelů a umožňují analyzovat objem přeprav v minulosti v porovnání 

se stejným obdobím v současnosti, výsledný poměr mezi ekonomickou a business 

třídou umožňuje odhadovat vytíženost letadla v jednotlivých třídách při příštím letu a 

podle toho upravovat ceny a dostupnost míst. To umožňuje optimalizovat tržní využití 

sedačkové kapacity. V revenue management informačních systémech lze aplikovat 

různé pravidla na výpočet cen, např. zvýhodněné podmínky při skupinovém nákupu 

oproti nákupům jednotlivce.

Po zavedení globálních distribučních systémů vznikla možnost rezervace míst 

v letadle přímo z domu prostřednictvím internetu. Zveřejnění rezervačního systému 

s sebou  přineslo  problém vícenásobných  rezervaci.  To  si  vynutilo  vznik  revenue 

integrity  IS.  Tento  informační  systém  úzce  spolupracuje  s inventárními  a 

rezervačními IS, prochází databáze a snaží se vyhledat nerentabilní rezervace, které 

zbytečně  blokují  volnou  kapacitu.  Využívají  k tomu  několik  metod  např.  pomocí 

zadaných  kriterií  se  snaží  určit   rezervace  s nízkou  pravděpodobností  prodeje, 
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kontrolují  dvojité  rezervace,  rezervace  na  fiktivní  jméno  atd.  Kontrola  probíhá 

v několika zpravidla časových intervalech a  program má několik  úrovní  přísností 

vyhodnocení.

3.3.8 Ostatní informační systémy

Mimo  výše  popsané  informační  systémy  se  v letecké  dopravě  používá  spousta 

dalších, relativně menších a levnějších IS. Zde si popíšeme ty z nich, co mají přímý 

vliv na provedení letu.

Každé dopravní letadlo nasazené v obchodní letecké dopravě je vybaveno tzv. 

černou skříňkou, která v průběhu celého letu zaznamenala letové údaje a parametry 

z dostupných  senzorů.  Pomoci  těchto  dat  lze  na  zemi  poměrně  jednoduše 

zrekonstruovat  let.   Letečtí  dopravci  mají  snahu  průběžně  provádět  tyto  analýzy 

s cílem zvýšeni bezpečnosti a efektivity provozu. Po každém letu jsou letové údaje 

vkládané do informačního systému pro vyhodnocování letových dat, kde se podrobí 

rozboru. Zjišťují se zde překročení limitních hodnot např. na motorech, v náklonech 

letadla  kolem  os,  v rozestupech  atd.  Vyhodnocuje  se  také  spotřeba,  čas  letu, 

případné  zpoždění.  Výsledné  analýzy  mohou  vést  k vydání  nových  provozních 

pokynů, ukázat nedostatky v pilotáži a obecně zlepšit technologii provozu. 

Dopravní  letadlo  je  velice  komplexní  stroj  s množství  charakteristických 

vlastností,  které  se  navíc  mohou  měnit  v závislosti  na  fyzikálních  vlastnostech 

vzduchu, hmotnosti letadla a dalších kriterií. K usnadnění orientace pilotu v kabině za 

letu  slouží  databáze  letových  výkonů  a  charakteristik.  Vstupem  jsou  údaje  o 

hmotnosti  letadla,  okolní  teplotě,  hustotě  vzduchu  apod.  Tyto  informace  jsou 

analyzovány palubním počítačem a výsledkem jsou doporučné hodnoty pro piloty, 

jako  je  např.  optimální  výška  letu,  minimální  a  ekonomická  rychlost  letu, 

předpokládaná hmotnost letadla při přistání a další.

Pro bezpečné provedení letu pilot potřebuje určitý soubor informací. Není to 

informační  systém  v právem  slova  smyslu,  je  to  služba  poskytovaná  Řízením 

letového provozu České Republiky a říkáme ji  letecká informační služba. Vydává 

následující informace:
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• Mapy  –  soubor  map  jak  pro  létaní  za  vidu  tak  i  pro  lety  ve  složitých 

meteorologických podmínkách. Mohou to byt mapy letecké, letištní, mapy pro 

pojíždění atd.

• AIP – Letecká informační  příručka,  která obsahuje informace nezbytné  pro 

letový provoz. Skládá se ze tří částí, všeobecná, traťová a letištní.

