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Abstrakt

V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování
Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními,
na která naváži návrhem informačního systému. Jako řešení navrhnu nový
interní program, který bude po vzhledové stránce inspirován tím starým, aby
byl jednoduchý na přeučení, avšak funkcí bude mít oproti původnímu daleko
více. Na závěr práce zhodnotím možné ekonomické dopady navrženého řešení.
Přínosem této práce je poukázat na nynější špatný stav řešení procesu a na-
vržení efektivnějšího a snadnějšího řešení, které Českému svazu pozemního
hokeje ušetří čas, který bude moci věnovat na jiné projekty.

Klíčová slova pozemní hokej, halový hokej, rozlosování, Bergerovy tabulky,
návrh informačního systému, finanční analýza.

Abstract

In this bachelor thesis I analyze process of creating draw by Czech hockey
federation. After that I come with possible simplifications, which I use for
proposal of information system. As a solution I draft an internal program,
that will look just as like as the old intern program for draft. It is because of
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easier learning of working with new program, but the new program will have
much more functions than the original. At the end of my thesis I evaluate
possible economical impact of my suggested solution. The benefit of my work
is to show the actual status of solving this process and offer an effective and
easy solution of the process, which would help Czech hockey federation to save
time on it and rather use it on different projects

Keywords field hockey, indoor hockey, draw, Bergers tables, information
system design, financial analysis.
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Úvod

V bakalářské práci se budu zaobírat analýzou a návrhem informačního sys-
tému pro Český svaz pozemního hokej (dále jen ČSPH), který bude řešit celý
proces vytváření rozlosování pro ligy v pozemním a halovém hokeji. Aktuální
vytváření je příliš komplikované a využívá zastaralý program. Budu rozebí-
rat celý proces od přihlášení týmů do lig, až po zveřejnění rozlosování pro
veřejnost.

Mým hlavním cílem je návrh informačního systému, který by ČSPH mohl
využít pro zjednodušení vytváření rozlosování vícero lig pro jednu sezónu.
Dílčím cílem je analyzovat procesy a postupy, které ČSPH využívá nyní a
poukázat na problémy, které jsou typické pro prostředí českého pozemního a
halového hokeje a také zpracovat požadavky na nové řešení.

Navrhovaný informační systém ulehčí a urychlí celý proces a ušetří množ-
ství času stráveného nad rozlosováním, jak pro ČSPH, tak jednotlivým klu-
bům. K tomu se váže můj poslední cíl, tedy shrnout ekonomické dopady ta-
kového řešení.

Tuto bakalářskou práci jsem si vybral, abych ČSPH ukázal, jak je nutné
přejít na nové řešení procesu a také jsem si ji zvolil, protože celý život věnuji
pozemnímu a halovému hokeji a chci jej v Čechách posouvat dále. Tím, že
ČSPH tento proces zjednoduším, bude mít více času na řešení jiných důležitých
problémů, které by mohly zlepšovat pozici pozemního a halového hokeje v
Čechách.

Nejdříve čtenáři přiblížím pozemní a halový hokej, poté sepíši jaká je si-
tuace v procesu rozlosování na ČSPH. Na konec první kapitoly ukáži na čem
ČSPH nyní pracuje, aby se aktuální stav zlepšil.

V kapitole druhé analizuji, co jsem v popsal v první kapitole. Poté popíši
funkční a nefunkční požadavky na možný nový program a na závěr kapitoly
popíši případy užití, které jsou v celém procesu přípravy rozlosování.
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Úvod

V kapitole další nejdříve popíši zjednodušený proces vytváření rozlosování,
poté návrh programu, který je součástí zjednodušení procesu. U návrhu zprvu
řeším průchod aplikací a poté nastíním vzhled a funkce aplikace.

Na konci mé bakalářské práce zhodnotím jaké bude mít mé řešení ekono-
mické dopady pokud by bylo aplikováno. Shrnu v tom jak finanční část pro
ČSPH tak i časovou.
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Kapitola 1
Aktuální situace

V této kapitole nejdříve vysvětlím rozdíly mezi pozemním a halovým hoke-
jem. Poté nastíním nynější procesy potřebné k vytvoření rozlosování a způsob,
kterým ČSPH vytváření rozlosování řeší.

1.1 Rozdíly pozemního a halového hokeje
Tyto dva sporty jsou v mnoha ohledech podobné, avšak v procesu vytváření
rozlosování jsou rozdíly znatelné. Proto jsem se rozhodl nevysvětlovat všechny
rozdíly mezi halovým a pozemním hokejem, jelikož bylo to bylo zdlouhavé a
k této bakalářské práci nepotřebné. Zaměřím se pouze na rozdíly, které jsou
potřebné pro pochopení některých částí bakalářské práce.

Na začátek ještě zmíním jednu věc, kterou mají oba sporty společnou. Když
se vytváří rozlosování, tak se podle počtu týmů liga rozděluje na jednu a nebo
více skupin. Může nastat i situace, kdy v jedné lize je více skupin, které se
po odehrání dané části změní na skupiny nové. Zpravidla se změní na skupinu
horní, tedy týmů silnějších a skupinu dolních, tedy týmů slabších.[1][2]

1.1.1 Formát ligy
První rozdíl mezi halovým a pozemním hokejem, který zde nastíním je ve
formátu, jakým se oba sporty u nás hrají. Na začátek ještě zmíním, že pokud
se hraje formou turnajů, tak místo odehrání vybírá ČSPH, pokud se hraje
formou jednoho ligového zápasu, místo vybírá tým domácí [1][2][3].

Halový hokej má ligy formou malých turnajů, tedy v jeden den se sejdou
všechny týmy ze skupiny z dané ligy ve vybrané hale a každý tým odehraje 2
ligové zápasy. Oproti tomu ligy v pozemním hokeji se hrají formou ligových
zápasů na venkovním hřišti, tedy pokud si týmy zápasy nepřeloží na stejný
den, tak v jeden den hrají pouze jeden zápas.

Jednou ze stálých vyjímek formátu pozemního hokeje je liga mladších žáků.
Ti hrají formou turnajů, kde se všechny týmy ze skupiny z dané ligy sejdou na
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1. Aktuální situace

jednom venkovním hřišti a odehrají 2 ligové zápasy. Zde je ovšem stále rozdíl
oproti halovému hokeji a to ten, že tato kategorie hraje na menší části hřiště
a tak se zpravidla ve stejný čas na jednom hřišti hrají 2 ligové zápasy.

Další vyjímkou formátu ligy, která se ovšem letos v českém pozemním
hokeji vyskytla poprvé, je Liga starších žáků. Zde se v první části ligy týmy
rozdělily do několika skupin, kde se hrálo formou turnajů. Na turnaj přijely
týmy dané skupiny a odehrály 2 ligové zápasy s tím, že na rozdíl od ligy
mladších žáků, zde bylo možné odehrát na jednom hřišti v jeden čas pouze
jeden zápas. Poté co spolu skupiny dohrály, tak se všechny skupiny rozdělily
již pouze do 2 nových skupin a to do horní a dolní skupiny. V této části se
změnila i forma z turnajů na ligový zápas.

1.1.2 Forma zápasu

Další zásadní rozdíl je časová náročnost jednoho zápasu na dané hřiště. Budu
zde uvádět pouze časovou náročnost na hřiště, protože to je pro vytváření
rozlosování jedniný potřebný údaj. Rozdíl časové náročnosti je jak v halovém
a pozemním hokeji, tak ligách v daném sportu. V daných ligách jsou časové
rozdíly pouze dle věkových kategorií, ovšem pro tuto bakalářskou práci je věk
v daných kategoriích nepodstatný, proto jej také nebudu uvádět. [1][2]

V halovém hokeji je náročnost na hřiště rozdílná pouze pro kategorii star-
ších žáků, kde je na jeden zápas potřeba vyčlenit 40 minut, jinak je vždy na
zápas minut 60. V pozemní hokeji je zase časová náročnost rozdílná pouze u
kategorie mladších žáků, ti na jeden zápas na půlce hřiště potřebují 40 minut.
Ovšem ČSPH jim na jeden zápas dává časový prostor různý, o tom budu psát
více v subsekci 1.2.3. Ostatní kategorie v pozemním hokeji potřebují na hřiště
minimálně 90 minut a to i přesto, že se hrací doba daných zápasu v ligách mě-
nila, časová náročnost na hřiště se za poslední léta nezměnila. Byla zde ovšem
i vyjímka, kterou je nutno zmínit. Stala se starším žákům a již byla zmíněna v
předchosí subsekci. Ti v základní části hráli formou turnajů a zápasy zabrali
na hřišti 60 minut, ovšem v nadstavbové části se formou turnajů nehrálo a
tak se přešlo opět na 90 minut na zápas. Tento problém je tedy nutné v řešení
řešit.

