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Summary 

The bachelor’s thesis recommends an appropriate booking system for the sports 

centre Unnosport. In the thesis, a historical development is described and principles of 

reservation systems, their functions and features are presented. The division of reservation 

and information systems is analysed and their user roles are described. Selected reservation 

systems designed for sports centres, namely the Bizzy, Booker, AFIT Web, WDI systems 

are compared; subsequently, the most suitable system is selected from them. The thesis 

deals with a survey of whether or not the on-line booking system should be implemented at 

the sports centre; it means whether customers of the centre would welcome this reservation 

system and utilize it subsequently. The thesis contains the results of questionnaires, on the 

basis of which the information system Unnosport is recommended to be extended with  

on-line booking to improve services provided to customers. 

Keywords: reservation system, reservation, sports center, PHP, customer service, internet 

 

Anotace 

Bakalářská práce doporučuje vhodný rezervační systém pro sportovní centrum 

Unnosport. V práci je popsán historický vývoj a jsou uvedeny principy rezervačních 

systémů, jejich funkce a vlastnosti. Rozebíráno je členění rezervačních a informačních 

systémů a popisují se jejich uživatelské role. Jsou srovnávány vybrané rezervační systémy 

určené pro sportovní centra, a to Bizzy, Booker, Afit web, Wdi system a z nich je následně 

vybrán nejvhodnější. Práce se zabývá výzkumem, jestli je potřeba ve sportovním centru 

implementovat on-line rezervační systém. Tedy, zda by zákazníci Unnosportu tento 

rezervační systém uvítali a následně jej užívali. Obsahuje výsledky z dotazníku, na jejichž 

základě je doporučeno, aby byl informační systém Unnosportu rozšířen o on-line rezervaci 

pro zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.  

Klíčová slova: rezervační systém, rezervace, sportovní centrum, PHP, zákazník, služba, 

internet 
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1. Úvod 

Éra informačních systémů nás provází dnes a denně. Objednáte-li si produkt 

z internetu, rezervujete-li si jízdenku, letenku, pobyt v hotelu, nebo si zarezervujete zájezd 

přes cestovní kancelář, vždy Vás doprovází informační systém. Informační systémy jsou 

tedy součástí našeho života. 

Rychlý rozvoj internetu a informačních technologií přináší zcela nové možnosti  

ve využívání informací v běžném životě člověka. Mění se pohled na předávání informací  

i na jejich využití. Zkracuje se čas pro předání nové informace, aktualizace velkých  

a rozsáhlých informačních systémů se dějí v reálném čase. Internet nabízí stále větší  

a rozsáhlejší možnosti, které jsou dostupné kdekoliv na světě, v jakýkoliv čas, bez ohledu 

na to, zda je den či noc. Rychlý rozvoj internetu navíc představuje jeho největší výhodu  

a zajišťuje budoucnost jak pro uživatele, tak pro tvůrce prezentovaných dokumentů  

a aplikací. 

Aby člověk dosáhl úspěchu v podnikání, potřebuje získat a zpracovat včasné  

a správné informace. Budoucí vztahy se zákazníky a jejich následný rozvoj představuje pro 

firmu klíčový význam. Kvalitní rezervační systém je pro touroperátory, prodejce a firmy 

velkou konkurenční výhodou. 

Počítačové rezervační systémy výrazně ovlivňují funkci podniku. Jsou dnes již 

považovány za nedílnou součástí jak v hotelnictví a cestovním ruchu, tak v dopravních 

společnostech, sportovních zařízeních apod. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak fungují rezervační systémy a zjistit 

zásadní rozdíl mezi rezervačními systémy pro hotely, cestovní kanceláře, letecké 

společnosti, sportovní centra a doporučit vhodný rezervační systém pro sportovní centrum 

Unnosport, které sídlí v Ostravě-Dubině, na ulici V. Jiřikovského 282 v budově bývalého 

letištního hangáru. 
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2. Informační systémy 

Informace používáme intuitivně v průběhu celého našeho života. Samotný výraz 

informace je zaznamenán poprvé roku 1274 ve významu souboru akrů, které vedou 

k prokázání důkazů trestného činu a k odhalení jeho pachatelů. Informační kancelář bývala 

zřizována při každém větším peněžním ústavu a podávala důvěrná sdělení o finančním 

stavu jednotlivých obchodníků. 

Dnes se setkáváme s různým chápáním pojmu „informace“. Použití výrazu 

„informace“ ve významu zpráva, údaj, sdělení, poučení bylo rozšířeno až do 50. let našeho 

století. Tehdy s rozvojem přenosu signálů, teorie telekomunikací, kybernetiky  

a elektronických počítačů se vyčlenily nové samostatné obory mající svůj obor zkoumání, 

svou metodiku a vlastní terminologii [5]. 

Informační systém je takový systém, jehož vazby s okolím se realizují 

prostřednictvím informací. Pokud je informační systém dobře vymyšlen a pokud je svěřen 

do dobrých rukou, stává se vynikající pomůckou při různých činnostech [1]. 

Základem pro fungování síťové učící se organizace a prosazování jejího 

strategického záměru, je efektivní zpracování informací a budování znalostní báze. 

K dosažení tohoto cíle pak představuje podnikový informační systém, který vytvářejí lidé 

prostřednictvím dostupných technologických prostředků a stanovené metodologie 

zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace, 

sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové 

agendy [13]. 
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3. Informační a rezervační systémy 

Nedostatek informací je jedním ze znaků nedokonalosti trhu. Pokud chce být firma 

konkurenceschopná (např.: v oblasti cestovního ruchu), musí mít k dispozici nezbytné 

informace.  

K tomu, aby se informace mohly rychle a kvalitně šířit, slouží právě informační  

a rezervační systémy, které umožňují zákazníkům se v relativně krátkém čase dozvědět 

potřebné informace o vybrané službě a učinit rozhodnutí o koupi této služby v podobě její 

okamžité rezervace.  

Informační a rezervační systémy šetří čas zákazníka, který není odkázán na přímé, 

osobní kontaktování firmy, ale prostřednictvím IRS je mu umožněno provést požadované 

operace. 

Vzhledem k množství existujících rezervačních systémů je po dohodě s vedoucím 

práce tato kapitola rozsáhlejší než předpokládalo zadání. 

3.1. Informační toky v oblasti cestovního ruchu 

3.1.1. Primární informace 

Existují dvě úrovně informačních toků v cestovním ruchu. První úroveň tvoří 

samotní poskytovatelé cestovního ruchu, tj. subjekty cestovního ruchu, jako jsou cestovní 

kanceláře, poskytovatelé ubytování, dopravci, turistická informační centra, zástupci státní 

správy  

a samosprávy, destinační management, atd. Mezi těmito subjekty dochází k více či méně 

řízené výměně informací, které posléze vstupují do tzv. primárního informačního toku, jež 

probíhá mezi první a druhou úrovní. Druhá úroveň se týká samotných příjemců služeb, 

resp. informací např.: v cestovním ruchu (viz obr.1), jež zachycuje interakci mezi 

poskytovateli a samotnými příjemci [15].  
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Obrázek. 1   Schéma informačních toků v cestovním ruchu 

Zdroj: http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod/info5.html 

3.1.2. Sekundární informace 

Sekundární informační tok není tak významný z hlediska celého systému 

informačních toků. Tato zpětná vazba pocházející od příjemců informace pomáhá 

samotným poskytovatelům zjistit, zda nabízená informace je kvalitní, zda je poskytována 

v dostatečném množství (kvantitě), či zda příjemcům vyhovuje zvolený typ informace.  

Z hlediska optimálního fungování informačně-komunikačních systémů, mezi které 

patří i informační a rezervační systémy, by měla probíhat oboustranná komunikace, resp. 

vzájemná výměna informací [15]. 

3.2. Členění informačních a rezervačních systémů 

Informační systém je takový systém, jehož vazby se realizují informacemi z okolí. 

Pokud je informační systém dobře vymyšlen a pokud je svěřen do dobrých rukou, stává se 

vynikající pomůckou při různých činnostech [1]. 

Z hlediska plošného pokrytí můžeme tyto informační systémy rozdělit na lokální 

rezervační systémy, regionální informační-rezervační systémy, celostátní informační-

rezervační systémy. Na mezinárodní úrovni to jsou počítačové rezervační systémy  

a globální distribuční systémy [15]. 

http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod/info5.html�
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3.2.1. Lokální a regionální rezervační systémy 

Lokální rezervační systémy pracují buď na izolovaném počítači, nebo na lokální 

(místní) počítačové síti, resp. intranetu. Tyto systémy jsou tedy přístupné pouze 

individuálním subjektům cestovního ruchu (cestovní kanceláře, hotely, atd.) a nejsou 

zpřístupněny veřejnosti. Konkrétněji se jedná o systémy, které umožňují provádět 

rezervace a prodej vstupenek [15]. 

Regionální informačně-rezervační systémy jsou různě silně propojené  

a koordinované celky, skládající se z různých částí, umístěných v regionu i mimo region. 