• NOTAM  –  informační  zpráva,  obsahující  změny  dočasného  charakteru  o 

zřízení, stavu nebo změně kteréhokoliv leteckého zařízení, které mají vliv na 

bezpečnost provozu.

• Meteorologické zprávy -  zprávy obsahující informace o aktuálním počasí a 

předpověď počasí  podél  trati  nebo na určitém letišti.  Jsou to  např.  zprávy 

METAR a SNOWTAM
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4 Informační systémy leteckého dopravce pro zákazníky

Oblastí našeho zájmu je informační systém leteckého dopravce určený pro širokou 

veřejnost  –  zákazníka.  Z tohoto  pohledu  jsou  pro  nás  nejvýznamnější  globální 

distribuční systémy, které dnes zajišťují kontakt s klienty. 

4.1 Historie vzniku IS pro zákazníky

S celosvětovým  rozšířením  sítě  internet  se  otevřely  nové  možnosti  pro  uživatele 

tohoto media, vznikla celá řada nových služeb, jako např. e-bankovnictví, internetové 

obchody  apod.  Uživatelé  získali  možnost  provádět  platby  z pohodlí  domu.  Tato 

tendence  samozřejmě  měla  vliv  na  další  vývoj  obchodní  strategie  leteckých 

dopravců.  V té  době  už  existovaly  globální  distribuční  systémy  a  byly  poměrně 

dlouhou dobu úspěšně užívány. Letečtí dopravci tedy vyvinuli  informační systémy, 

které byly propojené se systémy GDS a nabízely uživateli na internetu téměř stejné 

možnosti výběru letenek, jako obchodní IS  prodejcům v kamenných prodejnách. 

4.2 Princip funkce IS pro zákazníky

IS pro zákazníky můžeme nazvat prezenční vrstvou celého systému. Základem jsou 

globální distribuční systémy, např. Amadeus nebo Galileo. Pro nás zajímavou částí 

těchto systému je  část  odpovídající  za  zpracování  a  uchování  dat  o  jednotlivých 

letech a místech, jako přikal můžeme uvést systém Amadeus – Air. 

Letecký dopravce ukládá do GDS informace o jednotlivých letech a o volných 

místech  na  těchto  letech.  Informační  systém  pro  zákazníky  je  branou  do  GDS. 

Zákazník  se  prostřednictvím  sítě  internet,  nejčastěji  přes  internetové  stránky 

leteckého  dopravce,  připojí  k informačnímu  systému  pro  zákazníky,  kde  zadá 

základní údaje o letu. Datum odletu, popř. příletu, je-li letenka jednosměrná nebo i 

zpáteční, počet osob a žádanou přepravní třídu. IS se připojí do GDS, kde prohledá 

seznamy  letu  a  vytřídí  ty,  které  vyhovují  požadavkům,  výsledek  zobrazí  zase 

prostřednictvím webu klientovi. Je třeba poznamenat, že výsledek ve většině případů 

obsahuje vice než jeden let, takže zákazník si muže vybrat např. čas odletu nebo 

společnost,  se  kterou  chce  letět.  Na následujícím  obrázku je  znázorněn  grafický 
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výstup  informačního  systému  pro  zákazníky,  který  provozuje  letecká  společnost 

ČSA.

Obr. 4.1: Přiklad grafického výstupu z IS pro zákazníky

Vyhledání  požadovaných  letů  probíhá  téměř  v režimu  real-time.  Dále 

informační systém si vyžádá osobní informace o klientovi a po jejich zadání provede 

rezervaci letenky. Rezervace se změní v prodanou letenku v okamžiku, kdy prodejce 

obdrží finanční obnos za letenku. Nedílnou součásti takových rezervačních systému 

jsou systémy, které vyhledávají dvojité rezervace, popř. rezervace zadané na fiktivní 

jméno. Rezervace, které systém označí za „nefér“ jsou zrušeny a tato kapacita je 

opět uvolněna do prodeje.
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4.3 Dnešní trendy ve vývoji IS  