1.2 Aktuální proces vytváření rozlosování

Nyní čtenáři popíši, jak ČSPH postupuje při vytváření rozlosování a to od
prvního e-mailu až po zveřejnění rozlosování na internetové stránky ČSPH.
V jedné časti vysvětlím hokej pozemní a v další části hokej halový. První
ovšem musím zmínit co jsou to Bergerovy tabulky a jak je ČSPH při tvorbě
rozlosování využívá.
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1.2. Aktuální proces vytváření rozlosování

1.2.1 Pozemní hokej

Tato subsekce rozebírá celý proces vytváření rozlosování jedné ligy v pozem-
ním hokeji, který byl popsán na schůzi zaměstnancem ČSPH [3]. Celý proces
jsem v další kapitole převedl do diagramu aktivit 2.1 pro zpřehlednění.

Vyjímečně ČSPH předběžně zjišťuje, kolik týmů by se do každé věkové
kategorie mělo přihlásit. Podle zájmu poté vypíše, které kategorie se pro ná-
sledující sezónu budou hrát. Předběžným průzkumem zajistí, aby se do některé
z kategorii nepřihlásilo méně než 4 týmy. Pokud by se tak stalo, pak by se
soutěž pro danou kategorii nevypsala, či by se věkové rozmezí dané kategorie
rozšířilo, aby přibylo množství potencionálních týmů.

Nyní se kluby přihlásí do kategorií, kterých se chtějí účastnit. Kluby zasílají
svá přihlášení pomocí e-mailové komunikace.

Ve chvíli, kdy ČSPH dostane odpověď od všech klubů, její zaměstnanec
použije program, který více popíši v sekci 1.2.4, ve kterém má zapsané všechny
týmy účastnící se dané soutěže. V tomto programu si zvolí, kolik vzájemných
zápasů chce v dané lize hrát, jaký je hrací den a od jakého dne liga začíná.
Poté, pokud chce odehrát nějaký hrací den v jiný den, než navolený, tak to
musí v daném programu ručně v přehledu zápasů upravit. Poté tento seznam
zápasů vytiskne, či uloží ve formě textového dokumentu, kde nyní u zápasů
je datum a týmy. Tento seznam zaměstnanec rozešle do klubů e-mailovou
komunikací, či ručně předá.

V klubu seznam přijmou a začnou řešit své zápasy. Pro zápasy, kde nejsou
domácí pouze zkontrolují datum, zda jim vyhovuje. Pokud jim nevyhovuje,
rovnou se pokusí domluvit se soupeřícím týmem na změně data utkání. Ve
chvíli, kdy dojdou ke společné dohodě, informují ČSPH, že udělali změnu a
oba s ní souhlasí. Kluby u svých domácích zápasů nyní sami musí naplánovat,
v jaký čas se odehraje. Řeší v tu chvíli problém, že v Čechách je méně hřišť
na pozemní hokej než klubů. Znamená to, že některé kluby musí naplánovat
hrací den tak, aby se stihlo odehrát i několik zápasů na jednom hřišti za
den. Nastává i situace kdy je na dané hřiště naplánovaných více zápasů než
je kapacitně možné. V takovou chvíli musí klub, který je na daném hřišti
v pronájmu, přijít s jiným řešením. Má dvě možnosti, buď přeloží zápas na
jiný den, kdy bude na hřišti volno, či přeloží zápas na jiné, než své oficiálně
ohlášené domácí hřiště. Pokud chce tým přeložit zápas na jiné datum, než
je v rozpise, musí se nejprve dohodnout se soupeřícím týmem, zda mu také
vyhovuje. Poté, co si toto kluby rozplánují, tak pomocí e-mailové komunikace,
či osobním setkáním, zaměstnanci ČSPH oznámí veškeré časy svých domácích
zápasů.

Poté, co ČSPH dostane odpověď od všech klubů, zkontroluje časy všech
zápasů, zdali zde není nějaká chyba. Například, kdyby na jednom hřišti byly
dva zápasy napsané na jeden čas. Zkontroluje také zápasy, u kterých kluby
zapsaly změnu termínu, a vyhodnotí, zda takový termín je přijatelný. Pokud
by objevil zaměstnanec chybu, či změna na daný termín by byla nepřijatelná,
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1. Aktuální situace

předá tuto informaci zpět do daných klubů, kterých se to týká. Ty dané pro-
blémy musí vyřešit a znovu informovat zaměstance. Vy chvíli kdy jsou všechny
zápasy zkontrolovány, je do klubů rozeslán seznam zápasů i s časy.

Nyní mají týmy 14 dní na reakci a žádost o poslední změny v rozlosování.
Pokud by zažádaly o změnu, je nutná dohoda se soupeřícím družstvem. Po
dohodě nahlásí tým změněné datum a čas utkání na ČSPH. Pokud by jeden z
týmů chtěl změnu, ale druhý na ni nepřistoupil, potom se hraje dle původního
času navrženého domácím týmem.

Po uplynutí 14 denní lhůty zaměstnanec ČSPH dopíše všechny časy a
změny do programu více popsaném sekci 1.2.4. Z programu poté pomocí její
funkce vygeneruje rozlosování formou textového dokumentu, který nejdříve
znovu rozešle pomocí e-mailové komunikace do klubů a poté ručně přepíše
na internetové stránky ČSPH. Na těchto internetových stránkách se všechny
záznamy zápasů udržují pouze v podobě ručně zapsaného html kódu, tedy ne-
využívá se žádná databáze ani skripty, které by to alespoň přepsali z textového
dokumentu do html kódu.

Na závěr této části pro úplnost ještě zmíním, že týmy mají možnost žádat
o změny v rozlosování i později. V takovém případě stále platí, že se musí
týmy společně domluvit na změně a tým, který ji chtěl, zaplatí poplatek.

1.2.2 Halový hokej
Tato subsekce rozebírá celý proces vytváření rozlosování jedné ligy v halovém
hokeji, který byl popsán na schůzi zaměstnancem ČSPH [3]. Příprava rozlo-
sování se liší především tím, že kluby nemají oficiální domácí halu, ale svaz
si pronajme haly, ve kterých se turnaje odehrají. Celý proces jsem v další
kapitole převedl do diagramu aktivit 2.2 pro zpřehlednění.

Stejně jako v části 1.2.1, tak ČSPH ve vyjimečných případech zjistí zájem o
dané kategorie a podle toho vypíše dané ligy. V halovém hokeji bývá zpravidla
více lig, to je dáno tím, že se hraje v 6 hráčích a s dalšími maximálně 6 na
střídačce. Zatím co pozemní hokej se hraje s hráči 11 a dalšími maximálně 5
hráči na střídačce.

Nyní se kluby přihlásí do kategorií, kterých se chtějí účastnit. Kluby zasílají
svá přihlášení pomocí mailové komunikace. Ve stejný čas ČSPH osloví dané
provozovatele hal. Zde se objevuje komplikace, protože pozemní hokej se v hale
nemůže hrát bez mantinelů. Stejně tak ne každý provozovatel nechá pozemní
hokejisty v hale hrát, z důvodů obav o zničení, tím je myšleno poškrábání
povrchu hokejkou, či zničení zdí díky střelbě. ČSPH pak má jen pár možností,
kde turnaje odehrát. Tím se stává, že si velmi často nemůže mezi víkendovými
termíny moc vybírat.

Ve chvíli, kdy ČSPH dostane odpověď od všech klubů a nabídlé termíny
od všech provozovatelů hal, tak její zaměstnanec rozhodne podle počtu týmů
a počtu lig ku halám, jakým způsobem se jaká liga bude hrát. Různým typům
lig se věnuji v podsekci 1.2.4.
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1.2. Aktuální proces vytváření rozlosování

V tuto chvíli ČSPH napočítá kolik má daných zápasů a tedy kolik turnajů
se bude muset celkově odehrát. Na každý zápas je dané kolik času je potřeba
a tak spočítá kolik hodin v hale na odehrání všech turnajů bude zapotřebí.
Poté, co toto vše propočítá, teoreticky může nastat i situace, kdy kapacity hal
neumožňují odehrát všechny turnaje a pak je nutné změnit pro některé ligy
způsob, kterým se bude hrát, aby se tím snížil počet zápasů na ligu. Je to
ovšem případ, kterému se dá zamezit v předchozím kroku. V historii ČSPH
táké k takové situaci nedošlo a tak se jí více zaobírat nebudu. Nakonec, když
má zaměstnanec ČSPH vše překontrolováno, tak haly objedná.

Zaměstnanec ČSPH nyní vygeneruje rozlosování v programu, do kterého
musí ručně zapsat časy i datumy všech utkání. Je to z toho důvodu, že haly
nebývájí v možnosti k pronájmu v pravidelných intervalech. Ve chvíli kdy
má všechno ručně do programu zapsané, tak nechá programem vygenerovat
rozlosování ve formě textového dokumentu a rozešle jej do všech klubů.

Každý klub má, možnost zažádat o přeložení svých zápasů a s tím ČSPH
nemá problém, má to pouze 2 podmínky. První je, že s přeložením zápasu na
vybraný den v daný čas souhlasí i soupeřící tým. Za druhé musí tým žádající
o přeložení objednat halu, v které je možné utkání odehrát a i s tím můsí
soupeř souhlasit. Pokud jsou splněny obě podmínky, je zápas oficiálně přeložen
a turnaj, na kterém se zápas měl odehrát, upraven aby mezi zápasy nebyla
mezera.