Tyto části zejména představují počítačové informační systémy, síť turistických 

informačních center, značení a dodatečné informace u turistických stezek a cyklotras, 

mapy, plány ve městech atd.  

Regionální informačně-rezervační systémy jsou provozovány na počítačových 

sítích, které fungují na principu extranetu nebo internetu. Rozdíl mezi těmito způsoby 

přenosu  

a sdílení dat je v přístupu jednotlivých subjektů cestovního ruchu k informacím. Zatímco 

internetová síť je přístupná prakticky celé široké veřejnosti, v případě extranetu  

se jedná o síť spojující individuální subjekt jako např. cestovního ruchu s jeho zákazníky  

a partnery.  

Existence regionálního informačně-rezervačního systému je opodstatněna, 

výrazným vlivem na různé segmenty jeho pravidelných, nepravidelných i náhodných, 

jednorázových uživatelů, mezi něž patří nejen potenciální i aktuální návštěvníci regionu, 

ale také další subjekty cestovního ruchu, jako např. destinační management, veřejná 

správa, místní i externí podnikatelé v cestovním ruchu, rezidenti, novináři atd. [15]. 

Regionální informačně-rezervační systémy přímo ovlivňují zvýšení rozsahu  

a kvality služeb poskytovaných návštěvníkům, flexibilní možnost vyhledání relativní 

informace, nabídku rezervace služeb několika způsoby, včetně on-line rezervace.  

Podporu elektronické komerce. Vedle relativně zřejmých přímých vlivů jsou neméně 

významné jeho vlivy nepřímé, které podporují plánovitý dlouhodobě udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu v regionu. Kvalitní regionální informačně-rezervační systém ve spojení 

s informačním systémem státní správy zvyšuje kvalitu managementu cestovního ruchu 

v regionu na úrovni nekomerčních i komerčních regionálních orgánů a institucí  
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i jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Nabízí využití svých výstupů při územním 

plánování a tvorbě samostatných i vzájemně navazujících produktů cestovního ruchu. 

Regionální informačně-rezervační systém zrychluje a zefektivňuje spolupráci subjektů 

v regionu, vytváří spolehlivý informační základ pro propagaci regionu v různých médiích. 

Jeho budování podporuje standardizaci v softwarech a informačních projektech, ke 

zlepšení využití služeb v obcích, městech a regionech atd. [15]. 

3.2.2. Celostátní informačně-rezervační systém 

Hlavní úlohou celostátního informačně-rezervačního systému je zajištění 

vzájemného propojení jednotlivých existujících regionálních informačně-rezervačních 

systémů. Realizace vzájemného propojení těchto systémů je uskutečňována pomocí 

internetové sítě.  

Funkcí celostátního informačně-rezervačního systému je okamžité zjištění rozsahu 

volné kapacity poskytovaných služeb, včetně jejich rezervace, a další podrobné vyhledání 

požadované informace či služby.  

Funkce celostátního informačně-rezervačního systému nebude zcela naplněna, 

pokud by nebylo zajištěno technické a organizační zdokonalení internetové sítě 

s postupným vytvářením tzv. informační superdálnice, aby se tak mohl na daný systém 

napojit kdokoli jak jednotlivec, tak podnik a pomocí počítače mohl komunikovat, 

obchodovat a získávat informace [15]. 

3.2.3. Počítačové centrální rezervační systémy – CRS 

Počítačové rezervační systémy (CRS – Computer reservation system) 

mezinárodního měřítka byly založeny leteckým společnostmi v 70. letech 20. století. 

Zpočátku byly provozovány na intranetové počítačové síti, kdy sloužili jako podpora 

vnitřní organizace letecké společnosti v podobě řízení zásob, administrativy atd. Postupem 

času a s rostoucí konkurencí byly tyto rezervační systémy zpřístupněny i partnerským 

subjektům z oblasti cestovního ruchu, a to přes extranet, případě internet. Smluvní 

dodavatelé a partneři tak měli přístup k aktuálním informacím pocházejících z databází 

leteckých společnosti, které zahrnovaly letecká spojení, letecké řády, ceny letů apod. CRS 

jsou páteřním systémem pro digitalizaci letecké dopravy [15]. 
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3.2.4. Globální distribuční systémy 

Nástup globalizace a snaha získat si zákazníky vedla v 80. letech 20. století letecké 

společnosti k tomu, že se z počítačových rezervačních systémů vyvinuly tzv. globální 

distribuční systémy (GDS). Tyto systémy měli primárně rozšířit funkci CRS,  

a to rozšířením a zkvalitněním nabízených služeb svým zákazníkům [15]. 

GDS tak umožňují nejen přístup k databázím s aktuálními informacemi o letecké 

dopravě, ale navíc nabízejí informace a rezervace dalších služeb cestovního ruchu  

a turistických produktů (např. ubytování, půjčení auta, zájezdy apod.). GDS jsou mimo to 

komunikačním prostředkem mezi zřizovateli systému a cestovními kancelářemi. Neméně 

podstatnou službou GDS je neustálý zákaznický servis, týkající se jak odletů tak cílových 

destinací [15]. 

GDS jsou realizovány pomocí internetové sítě a terminálů rozmístěných po celém 

světě, na které jsou připojeny jednotlivé subjekty cestovního ruchu. Samotná obsluha 

systému je založena na využívání kódů služeb, letišť, tarifů, leteckých společností apod. 

Jeden ze způsobů zpracování informace zadané konečným uživatelem do systému GDS  

je znázorněn, (viz. obr.2) [15]. 

 
Obrázek 2   Princip zpracování dat v systému GDS (příklad CRS Galileo) 

Zdroj: Galileo XMLSelect, dostupný na: 

http://www.galileoczsk.cz/katalog/item.php?product=1045730  

Za světově nejznámější globální distribuční systémy jsou považovány systémy 

Amadeus, Galileo, Sabre Holdings a Worldspan. Mezi další GDS patří např. Infini, který 

operuje na japonském a asijském trhu či GDS Abacus, který působí v Asii a Pacifiku [13]. 

http://www.galileoczsk.cz/katalog/item.php?product=1045730�


Martin Říha: Rezervační systémy 

 

2010     8 

3.3. Nejznámější rezervační systémy 

Původem evropský globální distribuční systém GDS Amadeus byl založen v roce 

1987 leteckými společnostmi Air France, Iberia a Lufthansa. V dnešní době má zastoupení  

ve 132 zemích světa, a to především v Evropě a Jižní Americe. Významné postavení má  

i v USA, Africe a Asii. Na síť 200 000 terminálů je napojeno 57 000 cestovních kanceláří, 

které využívají služeb 470 leteckých společností, 58 500 hotelů a kolem 50 majitelů 

půjčoven aut. Kromě typických služeb globálních distribučních systémů poskytuje GDS 

Amadeus i elektronickou komerci na www a další specifické softwarové produkty [17]. 

Celosvětový GDS Galileo byl založen v roce 1971 převážně evropskými leteckými 

společnostmi ve spolupráci s americkými leteckými přepravci (Swissair, British Airways, 

KLM, Alitalia, United Airlines). Stejně jako ostatní globální distribuční systémy i Galileo 

se zaměřuje na tvořbu specifických softwarových produktů typu CustomFares, Galileo 

ProHost apod. [14]  GDS Galileo provozuje 160 000 terminálů a spolupracuje se 4 4000 

cestovními kancelářemi, přes 400 leteckých společností a 23 provozovateli půjčoven aut. 

V současné době má GDS Galileo zastoupení v 116 zemích světa a společně s GDS 

Amadeus zaujímá významné postavení v Evropě, kde jsou jeho hlavními trhy Nizozemí, 

Velká Británie a Švýcarsko. Dále je rozšířen v USA, Kanadě a Jihoafrické republice. Své 

zastoupení má GDS Galileo i v České republice [16]. 

GDS Sabre je nejstarším globálním distribučním systémem, který byl založen 

v roce 1 960 americkými leteckými společnostmi (AMP Corp., Američan Airlines). Vedle 

klasických služeb poskytuje Sabre specifické služby (produkty) jako internetová brána 

Travelocity a průvodce destinacemi Virtually ThereSM. Ve světě je instalováno přes 

300 000 terminálů ve 112 zemích, kterých využívá přes 60 000 cestovních kanceláří, 

440 leteckých společností, 55 000 hotelů a na 50 půjčoven aut. Do systému mohou 

vstupovat i milióny zákazníků pomocí internetové sítě. Hlavním trhem Sabre jsou USA  

a v Evropě spolupracuje s GDS Amadeus a Galileo.  

Nejmladším ze čtveřice světově nejznámějších a nejpoužívanějších globálních 

distribučních systémů je GDS Worldspan, který byl založen v roce 1990 americkými 

leteckými přepravci (Delta Air Lines, Inc., Northwest Airlines, Trans World Airlines, Inc.). 