Počítačové  systémy  a  informační  technologie  jsou  dnes  nejrychleji  rostoucím 

odvětvím celosvětového průmyslu. To umožňuje široké využití počítačových systému 

téměř ve všech druzích průmyslu, včetně průmyslu leteckého. Je samozřejmé, že i 

letectví  je oblast,  která se vyvíjí,  narůstají  objemy přeprav, jejich četnosti  a počet 

jednotlivých  destinaci.  V dnešní  době  finanční  krize  je  snaha o  zvýšení  efektivity 

využití  kapacit  na  jednotlivých  linkách.  Je  to  podmíněno  vědomím  o  konečnosti 

zásob ropy a cenou této ropy na trzích a rovněž snahou leteckých dopravců o přežití 

jak  v podmínkách  celosvětové  finanční  krize  tak  i  v ostrém  konkurenčním  boji. 

Celosvětová globalizace letectví vytvořila pudu pro vznik alianci leteckých dopravců. 

Aliance zvyšuji konkurenceschopnost dopravců a snižuji jejich náklady.

Vývoj  nových IS je finančně velmi nákladnou záležitosti  a je otázkou, jestli 

letečtí dopravci dnes budou chtít tyto částky do vývoje investovat na druhou stranu 

lze říct, že majoritní většina dnešních informačních systému se muže označit jako 

zastaralá, a letečtí dopravci investují nemalé finanční obnosy na zajištění spolehlivé 

funkce těchto systému a hlavně jejich vzájemnou kompatibilitu. A právě kompatibilita 

a  rozšířitelnost  stávajících  IS  jsou otázkami  velice  problematickými  a  v některých 

případech i neuskutečnitelnými. 

Informační  technologie  jsou  už  téměř  10  let  vyvíjeny  stylem  opakovaného 

použití  zdrojových  kódu.  Programátorovi  tak  stačí  pouze  jednou  implementovat 

zdrojový  kód  např.  do  knihovny.  V případě,  že  později  vyvíjí  další  program 

s obdobnou  dílčí  funkcí,  stačí  pouze  připojit  tuto  knihovnu.  Aby  byla  zajištěna 

efektivita této metody,  vznikl  soubor pravidel, jak tyto  dílčí programy zapisovat do 

knihovny,  jak  tuto  knihovnu  spravovat  a  jak  ji  používat.  Zabstraktněním  těchto 

pravidel  vznikla  modulová  metoda vývoje  softwaru,  která  se  dnes široce  využíva 

v informačním odvětví.

Řešením  problému  dnešních  informačních  systému  LD  tedy  mohou  byt 

informační  systémy  tzv.  nové  generace.  Tyto  systému  jsou  navrženy  tak  aby 

optimálně  využívaly  zdrojů  dnešního  hardwaru  a  co  je  jejich  hlavní  inovací  – 

v případě potřeby možnost poměrně jednoduché rozšiřitelnosti  pomoci  přídavných 

modulů.
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4.4 Inovace z pohledu leteckého dopravce

Dalším  poměrně  zřetelným  trendem  je  způsob  práce  s  daty.  Dnešní  systémy 

obsahují  záznamy jednotlivých  míst  v nabízené prodejní  kapacitě  a  až  v průběhu 

rezervace popřípadě po prodeji konkrétní letenky se k tomuto místu přiřadí záznam 

zákazníka. Základním kamenem new-gen systému je záznam o každém zákazníkovi 

ke kterému později  jsou přiřazovaný záznamy o jednotlivých letenkách, které jsou 

rezervovaný nebo zakoupeny. 

Tento přístupu umožňuje leteckému dopravci poměrně jednoduše analyzovat 

záznamy o zákaznicích. Analýza muže poskytnout řadu statistických informaci, které 

lze použit k predikci zisku v určitém konkrétním období. Když přeženeme, tak může 

říct, že systém bude schopen do jisté míry odhadnout, kdy si zákazník koupi další 

letenku. Vytvářením těchto modelu muže LD odhadovat vytíženost jednotlivých linek 

a má dostatek času na připadné akce, které povedou ke zvýšení vytížení letadel. 

V okamžiku kdy LD poskytne místo v letadle k prodeji, lze např. analýzou přiřazených 

informaci  o  atraktivitě  jednotlivého  místa  stanovit  jeho  cenu  na  trhu.  Globální 

analýzou lze určit zvýšení nebo případný pokles poptávky na jednotlivých letištích a 

zjistit možné důvody těchto změn. Tyto faktory je možno opět aplikovat na vypočtení 

model zisku a zvýšit tak přesnost odhadu. 