Pokud žádný z týmů nepodá žádost o přeložení, je rozlosování uveřejněno
na internetových stránkách ČSPH. Ve chvíli, kdy je provedena změna na žá-
dost některého z týmů, tak je také ještě jednou rozlosování rozesláno do klubů,
aby věděly, že došlo ke změně. Stejně, jak bylo popsáno v předchozí subsekci,
tak i v tomto případě jsou na internetových stránkách všechny záznamy o
utkáních udržovány pouze v podobě ručně zapsaného html kódu, tedy nevyu-
žívá se žádná databáze ani skripty, které by to alespoň přepsaly z textového
dokumentu do html kódu.

1.2.3 Rozlosování samotné

V této části více popíši způsob, jakým je nalosováno samotné rozlosování,
kdy již ČSPH zná týmy, které se ligy budou účastnit. Ostatní infromace jsou
nevýznamné. Budu zde tedy rozebírat pouze způsob nalosování kdo s kým má
hrát a také, kdy se volí jaký typ ligy. Vše v této kapitole bylo popsané na
schůzi se zaměstnancem ČSPH [4].

Celou tuto část na ČSPH řeší pouze jediný zaměstnanec a to za pomoci
staršího interního programu, který byl původně navržený na Windows 98 poté
převeden na Windows XP. Ještě zmíním, že tento program není na v budově
ČSPH, ale u zaměstnance doma. Při tomto převodu, byl ztracen zdrojový kód
i instalační soubor a tak znemožněny jakékoli další úpravy či převody na jiné
počítače.
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1. Aktuální situace

Nejdříve zaměstanec musí rozhodnout jaký typ ligy se bude hrát. V po-
sledních letech byly odehrány tyto typy lig:

• Základní část, kde hrál každý tým s každým týmem dvakrát či vícekrát.

• Základní část, kde hrál každý tým s každým týmem dvakrát, poté se
odehrálo jednokolové semifinále a finále.

• Základní část, kde hrál každý tým s každým týmem dvakrát, poté se
odehrálo na dva vítězné zápasy semifinále a finále. S tím, že v době
semifinále a finále si poslední čtyři týmy odehrály vzájemné zápasy mezi
sebou, aby určily poslední místa. ČSPH jsem byl ujištěn, že tento způsob
ligy není v souladu s jejich politikou a tak se již takto liga hrát nebude,
proto tento typ budu řešit pouze okrajově.

• Dvě základní skupiny, ve kterých hrál každý tým s každým týmem ze
své skupiny dvakrát. Poté se přešlo na nadstavbovou část, kde první tři
týmy z obou skupin šly do nové skupiny a zbylé týmy do skupiny druhé
nové. Do nových skupin se týmům počítaly vzájemné zápasy s týmy z
předchozí skupiny, ale pouze takovými, které šly s nimi do skupiny nové.
Na závěr sezóny se odehrálo jednokolově semifinále a finále, do kterého
postoupily týmy z té nové lepší skupiny.

• Tento typ ligy je stejný jako předchozí, pouze s tím rozdílem, že si týmy
nikam body nepřenášely.

• Tři základní skupiny, v kterých hrál každý tým s každým týmem ze své
skupiny dvakrát. Poté z toho vzešly dvě nové skupiny, jedna skupina z
lepe umístěných týmů a druhá z těch hůře. V těchto skupinách znovu
odehrály zápasy každý s každým a tím byla liga ukončena.

Vy chvíli, kdy rozhodne, jaký typ se odehraje, tak v programu automaticky
nechá vytvořit rozlosování. To tím způsobem, že v každé lize každou skupinu
udělá zvlášť. Tedy pro aplikaci to vypadá, jako by se jednalo o rozdílné ligy.
V případě, kdy se v některých případech vytvářejí nové skupiny a týmům
se počítají některé odehrané zápasy, tak v aplikaci po vygenerování nového
rozlosování pouze doplní výsledky zápasů, které si přinesly z přechozí ligy.

Samotné generování rozlosování pro hru každého týmu s každým jiným
týmem ČSPH využívá Bergerovy tabulky (viz tabulka 1.1). Ty jsou jasně de-
finovány a využívány i v jiných sportech. Uvedu zde jejich příklad pouze pro
maximální počet 10 týmů i přesto, že ČSPH stanovený maximální počet týmů
v jedné lize je 15. Je to tím, že pokud je v jedné lize více jak 10 týmů, tak
je liga rozdělena na dvě skupiny, kde pak hraje každý tým s každým v té
skupině.
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1.2. Aktuální proces vytváření rozlosování

Tabulka 1.1: Bergrovy tabulky pro 4 až 10 týmů [5]

Tabulka pro 4 týmy
1. kolo 1–4 2–3
2. kolo 4–3 1–2
3. kolo 2–4 3–1

Tabulka pro 5 a 6 týmů
1. kolo 1–6 2–5 3–4
2. kolo 6–4 5–3 1–2
3. kolo 2–6 3–1 4–5
4. kolo 6–5 1–4 2–3
5. kolo 3–6 4–2 5–1

Tabulka pro 7 a 8 týmů
1. kolo 1–8 2–7 3–6 4–5
2. kolo 8–5 6–4 7–3 1–2
3. kolo 2–8 3–1 4–7 5–6
4. kolo 8–6 7–5 1–4 2–3
5. kolo 3–8 4–2 5–1 6–7
6. kolo 8–7 1–6 2–5 3–4
7. kolo 4–8 5–3 6–2 7–1

Tabulka pro 9 a 10 týmů
1. kolo 1–10 2–9 3–8 4–7 5–6
2. kolo 10–6 7–5 8–4 9–3 1–2
3. kolo 2–10 3–1 4–9 5–8 6–7
4. kolo 10–7 8–6 9–5 1–4 2–3
5. kolo 3–10 4–2 5–1 6–9 7–8
6. kolo 10–8 9–7 1–6 2–5 3–4
7. kolo 4–10 5–3 6–2 7–1 8–9
8. kolo 10–9 1–8 2–7 3–6 4–5
9. kolo 5–10 6–4 7–3 8–2 9–1
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Tabulka 1.2: Úpravená Bergerova tabulka 5 týmů s 2 vzájemnými zápasy [4]

Tabulka pro 5
1. kolo 1–4 2–5 3–4
2. kolo 5–3 1–2
3. kolo 2–5 3–1 4–5
4. kolo 1–4 2–3
5. kolo 3–1 4–2 5–1
6. kolo 2–3 4–5
7. kolo 2–4 3–5 1–2
8. kolo 5–1 3–4

V tabulkách 1.1 stačí za čísla doplnit názvy týmů a v tu chvíli je rozlosování
teoreticky hotovo. Tabulky samy řeší to, aby jeden tým nehrál dva zápasy za
sebou, a tak není nutné tímto směrem práci dále rozvádět. V hokeji pro většinu
lig stačí doplnit datum a čas a je hotovo.

V některých případech, jak bylo zmíněno v 1.1.2 je liga hrána formou
turnajů a ne ligových zápasů. Použijeme tedy rovnou příklad ligy mladších
žáků, kdy na jednom hřišti hrají dva zápasy současně a každý tým má během
jednoho turnaje dva zápasy. ČSPH toto řeší tím způsobem, že buďto je více
skupin, které hrají v jeden den na stejném hřišti a tak se sice hrají na jednom
hřišti dva zápasy současně. Pokud to řeší tímto způsobem, vymezuje na zápas
50 minut. Další způsob, kterým to řeší je, že vymezí na jeden zápas 60 minut,
čímž zajistí dostatečný odpočinek mezi zápasy a tak týmům nevadí hrát 2
hned za sebou.

Speciální způsob řešení na turnajích si také vyžaduje lichý počet účastníků
v lize. Při turnajích je jasně dáno, že každý tým odehraje dva zápasy. Koukne-
li čtenář do tabulky 1.1, uvidí, že pokud odebere zápasy s nejvyšším číslem,
tak během dvou kol mají dva týmy jen jeden zápas. ČSPH přišlo s elegant-
ním řešením, které má podmínku, že v lize musí být sudý počet vzájemných
zápasů. Můžeme pak dát vzájemný zápas týmům, které by měly na daném
turnaji pouze jedno utkání. Poté už se pouze uberou poslední dvě kola. To je
způsobeno tím, že z nově vytvořeného dvojnásobku kol, kdy ve dvou kolech
je tolik zápasů, kolik je týmů, je navíc přesně ten počet zápasů, co je nově
přidaný zmíněným spojením. To pro lepší pochopení může čtenář vidět v ta-
bulce 1.2. V tabulce je vidět, že týmy mají 2 vzájemná utkání. Pokud by v
lize bylo zapotřebí odehrát více zápasů, stačí udržet počet vzájemných utkání
sudý. Tedy pro zvýšení počtu zápasů za jednu ligu v takovémto případě stačí,
znovu použít tabulku, s tím že tentokrát by se 1. kolo rovnalo 9. kolu,
2. kolo se rovnalo 10. kolu, atd. Podobně by pak vypadala tabulka pro další
liché počty týmů. [4]
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1.2.4 Program Rozlosování

Program samotný umí pracovat s Bergorvými tabulkami, které jsem zmínil
v 1.2.3. Neumí však použít formát speciální pro lichý počet týmů, který je
zmíněný ve stejné podsekci. Zaměstnanec ČSPH tak v programu postupuje
tímto způsobem. Nejdříve navolí sport, kdy v programu není zaveden halový
hokej a tak volí pozemní hokej. Poté vybere počet vzájemných zápasů a zda
liga bude mít semifinále a finále. Navolí také hrací den, pokud se jedná o hokej
pozemní a nechá rozlosování vytvořit. Nyní jíž v této podobě může program
vygenerovat rozlosování, které má jen datum utkání.