Své zastoupení má v 90 zemích světa, a to zejména v zemích Evropy, Afriky a Středního 

Východu. Přístup do systému Worldspan má 18 000 cestovních kanceláří, kterým  
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je umožněno rezervovat letenky u 455 leteckých společností, u více než 40 společností pro 

půjčování aut a 39 000 hotelů. Jeden z produktů dokonce umožňuje přímý přístup  

do rezervačních systémů lodních společností, kde je možné získat informace o dostupném 

spojení, ceně a charakteristice lodi.  

Booking Systém (BS) je unikátní rezervační systém, který jako jediný vyhovuje 

všem typům služeb cestovního ruchu bez rozdílu, tedy velkým hotelům, penzionům  

i malému ubytování v soukromí, stejně jako půjčovně lyží a kol či provozovateli 

tenisového kurtu. Rezervační systém lze nastavit na všechny druhy služeb včetně časových 

vstupenek do fitnescentra či do zámecké expozice. Navíc tento rezervační systém 

umožňuje hned několik způsobů, jak jej využívat pro podnikání. Booking Systém BS má 

několik variant využití. Každý provozovatel služeb si tedy může vybrat, jakým stylem chce 

rezervační systém využívat. 

Absolute je varianta vhodná pro ta zařízení, která chtějí využívat systém i jako 

vlastní „hotelové štafle“ nebo hodinový harmonogram (dle typu služby). Systém jim 

umožňuje zpřístupnit on-line informace o volných kapacitách na svých stránkách, případně 

na stránkách zprostředkovatelů a uživatel tak okamžitě vidí aktuální přehled volných 

kapacit a může tedy provést závaznou on-line objednávku. Navíc může zákazník využít  

i možnosti on-line platby zálohy pomocí platební karty nebo služby „Za mě platí eBanka“. 

Tato varianta je vhodná pro zařízení, které mají stálou službu a stálý přístup na internet.  

Varianta Standart je vhodná pro ty provozovatele, kteří chtějí nabídnout rezervaci 

své služby zákazníkům on-line, ale zároveň charakter nabízené služby nevyžaduje stálou 

kontrolu objednávek na internetu. Z tohoto důvodu nemusí být přehled volných kapacit 

vždy plně aktuální a rezervaci je tedy nutno potvrdit pomocí e-mailu nebo SMS. 

Samozřejmostí je, že i tato varianta nabízí možnost platby on-line. Rezervační systém 

nabízí velkou svobodu ve způsobu využití a nijak neomezuje v obchodní strategii. 

Systém má snadné ovládání a poskytuje velkou svobodu. Firmy mohou například 

nabídnout on-line jen část své kapacity a s další částí hospodařit podle svého (v systému je 

tato kapacita označena jako předrezervovaná). Mohou si sami nastavovat výši záloh, 

cenové kalendáře a další parametry tak, aby systém neomezoval v jejich obchodní politice, 

ale naopak jí podporoval. Také si sami rozhodnou, kdo smí dál služby nabízet, a na kterých 

stránkách chtějí být uvedeni. 
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Společnosti mohou spravovat systém dle vlastní volby prostřednictvím webového 

rozhraní, přes webovou stránku, díky automatickému upozornění na e-mail, nebo pomocí 

krátkých textových zpráv (SMS) z mobilu.  Do vytěžování služeb mohou také zapojit  

i další zprostředkovatele, kterým pak individuálně nastaví podmínky. Vstupem do 

rezervačního systému se automaticky otevřou dveře dalším zprostředkovatelům, kteří již 

systém využívají. Společnost Booking System navíc sama aktivně vyhledává partnery  

a zprostředkovatele ubytování, kteří přivedou další hosty [23]. 

3.4. Vývoj informačních a rezervačních systémů V ČR 

Důvody pro vytváření turisticky informačního systému jsou více než opodstatněné  

a evidentní. Existence tohoto systému přináší především zlepšení úrovně a komplexnosti 

nabídky služeb a informací cestovního ruchu pro turistickou veřejnost a má 

zprostředkovaně vliv jak na teritoriální, tak i na časové rozložení návštěvnosti. Pro 

jednotlivé regiony je existence národního informačního systému důležitá zejména 

z hlediska koncepce rozvoje cestovního ruchu, jelikož jim tento systém může posloužit 

jako základ pro jejich marketingové aktivity v oblasti propagace cestovního ruchu 

v regionu.  

V posledních deseti letech se v České republice projevovaly různé snahy 

o vytvoření takových plně fungujících systémů, které stály nemálo úsilí, času i finančních 

prostředků. Výsledky těchto snah a pokusů jsou rozebrány dle jednotlivých roků jejich 

výskytu.  

3.4.1. Národní informační a rezervační systém 

První snahy o vyřešení problematiky informačního pokrytí oblasti cestovního ruchu 

v České republice vyústily vytvořením tzv. Národního informačního a rezervačního 

systému (NIRES) uskutečnilo Ministerstvo hospodářství spolu s Českou centrálou 

cestovního ruchu (ČCCR) v r. 1993. Jádrem a koordinačním centrem rozvoje NIRES mělo 

být Počítačové informační centrum turistických a ubytovacích kapacit, zvané také jako 

PICTUS, které mělo sloužit k zajištění hlavních funkčních a provozních potřeb NIRES.  
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PICTUS měl dvojí charakter:  

1) Nejprve měl poskytovat informace o produktech cestovního ruchu a poskytovat 

služby přímo spojené s cestováním. PICTUS měl vycházet z pěti tematických 

rezervačně  

a informačních systémů, které poskytující informace a rezervace ubytování, 

informace a rezervace dopravních služeb, turistické informační služby, služby 

cestovních kanceláří a turistické cestovní služby.  

2) V druhé části měl PICTUS poskytovat služby a informace marketingového 

charakteru, informace o producentech produktů a dále propagační, školící  

a dozorové činnosti.  

Přestože se usilovalo o získání peněžní podpory z programu PHARE, projekt nebyl 

realizován.  

3.4.2. Informační a rezervační systémy v letech 1995 – 1998 

V  roce 1995 byly uskutečněny dva významné (z hlediska rozsahu) pokusy 

o realizaci národního informačního turistického systému.  

Jednalo se o národní program Rozvoj turismu pro Českou republiku, který se stával 

z šesti projektů zaměřených na jednotlivé oblasti a problematiky cestovního ruchu. Jedním 

z těchto projektů byl i Projekt informačního a rezervačního systému. Tento program však 

vláda neschválila.  

V témže roce se uskutečnil ještě jeden projekt, a to ve spolupráci ČCCR, PVT, a. s.  

a ÚAMK, jehož výsledkem bylo vytvoření několika informačních středisek v západních 

Čechách, která operovala ve společném informačním systému, založeném na softwaru 

PVT Odysseus. Toto pojetí informačního systému se však příliš neprosadilo.  

Snahu o vytvoření jednotného informačního systému cestovního ruchu, začali  

v r. 1996 projevovat a iniciovat také nestátní organizace. Jednou z nejaktivnějších byla v té 

době Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C.), která nejenže vypracovala 

koncepci upravující provozování TIC, ale pokusila se také o propojení členských TIC 

v ucelenou síť využívající stejný informační systém.  
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Svoji aktivitu prokázala i ČCCR, která pro aplikaci informačního systému využila 

internetu a to tím způsobem, že si zřídila www stránky, na kterých podávala informace 

o zahraničních zastoupeních a informace o České republice v tematických okruzích 

(faktické informace, Praha, informace z regionů, aktivity, témata, kalendář akcí a odborné 

informace). Tyto stránky jsou v podobném členění funkční i dnes.  

I další aktivity související s národním informačním systémem vzešly od ČCCR, 

která začala vytvářet novou koncepci jednotného informačního systému cestovního ruchu  

od r. 1998. Struktura tohoto systému měla být tvořena třemi částmi a to celostátním 

turistickým informačním systémem, orientačním turistickým systémem a strukturovanou 

sítí turistických informačních center.  

Celostátní turistický informační systém měl být provozován na internetové síti  

a měl poskytovat informace pro turisty, tzn. širokou veřejnost a pro odbornou veřejnost,  

a to jak volně přístupné, tak informace placené. Orientační turistický systém měl zahrnovat 

veškeré turistické značení (informační ukazatele, informační systémy ve městech apod.).  

3.4.3. Současná situace tvorby regionálního turistického IS 

V současné době jsou realizovány studie a výzkumy pro tvorbu regionálního 

turistického informačního systému, který by nebyl vnímán a využíván pouze jako nástroj 

propagace regionu, ale sloužil by jako nástroj pro podporu rozhodování managementu 

v regionu a nástroj pro směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. 

Z tohoto hlediska se již nejedná pouze o informační systém, ale o regionálně informační  

a monitorovací systém (RIMS).  