Proces rezervace míst  je rovněž zjednodušen o problém s vyhledáváním a 

rušením „nefér“  rezervaci,  protože se zde snižuje míra anonymity zákazníka a to 

přispívá k efektivnímu prodeji kapacit.

Zavaděním do záznamu bezpečnostních dat o zákaznicích (foto, otisk prstu), 

lze  např.  využitím  biometrických  systému  provádět  registraci  pasažéru  na  let, 

poskytnutím těchto dat pro použití  letištními informačními systémy lze monitorovat 

pohyb osob na letištích a tím zvýšit jejich bezpečnost.

4.5 Inovace z pohledu zákazníka

New-gen  systémy  znamenají  zvýšení  komfortu  při  provádění  registrací  a  koupi 

letenky. Každý zákazník bude schopen si zarezervovat konkrétní místo v letadle, ať 

už u okna nebo v uličce, u zákazníků kteří létají pravidelně systém navíc bude moci 

predikovat  místo,  které  zákazník  bude  zřejmě  chtít  zarezervovat  v budoucnu  a 
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popřípadě uvolnit tuto kapacitu pro konkrétního zájemce, můžeme odhadovat jeho 

oblíbené multimediální  programy nebo jídlo a pití.  Navíc u tohoto typu zákazníků 

systém muže aplikovat možnost tarifních programu pro věrné zákazníky, čímž zvýší 

cenovou přitažlivost letenky.

Lze  rovněž  analyzovat  důvěryhodnost  zákazníků,  a  podle  tohoto  kritéria 

nastavovat  požadavky  na  dobu  kdy  musí  byt  letenka  zaplacena  nebo  kdy  bude 

rezervace  zrušena.  Varování  o  jednotlivých  lhůtách  lze  rozesílat  prostřednictvím 

mailů nebo textových zpráv na mobilní telefony.

Zhodnocení cílů bakalářské práce

Tento  projekt  provedl  rozbor  problematiky  použití  informačních  systémů v letecké 

dopravě, zaměřenou na analýzu součastného stavu v tomto odvětví.  Poukázal na 

jisté faktory, které limituji další rozšiřování a vývoj stávajících informačních systému a 

zdůraznil potenciál informačních systému nové generace.

Jako nedostatek projektu lze označit absenci konkrétních návrhů na inovaci 

v informačních  systémech,  které  se  dnes  využívají  leteckými  dopravci,  danou 

nedostupnosti hloubkových informaci o těchto systémech.
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5 Závěr

Analýza součastného stavu, provedena v této bakalářské práci, poukázala na téměř 

jednoznačnou  závilost  leteckých  dopravců  na  informačních  tocích,  které  zajišťují 

informační systémy. Je také zřejmé, že vzhledem k neustálému vývoji letectví a jeho 

postupné  celosvětové  globalizaci  je  potřeba  tyto  informační  systémy  neustále 

inovovat a propojovat do větších společných celků a to se ukázalo jako limitní faktor 

dnešních informačních sytému.

Informační  systémy  nové  generace,  nabízející  možnost  modulové 

rozšířitelnosti  a  vzájemné  kompatibility  řeší  tyto  problémy  a  přináší  další  široké 

spektrum možností  sběru  a  vyhodnocení  dat  a  jejich  analýz,  které  může letecký 

dopravce  vhodně  kombinovat  a  stanovovat  potřebné  odhady.  Tyto  informační 

systému jsou ovšem velice drahé na vývoj a je otázkou, jestli v době finanční krize 

budou  letecké  společnosti  ochotné  provádět  investice  v této  oblasti.  Na  druhou 

stranu  je  téměř  jisté,  že  přestup  na  nové  typy  informačních  systému  bude 

v budoucnu  čekat  každého  leteckého  dopravce  a  ti  dopravci,  kteří   si  zakoupí 

informační  systémy  dříve  zřejmě  dosáhnou  jisté  výhody,  která  může  být  klíčová 

v dnešním ostrém konkurenčním boji.
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Rád bych na tomto místě poděkoval  doc. Ing. Rudolf  Volner,  CSc. za podporu a 

pomoc s touto bakalářskou prací.
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