Ručně do rozlosování musí tedy udělat jakékoli změny. Stejně tak ručně do
rozlosování dopisuje všechny časy zápasů. Program má pouze jediný zaměstna-
nec na jediném počítači. Je to z toho důvodu, že zdrojový kód programu není
již k dohledání a nepodařilo se ani samotný program se všemi daty správně
přenést na počítače jiné. Celý proces rozlosování je nyní přímo závyslí na
jediném počítači a jediném pracovíkovi, který s ním umí zacházet.

1.3 Stav budoucí

Tato sekce se bude zabývat, jakým směrem se ČSPH nyní ubírá. Vše co budu
v této sekci rozebírat, bylo popsáno v rozhovoru s externím konzultantem [6],
který byl pověřen vylepšením aktuálního stavu.

Hlavní část, která se v nynější době mění je web ČSPH, který je kompletně
předělán a to pomocí Wordpressu, ke kterému byl navíc dokoupen a doinsta-
lován plug-in Sportspress. Jelikož pro tuto bakalářkou práci není potřeba web
do velké míry rozebírat, tak se o tomto internetovém programu zmíním pouze
okrajově v subsekci 1.3.1. V rámci dokoupení plug-inu Sportspress byla ve
stejném balíčku nakoupena i služba s MySQL databází, se kterou Sportspress
potřebuje pro správné fungování komunikovat. Díky této změně na webu ne-
budou záznamy o zápasech udržovány pouze v hrubé podobě, ale již v databázi
a z databáze automaticky generovány na webové stránky. V databázi budou
udržovány jednotlivé kluby, jména hráčů v klubech, kde u hráče bude známo
i datum narození, týmy za které hráči hrají, ligy a zápasy v danných ligách,
kde u zápasu bude uvedeno hřiště, na kterém se odehrává zápas.

Právě zde se objevil problém a možnost pro vylepšení pro ČSPH. Zaměst-
nanec ČSPH, který se o rozlosování stará, totiž nemůže použít program 1.2.4,
aby do nové databáze automaticky vygeneroval záznamy a sám s jazykem SQL
neumí. Externí konzultant měl pouze řešení, že by byl zaměstnanec ČSPH do-
učen jazyku SQL. Toto řešením navrhl hlavně z důvodů nedostatku časových a
finančních prostředků na řešení jiné. Zde se objevila příležitost pro mne udělat
analýzu a navrhnout řešení tohoto problému.
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Obrázek 1.1: Model nasazení

1.3.1 Wordpress a Sportspress
Wordpress je internetová aplikace, pomocí které se dá vytvořit web. Výhoda
tohoto programu je, že uživatel nemusí být programátor, aby mohl web vy-
tvořit. Na zdrojový kód se totiž téměř nekouká.

Sportspress je plug-in pro Wordpress, který umožňuje pracovat s funkcemi
vhodnými pro sport. Zjednodušuje práci s tabulkami výsledků a jejich zve-
řejnění na internetových stránách. Vylepšuje stránky se záznamy zápasů, aby
byly lépe uzpůsobeny na sport.

Sportspress pro fungování potřebuje dříve zmíněnou databázi, kterou si
lze v rámci jeho služby pronajmout. Komunikace je popsána modelem nasa-
zení 1.1. Do téte databáze se mají při vytváření rozlosování zapsat jednotlivé
zápasy tím způsobem, že jednu ligu představuje jeden soubor se záznamy zá-
pasů na import do databáze.
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Kapitola 2
Analýza

V této části rozeberu celý proces vytváření rozlosování. Jaké by mohl mít
nový systém možnosti. Na co se při vytváření zaměřit. Jaké části jsou pro
správné fungování nezbytné a jaké jsou pouze nadstavbou, která by se mohla
do progromu integrovat například v pozdější verzi softwaru.

Na začátek ještě zmíním, že díky části 1.3 je patrné, že nové řešení vy-
tváření rozlosování, je pro přechod na budoucí stav nezbytně nutné. Jedním
z řešení je, naučit pracovníka ČSPH jazyku SQL. Takovému řešení se v ba-
kalářské práci budu věnovat pouze v poslední kapitole 4, abych ukázal, že je
ekonomicky nevyhovující.

2.1 Analýza procesu vytváření rozlosování
Nyní se zaměřím na proces vytvoření rozlosování. Konkrétně na to jak vypadá
a kde jsou prostory pro zjednoduššení. Pro lepší představu a práci s těmito
procesy jsem vytvořil diagram aktivit, jak pro hokej pozemní 2.1, tak pro
halový 2.2. Na závěr této sekce, za použítí tabulky 2.1, uvedu příklad, který
ukáže neefektivnost aktuálního řešení procesu rozlosování.

Po porovnání obou diagramů jsem si všiml, že proces pro halový hokej
je téměř stejný s procesem pozemního hokeje, jen pro halový hokej odpadá
možnost volby času zápasů domácích týmů a tak se vytváření rozlosování na
časovou náročnost zjednodušuje.

V diagramu 2.1 je vidět, že se komunikace mezi ČSPH a kluby opakuje,
kdy jediné, co ČSPH v jedné části dělá je, že kontroluje, zda není v rozlosování
chyba a upravuje ručně rozlosování. Tato kontrola a úprava je vidět v menší
míře i v diagramu 2.2.

Část přijetí a kontroly daných časů zápasů v diagramu 2.1 pro ČSPH
znamená, že musí překontrolovat zápasy z 8 lig, které se mohou odehrát na
7 hřištích. Z tabulky 2.1 je vidět, že celkově se jedná o překontrolování 588
zápasů. Vzájemná kontrola pak spadá na jednotlivé dny [3]. Například na
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2. Analýza

Obrázek 2.1: Proces vytváření rozlosování v pozemním hokeji
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2.1. Analýza procesu vytváření rozlosování

Obrázek 2.2: Proces vytváření rozlosování v pozemním hokeji
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2. Analýza

Tabulka 2.1: Tabulka lig v pozemním hokeji pro sezónu 2018/2019 [7]

Liga Počet týmů Počet zápasů
Extraliga muži 12 96
Dorostenci 5 30
Starší žáci 13 116
Mladší žáci 15 158
Extraliga ženy 8 56
Dorostenky 5 30
Starší žákyně 7 42
Mladší žákyně 6 60

den 15. 9. 2018 muselo ČSPH zkontrolovat 26 utkání, zda spolu vzájemně
nekolidují. Tím se ukazuje, že časová výhoda je při vytváření rozlosování pro
halový hokej, neboť odpadá nutná kontrola po přijetí časů zápasů z klubů.

2.2 Analýza budoucího stavu
V této sekci se zaměřím na možnosti práce s databází, kterou budoucí řešení
nabízí. Stejně tak na možnosti, plug-inu Sportspress.

Jelikož z databáze budou zápasy automaticky generovány na web, jak bylo
řečeno v sekci 1.3, tak víme, že pro řešení problému stačí vygenerovat za
každou ligu jediný soubor všechn zápasů, jak je nastíněno v subsekci 1.3.1.

V databázi se budou uchovávat také záznamy o hračích a za jaké týmy
hrají. To nabízí možnost vyvarovat se tomu, aby jeden hráč měl 2 zápasy v
jeden čas. Tím nám odpadnou další návrhy na změny rozlosování a tím další
kontroly ze strany ČSPH.

Sportspress umožňuje, aby se lidé příhlásili na stránky a upravovali jen
s nimi spojené záznamy. Možnost přihlášení, která bude součástí budoucího
stavu v sekci 1.3 nezmiňuji a to z důvodu, že se to napřímo netýká tvorby roz-
losování. Možnost přihlašování by se dala využít k urychlení reakcí od klubů,
při žádostech o změny či nastavování časů domácích zápasů.

2.3 Analýza požadavků
V této sekci se zaměřím na požadavky systému. Jaké funkce ČSPH vyžaduje
a jaké funkce zahrnout pro lepší efektivitu řešení.