Významnou otázkou, která je řešena v souvislosti s RIMS, je jeho propojení 

s celostátním turistickým informačním systémem (nazývaným IISCR – Integrovaný 

informační systém cestovního ruchu). Tuto skutečnost znázorňuje následující grafické 

schéma, (viz. obr.3) 
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Obrázek 3   Schéma struktury RIMS 

Zdroj: schéma struktury RIMS dostupné na: 

http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod/info5.html 

3.5. Uživatelské role rezervačního systému 

3.5.1. Uživatelé systémů 
 Nepřihlášený uživatel 

není zaregistrovaný a nemá vytvořený v systému svůj vlastní účet. Nepřihlášený 

uživatel, se může přihlásit nebo zaregistrovat. Nemůže však vstupovat do systému. 

 
 Přihlášený uživatel 

se od nepřihlášeného liší tím, že má vytvořený svůj vlastní účet v rezervačním systému, 

tzn., že se zaregistroval pod svým jménem a heslem. Může volně vstupovat  

do rezervačního systému, provádět rezervaci, stornovat rezervaci, nebo měnit své 

uživatelské údaje. 

http://www.math.muni.cz/~kriz/prevod/info5.html�
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 Pracovník 

je osoba, která pracuje pro dané zařízení a má v systému účet pracovníka, který  

do systému přidal administrátor. 

 
 Administrátor 

je uživatel, který má největší práva v rezervačním systému. má možnost vytvářet 

přístup dalším operátorům, kterým přiděluje přihlašovací jména a hesla pro vstup do 

administrativní části systému. 

3.5.2. Funkce a vlastnosti rezervačního systému 

Rezervační systém představují aplikace, které jsou přístupné prostřednictvím 

internetového prohlížeče, kdekoliv v síti internetu, a které pracují na bázi různých struktur, 

které dohromady tvoří funkční celek. Jedním ze základních stavebních kamenů při tvorbě 

rezervačního systému je skriptovací jazyk PHP, v němž se vytvářejí skripty spouštěné na 

webovém serveru. Je výhodnější z hlediska využitelnosti, rychlosti a dostupnosti aplikace. 

3.6. Programovací jazyky 

3.6.1. Jazyk PHP a MySQL 

U zrodu celého systému byl původně soukromý program Rasmuse Lerdorfa. 

Vytvořil jednoduchý systém pro své vlastní webové stránky, především pro sledování 

návštěvnosti. Protože byla třeba větší funkčnost, napsal Rasmus Lerdorf mnohem 

rozsáhlejší implementaci v C, která byla schopna komunikovat s databázemi a umožňovala 

uživatelům vyvíjet jednoduché dynamické aplikace pro Web [2]. (viz. Příloha 1) 

3.7. Další jazyky a struktury 

3.7.1. Jazyk HTML a JAVA 

Dalšími použitými jazyky v rezervačním systému je hypertextový jazyk HTML  

a skriptovací jazyk JAVA. (viz. Příloha 1) 
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4. Rezervační systém pro Unnosport Ostrava 

Rozhodl jsem se zjistit, zda by zákazníci sportovního centra Unnosport uvítali 

online rezervační systém, přes který by se na jednotlivé služby objednávali. Pokud by se 

z výzkumu potvrdilo, že by zákazníci uvítali a využívali tento způsob objednání, doporučil 

bych sportovnímu centru vhodný rezervační systém. 

Sportovní centrum Unnosport jsem si vybral z tohoto důvodu, jelikož je mi blízké, 

často ho navštěvuji a navíc jsem zde brigádně pracoval. Jsem seznámen s informačními 

systémy společnosti Unnosport a věřím, že jejich rozšíření o online rezervační systém  

by byl pro tento podnik velkým přínosem jak z hlediska firmy, tak z hlediska zákazníka. 

4.1. Sportovní centrum Unnosport 

Sportovní centrum Unnosport je na trhu již od roku 2004 a nabízí řadu služeb 

sportovního charakteru, jako jsou spinning, posilovna, masáže, aerobic, balantes a řadu 

dalších. Zatím ještě firma nevyužila online rezervačního systému, přes který by se její 

zákazníci objednávali.  

Unnosport navštěvuje velký počet návštěvníků, kteří se musí na jednotlivé služby 

objednávat telefonicky nebo osobě. 

Společnost Unnosport měla zájem zjistit, jestli bude rezervační systém pro ni 

skutečným přínosem. Firma mne požádala o zjištění, zda budou návštěvníci Unnosportu 

online rezervační systém využívat a v případě zájmu doporučit vhodný online rezervační 

systém, který by byl jednoduchý a cenově dostupný.  

4.2. Metoda výzkumu a technika výběrů zákazníků 

Metodu marketingového výzkumu jsem zvolil písemné dotazování, jelikož je to 

nejpřijatelnější způsob šetření. Myslím si, že zákazníci fitness centra nemají čas nebo chuť 

odpovídat ústně na otázky a navíc před zaměstnanci. Proto je lepší, když anonymně v šatně 

ve fitness centru nebo doma zákazník vyplní dotazník a odevzdá do krabice. Dále jsem 

dotazování formou dotazníku zvolil z důvodu levnějšího financování. Proti jiným typům 

výzkumu je možné získat informace snadnějším způsobem.  
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Dotazování jsem prováděl ve sportovním centru Unnosport v Ostravě-Dubině. Byli 

osloveni pouze zákazníci sportovního centra a to jak již jsem výše uváděl písemnou 

formou. Za účelem zjištění, zda mají zákazníci opravdu zájem o online rezervační systém, 

jsem nechal vytisknout 100 dotazníků, které byly umístěny na recepci. Zaměstnanci 

recepce žádali návštěvníky o vyplnění dotazníku, který po vyplnění odevzdali zpět na 

recepci do připravené krabice na dotazníky. Údaje získané z dotazníků jsem poté zadával 

do datové matice, která byla zpracována v programu MS Excel 2007. 

Dotazník obsahuje 4 otázky. Zvolil jsem tři uzavřené a jednu polouzavřenou 

otázku. V dotazníku nejsou identifikační otázky, protože tyto údaje jsou pro firmu 

nepodstatné. Dotazník jsem vytvořil v textovém dokumentu MS Word 2007. 

Techniku výběru jsem zvolil nereprezentativní, tedy techniku vhodné příležitosti. 

Základní výběrový soubor byl tvořen zákazníky sportovního centra Unnosport v Ostravě-

Dubině. Výběrový vzorek tvořilo 100 respondentů, z toho vyplněných dotazníků bylo 63.  

Návratnost dotazníků tedy byla 63%. 

Dotazování probíhalo v období od 10. Ledna 2010 do 25. ledna 2010. 

Pro dotazování jsem měl připraveno 100 dotazníků, které jsem si nechal vytisknout. 

Černobílý tisk jedné stránky mně vyšel na 1,50 Kč. Celkové náklady byly 150 Kč. 

Počet dotazníků………………......100 ks 

Náklady na 1 dotazník…………1,50,- Kč 

Celkem……………………….....150,- Kč 

4.3. Zpracování výsledků 

4.3.1. Zpracování nashromážděných dat 

Vyplněné dotazníky jsem si očísloval podle pořadí a postupně je zadával do datové 

matice, kterou jsem si vytvořil v programu MS Excel v tabulkovém procesoru. Do matice 

jsem zadal čísla dotazníků a pořadí otázek, které jsem si barevně rozlišil. Otázky jsem si 

zakódoval. Vytvořil jsem potřebné grafy a provedl výpočty nutné k analýze. 
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4.3.2. Zpracování výsledků dotazování 

Ze zjištění výsledků, zda by zákazníci preferovali ve sportovním centru Unnosport 

rezervační systém jsem zvolil dotazník, který obsahoval 5 otázek. (viz. Příloha 2) 

 
 Otázka č. 1 Jak často zákazníci navštěvují sportovní centrum Unnosport?  

(viz. obr.4) 

Tuto otázku jsem do dotazníku zvolil z toho důvodu, abych zjistil, jak často 

zákazníci sportovní centrum Unnosport navštěvují. 

Z výzkumu vyplynulo, že 41% klientů sportovního centra navštěvuje Unnosport 

jedenkrát až dvakrát týdně, 27% zákazníků chodí do sportovního centra dvakrát až třikrát 

týdně, 25% respondentů uvedlo, že chodí jedenkrát až dvakrát měsíčně a 6% respondentů 

navštěvuje Unnosport vícekrát týdně. 

 
 Otázka č. 2 Jaké služby sportovního centra Unnosport respondenti využívají?  

(viz. obr.5) 

Touto otázkou jsem chtěl zjistit, jaké služby sportovního centra Unnosport jsou 

nejvíce využívány. Na tuto otázku mohli respondenti uvést více odpovědí. 

Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce využívanou službou sportovního centra  

je spinning a to 18%, další službou je solárium 17%, aerobik využívá 14% respondentů, 

13% respondentů navštěvuje kalanetiku, dalších 13% chodí do posilovny, 13% 

respondentů využívá službu balantes, 7% zákazníků si zajde na masáž a 4% klientů chodí 

do infrasauny. 

 
 Otázka č. 3 Zda si respondenti objednávájí některou ze služeb sportovního centra 

Unnosport? (viz. obr.6) 

Touto otázkou jsem zjistil, zda si zákazníci služby sportovního centra Unnosport 

objednávájí. 