2.3.1 Funkční a nefunkční požadavky
Na případné nové řešení pomocí informačního systému (dále pouze IS) jsou
tyto požadavky:
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2.4. Případy užití

• F1 - Výstup rozlosování pomocí SQL scriptu

IS musí být schopen vygenerovat rozlosování se zápasy ve formě SQL
scriptu, aby stačilo pouze script spustit nad databází.

• F2 - Modularita formátu rozlosování

IS musí být schopen přizpůsobit se novým formátům ligy. Toho lze do-
cílit buďto tím, že bude v IS možnost všechny zápasy upravit manuálně,
což je řešení jednodušší. Pokud by IS využíval pro vytváření rozlosování
šablony, pak by byla možnost pouze vytvořit novou šablonu a tím by se
IS adaptoval na nový formát.

• F3 - Možnost přelosování

V případě změny v počtu týmů pro danou ligu, musí IS být schopný
reagovat a ligu přelosovat. S tím musí být i schopný reagovat na to,
pokud již liga byla nahrána do databáze.

• N1 - Jednoduchost na naučení

Pro zaměstnance ČSPH má být jednoduché přejít ze stávajícího řešení
na nový IS. Toho dosáhnout v případě, že se nový IS bude inspirovat v
nynějším používaném programu

• N2 - Rozšiřitelnost

IS musí být snadno rozšiřitelný o nové funkce respektive moduly. Jedná
se například o možnost přidat do celého procesu i nalosování rozhod-
čích. V nejbližší době se ovšem s tím nepočítá a tak i na žádost ČSPH
v analýze rozhodčí nejsou vůbec rozebíráni.

2.4 Případy užití
Případ užití zobrazím pomocí Use Case diagramu, který se dle[8] skládá z
částí: seznam účastníků, diagram, popisu případů užití a scénářů případů
užití. Z kapitoly 1 jsem odvodil několik požadavků na systém, zobrazené v
diagramu 2.3.
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2. Analýza

Obrázek 2.3: Případy užití

2.4.1 Seznam účastníků
• ČSPH

Vypisuje ligy. Vytváří, kontroluje a zveřejňuje rozlosování.

• Klub
Přihlásí se do lig, kterých se chce účastnit. Upravuje či potrvzuje časy
zápasů v rozlosování.

2.4.2 Případy užití
• UC1 - Vypsání lig

ČSPH vypíše ligy pro novou sezónu.
Scénář:

1. Zhodnocení kolik lig bude pro novou sezónu potřeba.
2. Sepsání lig a pravidel pro přihlášení do dané ligy, včetně věkového

rozpětí daných lig.
3. Rozeslání vypsaných lig do klubů pomocí mailové komunikace.

• UC2 - Přihlášení do lig
Klub přihlásí týmy do lig, kterých se může a chce účastnit.
Scénář:
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2.4. Případy užití

1. Přijetí mailu informujícího o vypsaných ligách pro novou sezónu.
2. Zhodnocení klubové situace a rozhodnutí, do kterých lig týmy při-

hlásit.
3. Odeslání přihlášek do vybraných lig ČSPH pomocí mailové komu-

nikace, či slovně.

• UC3 - Vytvoření rozlosování
ČSPH vytvoří rozlosování a rozešle jej do klubů.
Scénář:

1. Přijetí přihlášek od všech klubů.
2. Vytvoření rozlosování podle počtu přihlášených týmů.
3. Rozeslání rozlosování pomocí mailové komunikace.

• UC4 - Úpravy rozlosování
Úpravy zápasů v rozlosování.
Scénář:

1. Include (Zobrazení rozlosování)
2. Úpravy zápasů v rozlosování, pokud se vyskytl důvod jej upravit a

od klubů dopsání časů k domácím zápasům.
3. Informování o změnách pomocí mailové komunikace.
4. Kontrola změn.

• UC5 - Zveřejnění rozlosováníí
Zveřejnění aktuálního rozlosování na stránkách ČSPH.
Scénář:

1. Uplynutí 14 denní lhůty od rozeslání rozlosování pro novou sezónu.
2. Include (Zobrazení rozlosování)
3. Finální kontrola celého rozlosování.
4. Ruční přepsání rozlosování do html formy.
5. Zveřejnění na stránkách ČSPH.

• Zobrazení rozlosování
Zobrazení aktuálního rozlosování.
Scénář:

1. Přijetí mailu s aktuálním rozlosováním.
2. Zobrazení rozlosování.
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Kapitola 3
Návrh řešení

V této kapitole popíši návrh mého řešení daného problému. Nejdříve ukáži
jakým způsobem celý proces zjednodušit. Poté udělám návrh programu, který
by měl nahradit zastaralý interní program.

3.1 Zjednodušení procesu

V této sekci navrhnu, jakým způsobem aktuální proces vytváření rozlosování
zjednodušit. Můj návrh je předně zaměřen na zjednodušení procesů vytváření
rozlosování pro pozemní hokej (viz subsekce 1.2.1). Je to především z toho
důvodu, že tam vidím nejvíce prostoru pro zlepšení.

Hlavním změnou, která celý proces zjednodušší, je že nyní program, který
více popíši v další sekci 3.2, již bude automaticky generovat datum, místo i čas.
To vše poté automaticky nahraje do databáze, kterou využívají nové stránky.
Tím z původního procesu opadne ruční přepisování na internetové stránky.

Díky možnosti přihlašování na stránkách, již nebude nutná neustále ko-
munikace mezi ČSPH a kluby. Neboť každý tým již uvidí na kdy má zápas
nalosovaný a pokud bude chtít změnu, může ji udělat hned a jak ČSPH, tak
i soupeřící tým bude mít možnost ji hned vidět. To je možné především díky
tomu, že v databázi je uchovávaná historie změn.

Zásluhou nalosování i s časy se pro ČSPH sníží i časová náročnost kontrol
změn. Nyní bude potřeba pouze zkontrolovat zápasy, u kterých byla provedena
změna.

Pro lepší představu jsem vytvořil opět diagram aktivit 3.1, kde na první
pohled je vidět jednoznačné zjednodušenní v prostřední a konečné části.
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3. Návrh řešení

Obrázek 3.1: Návrh procesu vytváření rozlosování v pozemním hokeji
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.2: Návrh nového modelu nasazení

3.2 Návrh implementace

V této sekci se budu věnovat návrhu implementace nového interního programu.
Ten pak zastoupí stávající zastaralý program. Budu se zde především věnovat
front-end části programu.

Na začátek vysvětlím pojem front-end. ”Front-endová aplikace je část pro-
gramu, kterou vidí a nějakým způsobem obsluhuje sám uživatel. V konceptu
informační architektury, kde používáme označení front-end, je též nezbytný
pojem back-end. To je systém v pozadí, který nemá nativní uživatelské roz-
hraní, většinou slouží jako uložiště dat, řídících procesů nebo má obě funkce
zároveň.“ [9]. Jednoduše řečeno, back-end je část programu, kterou uživatel
nevidí a front-end je ta část programu, kterou uživatel vidí a ovládá.

Hlavní důvod, proč se budu věnovat front-end části více než back-end
části, je především ten, že mezi hlavní požadavky na systém je jednoduchost
na naučení. Návrh front-end části je tedy důležitý a musí co nejvíce vycházet
z původního interního programu, aby byl pro zaměstnance ČSPH rychle po-
chopitelný. ČSPH při posuzování, zda návrh uskutečnit, nebude řešit jakým
způsobem program pracuje, ale hlavně, jak se ovládá a zda splňuje všechny
potřebné funcionality.

Před první subsekcí zmíním, že komunikace nového interního programu
a databáze bude fungovat, jak je ukázáno v modelu nasazení 3.2. Dále není
potřeba se touto komunikací zabývat v rámci této bakalářské práce, stačí že
víme, že takto komunikovat lze.

3.2.1 Průchod aplikací

Nejdříve, aby bylo pro čtenáře lehčí pochopit, jak má program fungovat, popíši
průchod aplikací. Průchod aplikací jsem popsal více diagramy aktivit, popsat
ho pouze jedním by bylo totiž velmi nepřehledné. Diagramy jsem popsal pouze
ty nejdůležitější aktivity, další popíši v následujích odstavcích, společně s po-
psáním průchodu diagramem. Funkce které nepopíši zde, budou popsány v
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3. Návrh řešení

Obrázek 3.3: Diagram aktivit návrhu interní aplikace

následující kapitole společně s ukázkou uživatelského rozhraní. V diagramech
je pod uživatelem myšlen zaměstnanec ČSPH.

První diagram 3.3 začíná s během aplikace a nejdříve si potřebná data
stáhne z MySQL databáze. Po načtení se zobrazí uživateli základní informace
o ligách, které byly do oné databáze nahrány jako poslední. Uživatel pak má
na výběr z více možností.

První možností je náhled na stávající ligy. To mu zobrací pouze detailnější
popis ligy společně s účastnícími se týmy a zápasy. Je to pro uživatele pouze
pro ujištění, zda by chtěl danou ligu upravit, či ne.