Z výzkumu vyšlo, že 60% zákazníků si služby rezervují 40% respondentů si služby 

neobjednává. 
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 Otázka č.  4 Jakým způsobem objednávku služeb provádíte? (viz. obr.7) 

Tuto otázku jsem zvolil z toho důvodu, abych zjistil, jakým způsobem si lidé služby 

objednávají. Na tuto otázku mohli respondenti uvést více odpovědí. 

Zjistil jsem, že 63% respondentů uvedlo, že si služby objednávají telefonicky,  

36% zákazníků se objedná osobně, 1% uvedlo volbu jinak, a to, že je objednává kamarád 

nebo kamarádka. 

 
 Otázka č. 5 Zda by respondenti uvítali ve sportovním centru Unnosport možnost 

online rezervačního systému? (viz. obr.8) 

Sportovní centrum Unnosport chtělo zjistit, zda by respondenti uvítali online 

rezervační systém, přes který by se objednávali na jednotlivé služby. 

Z výzkumu vyplynulo, že 92% respondentů uvedlo, že by online rezervační systém 

uvítalo, 8% respondentů by online rezervační systém ve sportovním centru nevyužili.  

Na otázku proč by rezervační systém neuvítali, respondenti odpovídali, že s internetem 

neumí pracovat, bylo by to zbytečné, nebo bylo by to stejné jako objednávka telefonická. 

 

 

Obrázek 4   Sloupcový graf  návštěvnosti 
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Obrázek 5   Sloupcový graf  využívaných služeb 

 

 

Obrázek 6   Výsečový graf  objednávek 
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Obrázek 7   Sloupcový graf  způsobu objednání 

 

 
Obrázek 8   Výsečový graf  možností online rezervačního systému ve sportovním centru Unnosport 
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5. Doporučení vhodného rezervačního systému pro sportovní 

centrum Unnosport 

Na základě výsledků z dotazníku bych sportovnímu centru navrhoval, aby firma 

implementovala online rezervační systém pro své zákazníky. 

Pro zjištění nejvhodnějšího rezervačního systému pro sportovní centrum jsem se 

rozhodl, že zkontaktuji firmy, které poskytují rezervační systémy, konkrétně firmu Nower 

systems, která nabízí online rezervační systém pro sportovní centra Booker, dále 

Smarcoms, která nabízí rezervační systém Bizzy, firmu WDI system s.r.o. nabízející WDI 

rezervační systém a firmu Emdat, která poskytuje rezervační systém Afit web. 

Firmy jsem kontaktoval telefonicky nebo emailem, a představil jsem se jako 

obchodní zástupce sportovního centra. Díky tomu jsem získal potřebné informace, na 

základě kterých sportovnímu centru doporučím nejvhodnější rezervační systém. 

5.1.  Srovnání rezervačních systémů pro sportovní centra 

5.1.1. Rezervační systém Booker 

Online rezervační systém umožňuje Vašemu sportovnímu centru aktivně nabízet 

služby prostřednictvím Internetu. Je vhodný pro rezervaci sportů jako např. tenis, squash, 

badminton, ale také hřišť, bazénů a dalších zařízení. 

Management sportcentra získává komplexní přehled o obsazenosti centra  

i zákaznících a to kdykoli a aktuálně. Možnost cílené reklamy či úpravy nabízených služeb 

přesně podle potřeb klientů. 

Zákazníci sportcentra mají možnost přehledně si rezervovat svůj oblíbený sport  

po 24 hodin denně. Systém jim přináší mnoho výhod spojených s rezervacemi, jako  

např. last-minute slevy, osobní kredit, sezónní rezervace, sledování zpětně kdy, s kým a jak 

hráli [15]. 

Rezervační systém Booker přesně eviduje pro každou nabízenou službu cenu. 

Klient centra se tak může kdykoli a odkudkoli podívat na aktuální nabídku služeb. 
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Při registraci do rezervačního systému je každému novému zákazníkovi zaslán 

kontrolní kód, který ověří platnost jím zadaného mobilního čísla. Sportovní centrum tímto 

získá ověřený kontakt na každého zákazníka. Rezervační systém je možné nastavit,  

aby novému zákazníkovi blokoval počet možných rezervací a po jisté době tento limit 

libovolně zvýšit. 

Je-li rezervace obsazena, zákazník má možnost si udělat rezervaci jako náhradník. 

Při uvolnění obsazené rezervace je náhradník informován sms zprávou a má zvolený čas 

(běžně 15 minut) na potvrzení, jinak je rezervace postoupena dalšímu náhradníkovi  

či úplně uvolněna. 

Zákazníci, kteří se zachovali proti vůli sportovního centra, ku příkladu neomluvili 

zarezervovanou službu mohou být zablokování a po vysvětlení celé záležitosti opět 

aktivováni. 

Systém eviduje kredit u registrovaných zákazníků. Zákazník má možnost zakoupit 

se slevou kredit v hodnotě např. 1 000 Kč a tuto částku poté postupně čerpat na svoje 

rezervace či jiné služby. 

Správce systému má možnost vybraným zákazníkům zarezervovat termín  

na libovolnou dobu dopředu. Například hodinu squashe v pondělí 18:00 až 19:00 na kurtu  

4 na 12 týdnů dopředu. Zákazník může ve zvoleném předstihu rezervaci uvolnit. Systém 

mu eviduje kredit v hodnotě omluvené rezervace a zákazník smí tento kredit využít v jiný 

termín. 

Systém je postaven na principu elektronického obchodu s cílem prodat co nejvíce 

rezervací. Zákazník je přesně informován o nabídce služeb, ale hlavně o aktuální ceně. 

Booker přesně eviduje ceny jednotlivých služeb v rámci konkrétního kurtu, dne (pondělí, 

neděle, státní svátek) a časového pásma v rámci dne. Zároveň systém umožňuje nastavit 

jiné ceny pro různé kategorie klientů (pracující, student, VIP klient) [18]. 

5.1.2. Rezervační systém Bizzy 

Online rezervační systém Bizzy je nástroj pomáhající firmám jako jsou sportovní 

centra, fit centra, kosmetické salóny, solária, ale i jednotlivcům organizovat rezervace  

a objednávky svých klientů a hostů. S jeho pomocí firmy mohou sledovat své nejlepší 
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zákazníky, provozovat věrnostní systém, obesílat je zajímavými informacemi a novinkami  

a mnoho dalšího. 

Rezervační systém Bizzy může být provozován lokálně, pouze obsluhou na recepci,  

v rámci firemního intranetu, ale hlavně i v prostředí internetu, což umožňuje provádět  

on-line rezervace a objednávky. 

Mimo samotné organizace služeb na objednávku se rezervační systém Bizzy 

přibližuje zákazníkům. Bez zásahu člověka vzniká kvalitní databáze zákazníků, která 

následně může být použita i pro jiné, např. marketingové účely. 

Zaznamenávání rezervací a objednávek je velmi jednoduché, přehledné a jsou 

centrálně uloženy v databázi, která je zabezpečená. Systém podporuje online rezervace, 

kdy si zákazník přímo rezervuje termíny přes internetové stránky. Je zde možnost využít 

rychlého provádění změn, mazání a editace vložených rezervací a objednávek podle 

předem definovaných pravidel, možnost provozování systému buď jako internetovou 

aplikaci nebo pouze lokálně na recepci bez použití internetu, případně i v rámci firemního 

intranetu, upozorňování zákazníků na blížící se rezervace emailem nebo sms zprávami. 

Rozvržení, vzhled a způsob zobrazení údajů je libovolně přizpůsobitelný. Možnost 

integrace se systémem pro rozsvícení squashových kurtů a spouštění bowlingových drah. 

Snadná integrace do již existujících internetových stránek. Možnost zablokování přístupu 

do systému problémovým zákazníkům, kteří nepřišli na rezervovaný termín. Možnost 

vytvoření kvalitní a strukturované databáze použitelné např. pro marketingové kampaně, 

pozvánky na pořádané akce, soutěže, turnaje apod. Možnost rezervace více kurtů nebo 

drah v rámci jedné rezervace a dále podpora periodických (pravidelně se opakujících) 

rezervací. Možnost rozdělení dne do několika časových intervalů nastavení cen pro 

jednotlivé intervaly. Nastavení, zda rezervace je přijata až poté co je potvrzena obsluhou – 

vhodné v případě neprověřených nebo nových zákazníků, kteří si zadávají rezervace přes 

internet. Individuální nastavení časového intervalu, minimální a maximální délky 

rezervace a dále, zda rezervace smí být prováděny vždy od celé hodiny nebo od půl 

hodiny. Podpora vícenásobných rezervací, nastavení počtu přijatých rezervací v jednom 

termínu s možností zobrazení seznamu již provedených rezervací – vhodné pro aerobic, 

kolektivní sporty, saunu apod. Statistické výstupy jako např. procento využití, nejlepší 
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zákazníci, zisk na jeden kurt apod. Možnost napojení systému na emailového klienta – 

vhodné pro odesílání informací, nabídek a pozvánek registrovaným členům databáze [19]. 