Druhou možností je vytvoření ligy nové. To je detailně popsáno diagra-
mem 3.4. Uživatel nejdříve vybere týmy, které se ligy mohou účastnit, také
ligu pojmenuje. Navolí systém ligy, tedy kolik bude skupin v základní části,
zda se jedná o halový či pozemní hokej, zda bude nadstavbová část a jak
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.4: Diagram aktivit návrhu postupu při vytváření nových lig
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3. Návrh řešení

bude vypadat, zda bude finále a kolik kol, tedy vzájemných utkání, se v každé
části odehraje. Pak buď uživatel zvolí hrací dny podle přístupných hal, pokud
se jedná o halový hokej, nebo zvolí hrací den s obdobím, ve kterém se liga
odehrává a k tomu ještě extra hrací dny, například některé svátky.

V tuto chvíli program zkontroluje, zda se všemi možnými parametry je
možné ligu nalosovat. Kde kontroluje například to, aby nebylo potřeba v je-
den den odehrát více zápasů na jednom hřišti než je časově možné. To je ovšem
pouze chyba, na kterou upozorní, ale nechá možnost ji přejít. Nesmí povolit,
aby bylo víc zápasů jednoho týmů, než je hracích dnů. Další větší kontroly
jsou navázány na další krok a tedy v dalším kroku uživatel může buď nechat
ligu nalosovat a nebo tuto ligu v tomto stavu uložit a vytvořit ligu další, která
prochází úplně stejným procesem jako ta první. Rozdíl je pouze u kontroly,
zde totiž zkontroluje i obě ligy vzájemně, zda se tím dosáhne převýšení ka-
pacity hřiště, jak bylo zmíněno. Důležité také je, aby aplikace zkontrolovala
z přetažených dat, zda již na danou sezónu nejsou nalosovány některé ligy a
pokud ano, tak opět zkontrolovat, zda nejsou převýšeny kapacity. Program
také zkontroluje, zda nejsou nároky na kapacity vyšší i než, všechna hřiště
dohromady.

Poté, co projde kontrolou a uživatel zvolí, že chce ligy nalosovat, jsou
nalosovány všechny vytvořené ligy najednou. Nyní jsou uživateli zobrazeny s
možností ruční úpravy časů a datumů. Poté už se jen čeká na potvrzení a
nahrání nových rozlosování do MySQL databáze. Poté, má uživatel možnost
aplikaci ukončit, či vybrat opět jednu z možností, které jsou dostupné při
spuštění aplikace.

Třetí hlavní funkcí, která je dostupná po spuštění programu je možnost
úpravy rozlosování. Tedy uživatel si zvolí ligu, kterou by chtěl přelosovat. Ve
chvíli, kdy se pro ni rozhodne, tak se musí také rozhodnout, zda chce ligu
přelosovat celou, či částečně. Pokud si zvolí úplné přelosování, tak postupuje
téměř totožně, jako při vytváření jedné ligy. Jediný rozdíl je v tom, že uživatel
nemůže změnit název ligy a zda se jedná o halový, či pozemní hokej. Poté,
procesem postupuje stejně, jako při vytváření a na konci rovnou přechází k
části nalosování, poté co projde kontrolou.

Ve chvíli kdy si uživatel zvolí přelosování částečné, tak postupuje jinak.
Popsal jsem tento postup diagramem 3.5. Jak je z diagramu vidět, tak se při
částečné změně jedná pouze o možnosti přidat či ubrat tým a poté možnosti
ručně upravit rozlosované zápasy ligy. Při přidání týmu není možné při tomto
způsobu nechat program sám rozhodnout jak zápasy dolosovat, neboť nemůže
vědět do jaké míry může do rozlosování zasáhnout.

I u přelosování musí ještě nakonci uživatel vše potvrdit, aby bylo jasné, že
se již liga může nahrát do databáze a tedy i na internetové stránky ČSPH. Ve
chvíli, kdy je vše potvrzeno, tak dojde v obou případech ke smazání lig a k
nahrání nové ligy. Jak je tedy vidět, proces částečného přelosování je pouze z
důvodů urychlení procesu pro uživatele a zpřehlednění práce.
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.5: Diagram aktivit návrhu postupu při částečném přelosování ligy

3.2.2 Vzhled aplikace

V této subsekci se budu věnovat především front-endové části aplikace a funk-
cím uživateli přístupným. K návrhu oken programu jsem použil program Bal-
samiq mockups 3, který pomocí jednoduché grafiky dokáže nastínit, jak mohou
okna aplikací vypadat [11]. V návrhu mi jde předevší o rozmístění akčních tla-
čítek, celkové rozložení oken, funkce, které program poskytuje a navrhnout je
tak, jak jsou na ně zaměstnanci ČSPH zvyklí.

Začnu obrázkem 3.6, jedná se o hlavní okno, které se uživateli zobrazí po
spuštění aplikace. Tabulovité rozložení lig je návrh, který jsem udělal pro lepší
přehlednost jednotlivých lig.

V záložce ”Nastavení“ budou části, které je nutné mít nastavené správně,
aby aplikace mohla správně nahrávat záznamy do MySQL databáze. Některé
věci budou nepovinné, jiné budou povinné. Jedno z nastevení budou týmy. U
těch bude možné nastavit zkratku pro daný tým, ta je nepovinná jde však o
ulehčení práce v programu. Je to z toho důvodu, že pro nahrání do databáze je
nutný celý název, ovšem při orientaci by mohlo být například matoucí, pokud
by v jednom seznamu byla ”HC Slavia“ a ”HC Slavia Hradec Králové“. V
takovém případě bude pro přehlednost lepší zobrazit u druhého týmu pouze
zkratku, která jej jednoznačně určí. Další věc, která bude pro všechny týmy
povinná je nastavení domácíhi uřiště. Tuto informaci nelze získat z MySQL
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3. Návrh řešení

Obrázek 3.6: Návrh rozložení hlavního okna programu

databáze. Další z nastavení budou hřiště, kde opět bude celý název hřiště,
který je potřebný k fungování s MySQL databází a pak opět možná zkratka.
Zde bude také možné zapsat haly, budou zde stále vedeny jako hřiště s tím
rozdílem, že u nich bude zaškrtlé pole pro halový hokej.

V záložce ”Pomoc“ bude možné dohledat práva pro práci s programem,
dále pak název firmy či jednotlivce, který program vypracoval a kontakní
údaje, pro případ objevení chyb, či možné žádosti na změny. V záložce ”Roz-
losování“ budou možnosti, buďto vytvořit nové rozlosování, o kterém napíši
poté co dovysvětlím možnosti další. Druhá možnost je úprava šablon roz-
losování, ta funguje tak, že pro každý počet týmů ve skupině bude možné
nastavit výchozí šablonu. Bude ovšem možné přidat šablony další, ale vždy
jen pro specifický počet týmů. V základu v programu budou jako šablony pro
sudý počet Bergrovy tabulky 1.1 a pro lichý počet týmů budou upravené Ber-
grovy tabulky, jeden z příkladů byl uveden zde 1.2. Z důvodů možnosti dát
jako šablonu upravené Bergrovy tabulky, kde je ze základu nutné hrát každý s
každým dvakrát, tak i u šablony bude možné nastavit, kolirát každý s každým
v šabloně bude hrát. Dále pak uživatel může pokračovat na rozpracovaném
rozlosování, pokud si vybere možnost otevřít uložené rozlosování. K poslední
zmíněné funkci se dostanu později v této kapitole.
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.7: Návrh rozložení okna pro vytvoření rozlosování se základními
informacemi

Nyní se vrátím k volbě vytvoření nového rozlosování. Pro jeho lepší po-
chopení jsem zde opět použil pro vytvoření obrázků Balsamiq mockups 3. Po
zvolení této možnosti na uživatele vyskočí nové okno, které je vidět na ob-
rázku 3.7. Zde, jak je vidět, uživatel zvolí základní informace, kde například
pokud zaškrtne halový hokej, tak ligu již později nebude moci změnit na po-
zemní hokej a naopak. Později je myšleno při úpravách ligy. Volbou přidat

”Další tým z klubu“ je myšlena možnost přidat z jednoho klubu do této ligy
B tým, samozřejmě z jednoho klubu lze přidat několik týmů navíc. Ještě uži-
vatel musí napsat od jakého čísla utkání se začnou zápasy počítat. Je to z toho
důvodu, aby se udrželo, že každá liga v jedné sezóně, má unikátní čísla zá-
pasů. U toho bude kontrola s dostatečným rozmezím na množtví zápasů. Tedy
program upozorní, pokud od zadaného čísla je možno využít pouze například
jen 10 dalších čísel. U každého vybraného týmu do ligy uživatel může ještě
rozkliknout nastavení, kde pro danou ligu může změnit týmu domácí hřiště.
Stejně tak v nastavení uživatel může změnit pro danou ligu přezdívku. To je
z důvodu jednoduššího rozeznání týmů ze stejného klubu. Kliknutím na šipku
se na místo původního okna zobrazí okno, které je vidět na obrázku 3.8. Tam
se pokračuje ve vytváření rozlosování.