5.1.3. WDI Systém rezervace 

Tento rezervační systém byl navržen tak, aby splňoval i ty nejnáročnější požadavky 

pro online rezervování jakéhokoliv druhu sportu ve Vašem sportovním centru. Jednou  

z velkých výhod je snadné přizpůsobení systému požadavkům Vašeho sportovního centra. 

Mezi vlastnosti tohoto systému patří: 

 jednoduché zadávání a správa rezervací 

 nastavitelnost časové jednotky na jakoukoliv hodnotu (hodina, 30min,  

20min, ...) 

 možnost zobrazit v registrační tabulce ceny pro daný rezervovaný čas 

 možnost zobrazit v registrační tabulce volnou kapacitu pro daný čas 

 možnost zobrazit v registrační tabulce jména rezervovaných uživatelů 

 možnost zadat ceny 

 možnost zadat kapacitu v rezervovaném čase 

 možnost omezit počet rezervovaných osob za den 

 možnost omezit počet rezervovaných (obsazených) časů na den 

 možnost omezit počet rezervací na den 

 možnost omezit počet rezervovaných osob na jednu rezervaci 

 možnost určení, kdy nejpozději smí uživatel rezervaci stornovat 

 možnost dočasného zablokování uživatele (jeho přístupu do systému) 

 možnost zadání minimálního rezervovaného času 

 možnost povolení/zakázání uživateli změnit si délku rezervace 

 možnost zadání jakýkoliv vlastních informací (např. podmínek užití) nad 

rezervační tabulkou 
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 přehledy o rezervacích a jejich export do PDF a Excelu (včetně odeslání  

e-mailem) 

 uspořádání drah (kurtů apod.) do logických skupin (hodí se například, 

pokud provozujete více center) 

Za zmínku také stojí, že celý systém je denně zálohován pro případ nenadálého 

selhání hardwaru [18]. 

Požadavkem tohoto rezervačního systému je být připojení k internetu a mít 

nainstalovaný prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Opera) [21]. 

5.1.4. Afit WEB Systém 

Afit WEB je zákaznické rozhraní, které se přizpůsobí požadavkům firmy, návrhům  

a potřebám. Není nutné měnit již zažitý vzhled internetových stránek jen kvůli rezervacím. 

Rezervační systém se integruje do již existujících stránek tak, že nikdo nepozná, že je to 

samostatná aplikace. Bude vypadat přesně tak, jako by byl opravdu součástí internetové 

stránky firmy. Nevnucuje tedy jinou vizáž, kterou by firmy museli sdílet s mnoha dalšími 

uživateli a čekat, až ji někdo na žádost firmy předělá. Afit WEB je volně programovatelné 

rozhraní a je možné jej libovolně přizpůsobit. Díky jednoduchému šablonovacímu systému 

si opravdu firmy mohou vytvořit bránu do informačního systému pro své zákazníky a to při 

zachování bezpečnosti a spolehlivosti jejich dat. Řada atributů je volitelně nastavitelná  

a dynamický obsah se mění okamžitě po změně nastavení v Afitu. Přidá-li se nový 

rezervační cíl do Afitu, bude okamžitě součástí internetové prezentace a zákazníci se 

mohou hned zarezervovat na službu, kterou požadují.  

Zákazníci si mohou v klidu domova po přihlášení ke svému účtu v rezervacích přes 

standardní webový prohlížeč, prohlédnout vybrané rezervační cíle v jednoduchých, 

kalendářích, týdenních členěních. Je také možné vyplnit jednoduchý formulář a nechat si 

systémem vypsat všechny volné termíny v blízkém okolí dotazovaného času. Po zadání 

rezervace okamžitě mohou sledovat, v jakém je stavu. Např. pokud je nutné rezervaci 

potvrdit obsluhou (jako volitelná volba), může zákazník obdržet SMS nebo emailovou 

zprávu, že obsluha již rezervaci potvrdila. SMS a email je možné zasílat zákazníkovi  

i v naprogramovaný čas před zahájením rezervace. Text zprávy lze libovolně měnit  
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s využitím dynamických dat z rezervace. Zákazník tak nikdy na svou aktivitu nezapomene, 

bude mu prostě připomenuta. 

Ještě lepší možnosti však nabízí rezervační systém obsluze v centru. Rezervace jsou 

součástí Afitu, takže nemusí být spuštěný žádný další program nebo internetový prohlížeč. 

Jediným kliknutím se dostane do modulu, kde se nachází přehledně zobrazené obsazení 

všech cílů. Obsluha může velice rychle a intuitivně zadávat rezervace pro libovolné 

zákazníky pouhým zadáním textu (příjmení) do příslušného políčka kalendáře. Afit se 

postará o rozpoznání detailů zadání, najde zákazníka podle jména, pozná čas začátku  

a trvání rezervace a vystaví případnou zálohu za rezervaci. Rezervace zadaná tímto 

způsobem netrvá déle než několik sekund. Za minutu je tak možné zadat desítky rezervací 

i při náročném provozu.  

Hlavní výhodou Afitu v tomto směru oproti konkurenci je fakt, že člověk není nijak 

závislý na internetu a internetových prohlížečích, které bývají bohužel mnohdy zdrojem 

nebezpečných chyb v podobě nedostatečného zabezpečení. Přes prohlížeč může do 

počítače proniknout virus, mallware, spyware a jiný škodlivý software. Jelikož se při 

použití Afitu nemusí připojovat na žádný internetový server, nevzniká ani riziko 

nefunkčnosti rezervačního systému.  

Afit WEB ale není jen rezervační systém pro zákazníky s neomezenými možnostmi 

designu. Afit WEB nabízí mnohem více. Zákazníci zde najdou informace o svém účtu  

a budou si moci zkontrolovat své permanentky, veškeré nákupy, návštěvy a stav svých 

elektronických účtů. V případě změny osobních údajů je mohou zadat sami na internetu 

nebo je dále doplňovat - např. změna telefonního čísla, emailu, hesla apod. Přitom  

je zajištěno, aby změna nemohla přímo ovlivnit data ve Vaší databázi, změny musí 

přijmout obsluha v centru - kontrola chyb.  

To, že zákazníci vidí veškeré své údaje a pohyby má ještě jeden zásadní  

efekt - obsluha nemůže podvádět, neboť by to zákazník mohl zjistit. Je to jeden z účinných 

kontrolních mechanizmů, zda obsluha zadává vše do systému. Existuje jednoduchá 

motivace pro zákazníky, aby si data kontrolovali - stačí je odměnit benefity za provedené 

návštěvy nebo nákupy a sami budou vyžadovat, aby každý nákup a návštěva byla 

zaznamenána [22]. 
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5.2.  Doporučení rezervačního systému pro Unnosport 

Vzhledem k zjištěným výsledkům a komunikaci přes e-mail, telefon se zástupci 

firem poskytujících informační systémy určené pro sportovní centra jsem došel k názoru,  

že nejvhodnějším rezervačním systémem pro sportovní centrum Unnosport bude Bizzy. 

Rezervační systém Bizzy je nástroj se širokým uplatněním, působí přehledně, 

vyniká snadným ovládáním, je univerzální, libovolně přizpůsobitelný a rozšiřitelný podle 

individuálních potřeb firmy. Z libovolného počítače a místa firma získá úplnou kontrolu, 

přehled o obsazenosti a vytíženosti. Personál i zákazníci mají k dispozici vždy aktuální  

on-line stav. Možnost zadávání kreditů zákazníkům a jejich následné odečítání na základě 

ceny za jednotku rezervace, podpora permanentek. 

Evidence zákazníků pomocí čárových kódů. Pravidelné zálohování pro případ 

ztráty konektivity k internetu (v případě, že je systém provozován v prostředí internetu). 

Možnost umístění vlastního loga. Sledování počtu návštěv a množství utracených peněz 

registrovaných zákazníků s možností jejich odměňování – vhodné pro vytvoření 

věrnostního programu. 

Bizzy je kompatibilní se stávajícím systémem Afit Standart, dosud používaným ve 

sportovním centru. Jednoduché zavedeni do již existujících WWW stránek bez jakékoli 

změny. Cena se pohybuje od 5 000 – 18 000,-Kč, podle množství funkcí a individualizace. 

Možnost 3 měsíčního zkušebního provozu zdarma, verze základního rezervačního 

systému.   
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Závěr 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání rezervačních systémů, zjištění jak 

rezervační systémy fungují. Má za cíl zjistit zásadní rozdíl mezi rezervačními systémy pro 

hotely, cestovní kanceláře, letecké společnosti a sportovní centra. Následně zjistit, zda by 

použití rezervačního systému bylo přínosem pro sportovní centrum Unnosport a doporučit, 

který z nich by byl pro ně a jejich zákazníky optimálním řešením. 