V okně na obrázku 3.8 již pro rozlosování uživatel bude řešit, jakým způ-
sobem se bude daná liga hrát. Při změně počtu skupin, jak v základní, tak
v nadstavbové části, se automaticky změna propíše i do tabulky na obrázku.
Pokud uživatel nezaškrtne pole s nadstavbovou částí, nebude mu umožňěno
manipulovat s počtem skupin v té části, stejně tak mu nepůjde zaškrtnout, že
chce přenést výsledky. V případě, že v lize bude nadstavbová část, tak zašktnu-
tím pole ”Přenést výsledky“ program zajistí, že správce webu bude upozorněn
e-mailovou notifikací, o kterou ligu se jedná. Program totiž nemůže předem
určit, jaké týmy se probojují do jaké skupiny a tedy, jaké výsledky má pře-
nést. ”Play off“ znamená, že program při další fázi uživateli umožní označit
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3. Návrh řešení

Obrázek 3.8: Návrh rozložení okna pro vytvoření rozlosování s nastevením
systému ligy

dny, kdy se finálové zápasy odehrají. V tabulce na straně, lze u každé skupiny
nastavit různý počet týmů, ovšem počet týmů v základní i nadstavbocé části,
se musí rovna počtu týmů v lize. U každé skupiny ještě v nastavení uživatel
může zadat týmy, které do ní patří a můžu zde také změnit schéma, podle
kterého se skupina nalosuje. Skupiny označené šedivou barvou, jsou pro roze-
znání skupiny z nadstavbové části a u nich lze pouze nastavit schéma, podle
kterého se nalosují. Při samotném nalosování pak tyto skupiny zobrazí pouze
klíč, podle kterého se skupina odehraje. V nastavení uživatel také může změnit
čas na zápas, pokud by byl odlišný oproti ostatním skupinám. Tím je možné
vyřešit příklad, který byl uveden v subcekci 1.1.2. Uživatel se může z této
části také vrátit zpět, pokud by si přál ještě upravit něco na předchozím okně.
Při přechodu na další okno program zkontroluje zda počty týmů ve skupinách
jsou správné, jak již bylo zmíněno a pak uživatele pustí na další okno.

Ve chvíli, kdy se uživatel dostane na okno z obrázku 3.9, má možnost
pomocí kalendáře plně nastavit období, kdy se liga bude hrát. Okno je fungo-
váním rozdílné pro halový a pozemní hokej. Pro pozemní hokej uživatel vidí
okno přesně, jak je vyobrazeno. Uživatel tedy zvolí hrací den, poté může či
nemusí vyplnit preferovaný čas utkání. Pokud se rozhodne jej nevyplnit, tak
bude nastaven na 00:00, tím je jasně dáno, že zvolený čas není. V případě že
by chtěl nastavit preferovaný čas mezi 22:00 až 7:59,tak jej program upozorní,
ale nechá pokračovat. Program ve chvíli, kdy bude nalosovávat zápasy, bude
vybírat mezi časy od 9:00 do 17:00, pozdější či dřívější časy nebude losovat.
Ranní z důvodů brzkých hodin a večerní z důvodů potřeby nočního osvětlení,
což nemají všechna hřiště plně funkční. V kalendáři uživatel zvolí období, ve
kterém se liga bude odehrávat a má také možnost označit dny, během kterých
je možné hrát, například některé svátky. Ikona otazníku slouží pro zobrazení
vysvětlivek pro správné používání kalendáře.
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.9: Návrh rozložení okna pro vytvoření rozlosování s nastavením
období ligy pro pozemní hokej

Obrázek 3.10: Návrh rozložení okna pro vytvoření rozlosování s nastavením
období ligy pro halový hokej

Pro halový hokej je okno na obrázku 3.10 a je patrné na první pohled, že
je rozdílné oproti oknu pro pozemní hokej. Nyní uživatel přidává do seznamu,
kde navolí místo s datem kdy tam lze hrát a pak od a do kolika, tam lze hrát a
na závěr zaškrtne či odškrtne, zda v dané hale může tato liga, respektive tato
kategorie hrát. Ve, chvíli když se uživatel rozhodne použít tlačítko ”Vytvořit
další ligu“, tato vytvořená liga se pouze zkontroluje, zda ji lze nalosovat a poté
uživatel prochází od začátku nalosování ligy nové. Právě v případě, že by se
jednalo o halový hokej, pak ve chvíli kdy dojde na aktuálně popisované okno,
uživatel uvidí haly, které předtím do seznamu napsal. Tentokrát ovlivňuje, ve
kterých halách se daná liga bude moci hrát. Pokud by v tuto chvíli přidal do
seznamu další halu, tak ji program bude v předešlých ligách brát, že v ní nelze
hrát.
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3. Návrh řešení

Obrázek 3.11: Návrh rozložení okna pro vytvoření rozlosování s možností ruční
úpravy rozlosování

Jak pro pozemní hokej, tak pro halový hokej, má uživatel možnost vytvořit
další ligu, což jsem již v předchozím odstavci popsal. Další funkce je možnost
úpravy předchozích lig. Tím se aktuální liga uloží a zobrazí se okno s již
vytvořenými ligami. Uživatel si pouze zvolí, kterou ligu chce upravit a pak se
dostane na první okno z procesu vytváření rozlosování. Dále pak uživatel může
rozpracovanou práci uložit a odejít. Pokud tak učiní, všechna rozpracovaná
čast bude uchována i když bude aplikace vypnuta. Na práci může navázat v
jedné z možností záložky ”Rozlosování“ viditelné na hlavním okně. Poslední
funkce, kterou mají okna společnou je ”Nalosovat vše“ po zmáčknutí tohoto
tlačítka, program provede nalosování a přesune uživatele na poslední okno
procesu vytváření rozlosování.

Poslední okno procesu, které je vidět na obrázku 3.11 slouží pro ruční
úpravu zápasů. Uživatel má možnost upravit jakýkoli zápas. Změny může
provádět pouze u místa datumu a času, vše ostatní změnit nelze. Pokud zjistí,
že udělal při vytváření lig nějakou chybu, může se pomocí tlačítka ”Zpět“
dostat na předešlá okna. Program jej pouze upozorní, že nic z toho co je
na aktuálním okně, se neukládá. Druhá možnost je vše potvrdit a nahrát do
MySQL databáze.

Na hlavním okně 3.6 má uživatel možnost zobrazit si detail jednotlivých
lig. Po kliknutí na tlačítko ”Náhled“ uživateli vyskočí nové okno, které lze vi-
dět na obrázku 3.12. Tento náhled neumožňuje žádnou práci se záznamy. Dále
pak na hlavním okně u jednotlivých lig lze zmáčknout možnost ”Upravit“. Po
zmáčknutí vyskočí na výběr mezi možností úplného či částečného rozlosování.
Pokud zvolí částečné, přejde na první okno z procesu vytváření rozlosování
(viz. obrázek 3.7). Zde může pouze přibírat či odebírat týmy. Po pokračování
na další okno je rovnou přenesen k poslednímu oknu procesu a tedy k ruč-
nímu přelosování. Na seznamu jsou vidět zápasy, které přibyly, ale nebylo jim
přiřazeno žádné datum ani čas. To nastane, když uživatel nějaký tým přidá.
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3.2. Návrh implementace

Obrázek 3.12: Návrh rozložení okna při náhledu na detail ligy

V případě výběru úplného přelosování uživatel prochází celý proces vytvá-
ření rozlosování. S tím rozdílem, že nemůže změnit o jaký hokej se jedná a
také název ligy. Ovšem ve všech krocích již bude mít předvyplněné informace,
které platily pro ligu, kterou nyní uživatel přelosováná.

3.2.3 Nalosování samotné

V aplikaci nalosování bude díky předvoleným schématům fungovat jedno-
značně pouze pro halový hokej. Pro pozemní hokej bude program využívat
schémata, ovšem bude pracovat s prohazováním jednotlivých hracích kol (viz
tabulky 1.1 a 1.2), aby týmy ze stejných klubů hrály v jeden den na jednom
hřišti.

Program bude nejdříve využívat proházování daných čísel pro dané týmy.
V Bergrových tabulkách je totiž vidět, že se pohyb čísel, tedy týmů, pro jed-
notlivá množství týmů mění nepatrně. Především u většiny je podobné střídání
domácího a venkovního zápasu. To znamená, že program se napříč ligami skrze
skupiny bude co nejvíce snažit na stejná čísla ve schématech dávat týmy ze
stejného klubu. Ve chvíli, kdy tak učiní, pak se nejvíce přiblíží společným hra-
cím dnům pro jednotlivé kluby. Způsob, který bude vyplňovat mezery, aby
hrací dny stále navazovaly, je například vynechání hracího dne, pokud je to
možné.
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3. Návrh řešení

Tabulka 3.1: Příklad vyplněné csv tabulky [10]

Date Time Vanue Home Away Match Day
09/21/2018 10:00 Slavia Slavia Praga 1
09/21/2018 13:00 Slavia Bohemians Litice 2
10/01/2018 11:45 Zelený pruh Praga Litice 3
10/01/2018 16:00 Slavia Slavia Bohemians 4
10/11/2018 09:00 Slavia Bohemians Praga 5
10/11/2018 17:00 Litice Litice Slavia 6

3.2.4 Nahrávání do MySQL databáze
Nyní čtenáři vysvětlím jediné podmínky, které jsou na nahrávání do MySQL
databáze. Aby byly ligy správně nahrány, je nutné soubory vygenerovat ve
formátu csv a za pomoci něj je pak do databáze nahrát. Důvodem pro tento
způsob je plug-in Sportspress, který nahrát ligu potřebuje v tomto formátu a
přesně daným způsobem formátování v souboru.