Online rezervační systémy umožňují sportovním centrům aktivně nabízet služby 

prostřednictvím Internetu. Hlavním motivem pro jejich využívání je snaha o úsporu času  

a zvýšení zákaznického komfortu. Slouží především pro on-line objednávku služeb,  

u kterých je důležité stanovení přesného časového rozsahu. Zákazník má možnost ověřit si 

dostupnost služeb ve vybraném časovém termínu a případně si je rovnou objednat. 

Všechny tyto úkony může učinit on-line 24 hodin denně aniž by k tomu potřeboval pomoc. 

On-line rezervační systémy představují progresivní řešení, obzvláště v dnešní době, kdy 

nejčastější rezervační systém představuje tužka a papír. Právě proto se jedná o významnou 

konkurenční výhodu. 

První část bakalářské práce se zabývá teoretickými pojmy rezervačního systému, 

jsou definovány základní pojmy, jako jsou informace a informační systémy, je uvedeno 

jejich členění a popis funkce a vlastnosti rezervačního systému. 

V další části jsem provedl výzkum, kterým jsem zjistil, že by bylo vhodné rozšířit 

služby sportovního centra o online objednávání, tedy o nabídku rezervačního systému. 

Výzkum jsem prováděl písemnou formou pomocí dotazníku, který obsahuje 5 otázek  

s informace o návštěvnosti, poskytovaných službách, způsobech objednání zákazníků  

a možnosti online rezervace sportovního centra. 

Na základě výsledků jsem zjišťoval vhodné rezervační systémy pro Unnosport. 

Porovnával jsem čtyři rezervační systémy vhodné pro sportovní centra. Výsledkem je 

návrh, aby se používal rezervační systém Bizzy. 
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Přílohy 

Příloha 1 

Jazyk PHP 

Zkratka PHP byla na počátku zrození tvořena slovním spojením „Person Home 

Page Tools, čímž bylo také předurčeno jeho použití pro jednoduchou tvorbu osobních 

stránek [10]. 

Rasmus se rozhodl uvolnit zdrojový kód PHP/FI pro všechny, takže kdokoli  

ho může používat, stejně jako opravovat chyby a vylepšovat kód. Zkratka PHP/FI znamená 

Form Interpretter. Od roku 1998 byla k dispozici verze 3.0, oproti předchozím podstatně 

zrychlená a doplněná o nové funkce, především podporu mnoha databázových systémů, 

objekty, cookies atd. Tou dobou už rozhodně nebylo možné mluvit o PHP jako o nástroji 

pro domovské stránky uživatelů, PHP je nasazováno především na tisícovkách velkých 

serverů zpřístupňujících rozsáhlá data, jako zpravodajské servery, archivy softwaru atd. 

Zcela se již vžilo označení PHP a původní význam této zkratky zanikl [2]. 

V zimě 1998, krátce po oficiálním uvolnění PHP 3.0, začali Andi Gutmans a Zeev 

Suraski pracovat na přepsání jádra PHP. Cílem návrhu bylo zvýšit výkon pro složité 

aplikace a zlepšit modularitu kódové báze PHP. Takové aplikace byly schopny pracovat  

s PHP 3.0 (díky novým možnostem a podpoře široké škály databází a API od jiných 

tvůrců), ale PHP 3.0 nebylo navrženo pro efektivní práci tak náročných aplikací [20]. 

Nový engine, nazvaný 'Zend Engine' (sestaven z jejich křestních jmen), úspěšně 

splnil cíle návrhu a byl uveden v polovině roku 1999. PHP 4.0, založené na tomto enginu  

a doplněné širokou škálou nových prvků, bylo oficiálně uvolněno v květnu 2000, necelé 

dva roky po svém předchůdci, PHP 3.0. K podstatně zvýšenému výkonu této verze, 

přidává PHP 4.0 další klíčové prvky, jako je podpora pro mnoho WWW serverů, HTTP 

sessions, buffering výstupu, bezpečnější způsoby zpracování vstupů uživatele a mnoho 

nových jazykových konstruktů [17]. 

Na verzi PHP 4 navazuje verze PHP 5.0, která v létě roku 2004 byla po roce 

betastování uvolněna a přináší podstatné změny. Došlo k výraznému vylepšení objektivně 

orientovaných možností PHP.  Nátlak vývojářů donutil vylepšení PHP [9]. 
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Dnes používají PHP (odhadem) stovky tisíc vývojářů a nainstalované PHP hlásí 

několik milionů serverů - tj. přes 20 % domén na Internetu.  

Vývojový tým PHP zahrnuje tucty vývojářů, stejně tak jako tucty dalších lidí, kteří 

pracují na projektech spojených s PHP, jako je PEAR a dokumentační projekt [20]. 

PHP jsou programy, které pracují na severu [7]. Je to zkratka, se kterou se na 

internetu můžeme setkat poměrně často, a zcela jistě se dá prohlásit za populární. Je dalším 

ze skriptovacích jazyků určených především pro tvorbu internetových aplikací [10]. PHP je 

program volně šiřitelný a tak si ho lze zdarma stáhnout. Velmi se podobá programování 

v ostatních skriptovacích jazycích [10]. 

Nejvýraznějším rysem PHP je relativní jednoduchost. Názvy jednotlivých funkcí  

se dobře pamatují, protože jsou většinou pouze zkratkou z anglického překladu jejich 

významu, například funkce na vytisknutí řetězce na obrazovku se jmenuje „ print“ [10]. 

Jazyk PHP je interpretovaný, což znamená, že až do okamžiku spuštění  

je uchováván ve zdrojovém tvaru. Interpret jazyka tento kód vezme a překládá jej  

do strojového kódu pro počítač, na kterém PHP běží [2]. 

Skript v PHP je textový soubor s příponou, která má většinou tvar „.php, .php3, 

.php4 nebo .phtml. Uvnitř tohoto souboru se nachází směsice kódu HTML a kódu PHP.  

Je velmi užitečné, že tyto dva zdroje jsou zde pohromadě a není již třeba editovat více 

souborů. Kód PHP je od kódu HTML oddělen speciálními znaky, aby server mohl snadno 

určit způsob jeho interpretace prohlížeči. Pro označení začátku kódu PHP se používá 

kombinace <? nebo také <?php a pro konec ?>. Kódy označené těmito oddělovači můžeme 

vkládat do HTML tam, kde se nám zachce, a také kolikrát budeme chtít, stačí dodržet 

podmínku, že každé ohraničení má svůj začátek a konec a nelze do jeho obsahu vnořovat 

další stejná ohraničení [10]. 

Bez nadsázky můžeme říci, že PHP umí vše, co budeme potřebovat, včetně 

komunikace a obsluhy databáze MySQL [7]. 

Jazyk MySQL 

Jazyk SQL (structured query language, strukturovaný dotazovací jazyk),  

je standardem pro přístup k datům v relačních databázových systémech.  
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Přestože řada databázových systémů podporuje příkaz „CREATE DATABASE“, 

není tento příkaz součástí standardu SQL. Obvykle se tedy mže vytvořit databáze 

prostřednictvím administračních nástrojů příslušného databázového systému [6]. 

Databází existuje mnoho druhů od MS Excel až po MySQL. Nejoblíbenější mezi 

programátory zejména v PHP je patrně databáze MySQL, protože je rychlá pro všechny 

platformy a je zadarmo pro vlastní nebo nekomerční použití [7]. 

MySQL nabízí pokud jde o výběr specializovaného úložiště nebo druhu tabulky, 

návrhářům a správcům databází spoustu možností [12]. 

MySQL je systém řízení relačních databází (relational databáze management 

systém). Je to program, který je schopný ukládat obrovské množství rozličných dat a vracet 

je zpět při naplňování potřeb jakéhokoli typu organizace [6]. 

Za MySQL stojí švédská společnost MySQL AB, která se stará o vývoj, 

uživatelskou podporu a obchod. MySQL AB vlastní práva na zdrojový kód, obchodní 

značku a doménu mysql.com [10]. 

Hlavní myšlenkou bylo vytvoření takového databázového systému, který by byl 

dostupný všem [10]. 

Počítač, kde MySQL běží a kam si ukládá data se označuje za server MySQL. 

Připojení k serveru má několik možností. První možností je mít klienta i server MySQL na 

svém stolním počítači. Druhou možností je mít klienta MySQL nastaveného na svém 

počítači, zatímco server MySQL se nachází na jiném přístroji, k němuž se připojuje. 

Poslední možností je, že  se může počítač připojovat k jinému počítači s klientem MySQL, 

jež se zase připojuje k serveru buď na tomtéž počítači, nebo na jiném (viz obr. č. 9) [6]. 
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Obrázek.9 Možnosti připojení k serveru MySQL 

Zdroj: GILFILLIAN, IAN. Myslíme v MySQL 4. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 752 s. ISBN 80-247-0661-X. 

Hypertextový jazyk HTML 

Hypertextový jazyk HTML, anglicky HyperText Markup Language, je jazyk, 

pomocí něhož je možné vytvářet webové stránky. Přeloženo z angličtiny, máme co  

dočinění s hypertextovým značkovacím jazykem. Hypertextový proto, že základní funkcí 

HTML je provazování dokumentů v síti. To je také význam slova „hypertext“, tedy něco 

jako „nadtext“. Jednoduše to znamená, že jednotlivé texty na internetu jsou provázány 

mnoha odkazy a tak může člověk brouzdat z jedné stránky na druhou, od jednoho 

dokumentu  

k druhému. Značkovací znamená, že k práci s jednotlivými elementy webového 

dokumentu používáme značky [4]. Pokud člověk provozuje dynamické stránky, bude 

muset začít pracovat s formulářem. Ten využije k různým účelům jako je např. registrace, 

vyhledávání, odesílání emailů, anketám [10]. 

Dokumenty jazyka HTML jsou v podstatě prostý text bez jakéhokoliv formátování. 

Vlastní formátování má na starosti browser, který na základě řídicích značek (tzv. tágů) 

určuje parametry písma a rozložení objektů na stránce. Každý dokument HTML má svoji 

pevnou strukturu, kterou je třeba dodržovat. 

Každá webová stránka je složena z následujících částí, které vymezují dílčí oblasti 

celé stránky. Jsou to hlavička včetně titulku a tělo [7]. 
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Hlavička obsahuje důležité prvky z hlediska funkce celé webové stránky, ale také 

údaje, která poskytují informace o autorovi stránky, programu, v němž byla vytvořena  

a údaje, která jsou důležité, pokud chceme usnadnit vyhledavačům webových stránek 

nalezení těch našich. Důležitými údaji je volba znakové sady-čeština, titulek a jméno 

autora. 

Tělo HTML dokumentu je vymezeno párovým tagem body a obsahuje veškeré tagy 

týkající se textové i grafické oblasti celé webové stránky [7]. 

Velmi důležitou součást zdrojového kódu HTML stránky představují komentáře. 

To jsou části kódu, které na vzhled stránky nemají žádný vliv a po zobrazení stránky  

se o nich ani nedozvíme. Přesto však nejsou zbytečné, protože umožňují autorovi stránky 

zapsat si poznámky přímo do HTML dokumentu [11]. 

Do komentárů si může například poznamenat, který obrázek ještě chce na stránku 

umístit. Komentáře jsou tedy významným pomocníkem a jejich význam ocení autor 

stránky ve chvíli, kdy zjistí, že během jediného okamžiku může ukrýt celý blok textu, aniž 

by ho musel z dokumentu vymazat. Stačí jej označit jako komentář a stránka se chová tak, 

jako by tam nikdy nebyl. A stejně tak odstraněním označení komentářů vše vrátí okamžitě 

do původního stavu [11]. 

Tak jako v jiných odvětvích nejen informačních technologií i HTML využívá 

zavedené a přesně definované standardy. Oficiální a aktuálně platnou verzi jazyka vytváří 

organizace W3C. Tento název není žádným kódovým označením, ale zkratkou  

WWW Consortium, dlouze World Wide Web Consortium. Přitom World Wide Web  

je označení pro internet jako celosvětovou síť [4]. 

Protože nároky na kvalitu zobrazení neustále vzrůstaly, je definován konsorciem 

W3C jazyk CSS (Cascading StyleSheet). S jeho pomocí je možné vzhled a rozmístění 

objektů dokumentu definovat a v rámci jazyka HTML se vrátit k jeho podstatě, tj. k popisu 

struktury a sémantiky dat. 

Tato organizace definuje povolené značky a celou syntaxi HTML. Pouze v HTML 

kód napsaný podle těchto standardů je plně validní, a tedy platný [4]. 

S rozvojem jazyka XML autoři jazyka HTML ukončili jeho další rozvoj a poslední 

specifikaci jazyka HTML přepsali tak, že jeho DTD vyhovuje specifikaci jazyka XML. 
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Novou specifikaci pojmenovali jako XHTML (eXtended HyperText Markup Language). 

Při použití této specifikace se důsledně dbá na oddělení definice struktury dokumentu, 

která je popsána právě specifikací XHTML, od popisu vzhledu dokumentu, který je popsán 

pomocí jazyka CSS [5]. 

S formuláři, aby fungovaly tak, jak by fungovat měly, je úzce spojená i znalost 

skriptovacího jazyka, a o především JavaSkriptu, pomocí kterého se ověří platnost 

vyplněných hodnot [10]. 

Jazyk JavaScript 

JavaScript je základním jazykem vývoje webových aplikací. Jedná se o jazyk 

založený na standardech s formální specifikací [14]. 

Přestože JavaScript navozuje pocit, že je příbuzný s programovacím jazykem Java, 

není tomu tak. JavaScript je skriptovací jazyk, jenž byl vyvinut firmou Netscape 

Corporation (ve spolupráci se Sun Microsystems). Je to jazyk interpretovaný, u něhož 

neprobíhá žádná kompilace při jeho zpracování [4]. 

JavaScript byl původně vyvinut Brendanem Eichem ve již zmiňované společnosti 

Netscape mezi léty 1995 až 1996. V této době se tento jazyk nazýval LiveScript. To ale 

nebylo skvělé jméno pro zcela nový jazyk. Jedním nešťastným rozhodnutím si lidé 

z marketingu postavili hlavu a jazyk pojmenovali JavaScript. Zmatení se dostavilo brzy. 

Jazyk Java byl v té době horkou novinkou a někdo se zkrátka rozhodl parazitovat na jeho 

popularitě. Ve výsledku se JavaScript sám o sobě usadil sám vedle jazyka Java. Naneštěstí 

jazyk Java, jehož popularita vycházela z častého používání, si vysloužil špatnou pověst, 

neboť některé z webových stránek používaly Javu k prezentaci nebo k přidání zbytečných 

vylepšení (jako byl například pohybující se text). Zkušenost uživatelů utrpěla, protože Java 

vyžadovala načtení zásuvného modulu (plug –inu) ve webovém prohlížeči, čímž 

zpomalovala proces surfování a celkově návštěvníkům stránek způsobovala potíže. 

JavaScript byl neúprosně spojován s Javou a s jejími problémy. Až později toto špatné 

propojení obou jazyků JavaScript setřásl [14]. 

JavaScript je velkou měrou komplementární jazyk, čímž není běžné, aby byla celá 

aplikace napsána pouze v JavaScriptu bez pomocí jiných jazyků [14]. 
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JavaScripty se vkládají do souboru HTML. Soubory HTML a s nimi i programy 

v JavaScriptu jsou tvořeny normálním textem, proto k programování JavaScriptu stačí 

obyčejný textový editor [3]. 

JavaScript umí na klientské straně aplikace spoustu věcí. Dokáže webovým 

stránkám přidat potřebnou interaktivitu, například vytvořením vysouvacích navigačních 

nabídek, transformací textu na webové stránce, dynamickým přidáním elementů do stránky 

a dokáže též pomoci se vstupními formulářovými poli [14]. 

JavaScript se v podstatě skládá ze sekvence „příkazů“, jež jsou odděleny 

středníkem (;). Jsou zpracovány v posloupnosti tak, jak jdou za sebou ve zdrojovém kódu. 

Samotný skript může obsahovat jeden nebo více prvků jazyka. Gramatickými prvky 

JavaScriptu jsou proměnná (například jako číslo nebo řetězec), operátor (umí operovat 

například s proměnnými), výraz (například konstanta nebo celý výpočet), příkaz (například 

klíčové slovo nebo volání funkce), řídící struktura (podmínka, cyklus), funkce (blok kódu 

spouštěný příkazem), objekt (například okno prohlížeče nebo aktuální dokument) a pole 

(například souhrn elementů HTML) [4]. 
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Příloha 2 

Dotazník 

Vážení zákazníci, 

jmenuji se Martin Říha a jsem studentem třetího ročníku Hornicko-geologické 
fakulty, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, oboru informační  
a systémový management.  

Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce a týká se zjištění přínosu online 
rezervačního systému. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit ke studijním účelům. 
Předem Vám děkuji za jeho vyplnění a za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. Pokud není 
uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, odpověď, která Vám nejvíce vyhovuje. 

 

1) Jak často navštěvujete sportovní centrum Unnosport?? 

1-2x měsíčně 

1-2x týdně 

2-3x týdně 

 Vícekrát týdně 

2) Jaké služby sportovního centra Unnosport využíváte?(Můžete uvést více 
možností) 

posilovna 

spinning 
kalanetika 
aerobik 

 
balantes 
infrasauna 
solárium 
masáže 
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3) Objednáváte si některou ze služeb sportovního centra Unnosport? 

ano 
ne (pokud jste odpověděli ne, ukončete prosím dotazník) 

 
4) Jakým způsobem objednávku služeb provádíte?(Můžete uvést více možností) 

telefonicky 
osobně 
jinak, uveďte prosím................................................................ 

 
5) Uvítali byste ve sportovním centru Unnosport možnost online rezervačního 

systému? 
ano 
ne, uveďte, prosím proč.................................................................................... 
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