V tabulce 3.1 můžeme vidět příklad, jak vypadá soubor pro nahrání do
MySQL databáze. V příkladu jsou stále použity pouze zkratky, v souboru
musí být uvedeny názvy, které budou poskytkuty zaměstnanci ČSPH, který
spravují internetové stránky ČSPH. Důležité je zmínit, že datum je amerického
formátu, tedy první měsíc, poté den a nakonec rok. Příklad v tabulce, pokud
by měl platné názvy, tak by byl použitelný pro nahrání do MySQL databáze.
ČSPH požaduje, aby každý pro každou skupinu v každé lize byl zvlášť veden
csv soubor a byl pojmenován jako název oné ligy, na závěr pomlčka a za
pomlčkou název skupiny.

3.2.5 Rozšiřitelnost
V rámci nefunkčních požadavků na aplikaci je nutné, aby daný systém byl
rozšiřitelný. Tento problém v rámci mé bakalářské práce nebudu rozebírat, je
totiž úzce spjatý s analýzou beck-end části programu.

Pouze zmíním, že pro snadnou rozšiřitelnost programu je důležitá důkladná
analýza databázové struktury programu. Nejlépe již v analýze beck-end části
zohlednit možné směry rozšíření.
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Kapitola 4
Analýza Ekonomických dopadů

V poslední kapitole mé bakalářské práce se budu věnovat ekonomické stránce
mého řešení problému. Jak tato práce ušetří ČSPH čas a finance na procesu
rozlosování. Také kolik implementace bude stát a jaká bude její návratovost.

4.1 Ušetření času
Jedná se o více procesů, které mé řešení urychlí. V následujícím seznamu jsou
uvedeny ty nejzásadnější:

1. Sníží se potřeba komunikace mezi ČSPH a kluby, jak pojednávám již v
sekci 3.1.

2. Ušetří čas klubům při rozhodování, v jaký čas odehrát jaký zápas, od
všech klubů bylo potvrzeno, že řešení nemají automatizované.

3. Urychlí kontrolu zápasů, kde bude potřeba pouze zkontrolovat, zda s
nějakými zápasy nekolidují přeložená utkání.

4. Automatizuje nahrávání rozlosování na internetové stránky ČSPH.

Nyní o všech těchto bodech budu pojednávat konkrétně, abych ukázal o
jaká zrychlení se jedná. V prvním bodě píši, že se sníží potřeba komunikace
mezi ČSPH a kluby. Potřeba bude nižší, protože v mém řešení odpadá po-
třeba zaslat rozlosování nejdříve do všech klubů, kde poté ČSPH musí čekat
na odpovědi s časy zápasů. V tomto případě se může také stát, že některý
klub pošle špatné časy či nepošle žádné a tak ČSPH musí daný klub opět kon-
taktovat a čekat na odpověď, tím se pak celý proces ještě natahuje. Ve chvíli,
kdy toto odpadá tak se celý proces zkrátí o několik dní. V tomto procesu,
který v mém řešení odpadá, je ještě jedna část, která ČSPH stojí čas a to ve
chvíli, kdy ČSPH dostane časy zápasů od všech klubů. V takovou chvíli totiž
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4. Analýza Ekonomických dopadů

musí všechny časy připsat k zápasům do interního programu, který pak celé
rozlosování vygeneruje do požadované verze.

V druhém bodě se jedná o urychlení na straně klubů. Toto urychlení nelze
určit specificky, neboť každý klub se potýká s jinak velkými problémy. Nejvíce
toto urychlí proces u klubů, které své hřiště poskytují jako domácí hřiště i ji-
ným klubům. Jelikož jsem se ohledně této problematiky nedostal k potřebným
datům, nebudu toto urychlení dále rozvíjet, jedná se tedy pouze o urychlení
teoretické.

V dalším bodě píši o věci, kterou jsem již zmiňoval v sekci 2.1. Jedná se tedy
o jednorázovou akci, která ovšem se všemi akcemi zaměstnanci ČSPH zabere
tři dny [3]. Jedná se tedy o ušetření tří pracovních dní pro každé vytvořené
celkové rozlosování pozemního hokeje.

V posledním bodě se jedná o automatizaci nahrávání rozlosování a veške-
rých jejich změn, což pro ČSPH znamená ušetření času ročně v rámci několika
pracovních dní. Do této doby zaměstnanci ČSPH musí na internetové stránky
vše zapisovat ručně a to včetně jakýchkoli změn. Při rozhovoru [3] bylo kon-
krétně řečeno, že po vytvoření rozlosování to zaměstnanci ČSPH zabere 3
pracovní dny a poté každý měsíc v sezóně 1 pracovní den.

Nyní, abych to mohl v rámci propočtů na ušetření použít, sečtu, kolik
pracovních dní to ročně pro ČSPH tvoří. V prvním bodě píši, že proces se
urychlí, ovšem práce jako taková se již nesníží o tolik. Jedná se totiž hlavně
o urychlení v komunikaci. Je zde ovšem jedena věc, která čas v této části
zvyšuje a to, že program je pouze u jednoho zaměstnance ČSPH doma. Tento
zaměstnanec nemá pracovní notebook a tak buď je v budově ČSPH a pracuje
na jakékoli práci, či doma vytváří rozlosování a komunikuje přes e-mail. To
znamená, že oproti mému řešení se jeho práce zdrží o 1 pracovní den na začátku
procesu a o 1 pracovní den na konci, musím k tomu přičíst ještě jeden celkový
den, strávený komunikací mezi těmito dny. Za první bod tedy ušetří ČSPH 3
pracovní dny v případě rozlosování pro pozemní hokej a jeden pracovní den
pro halový hokej. V halovém hokeji totiž není komunikace mezi klubem a
ČSPH tak zásadní, jak bylo zmíněno v subsekci 1.2.2. Celkově za rok ČSPH
ušetří 4 pracovní dny.

V druhém bodě se nejedná o ušetření ze strany ČSPH. Ve třetím se jedná
o ušetření, jsou to jasně zmíněné 3 pracovní dny, to se však týká pouze pozem-
ního hokeje. U halového hokeje si časy musí zaměstnanec vymyslet sám, což
za něj v mém návrhu vygeneruje program, tady pro halový hokej zaměstnanci
ušetří 1 pracovní den nalosováním časů zápasů. Jedná se pro ČSPH ročně o
ušetření 4 pracovních dní. Celkem tedy podle toho, k čemu jsem zatím v této
kapitole došel, ČSPH ušetří 8 pracovních dní ročně.

V posledním bodě je jasně dáno, kolik času zabere samotné přepsání celko-
vého rozlosování na internetové stránky. Za rok se udělají 2 rozlosování. Jedno
pro pozemní hokej a druhé pro halový hokej, takže za ně ušetří mé řešení 6
pracovních dní. K tomu musíme ještě přičíst za každý měsíc v sezóně jeden
den kvůli úpravám na stránkách. Za rok počítám v sezóně 8 měsíců, neboť
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4.2. Náročnost implementace

v období letních prázdnin se žádná liga nehraje a liga se ještě nehraje vždy
okolo měsíce v době přechodu mezi pozemním a halovým hokejem a naopak
[7][12]. Jedná se tedy o 8 pracovních dnů ročně. Z toho nám vychází, že v této
části ČSPH ročně ušetří 14 pracovních dní.

V této kapitole jsem došel k tomu, že ČSPH celkově díky mému řešení
ušetří 22 pracovních dní jednoho zaměstnance. Dále je ušetřen čas v klubech,
pro jehož vyčíslení nemám v této práci dostatečné podklady.

4.2 Náročnost implementace

Nyní se budu věnovat náročnosti implementování mého řešení. Na začátku
bych chtěl pouze informovat, že práce na implementaci je již s ČSPH dohod-
nutá. Již při průběhu zpracovávání mé bakalářské práce ČSPH došlo k závěru,
že nové řešení je nezbytně nutné.

Nejdříve bude nutná pro správné fungování řešení analýza back-end části
implementace. Je to z toho důvodu, že má bakalářská práce slouží jako ukázka
řešení daného problému a musí být pochopitelná pro zaměstnance ČSPH. Jak
jsem psal v kapitole 3, tak pro pochopení bylo nutné popsat detailně front-
end část programu, neboť pro ČSPH není důležité, jak to bude fungovat, ale
pouze, že to bude fungovat tím způsobem. Ovšem díky částečné analýze back-
end části a jasné analýze front-end části je náročnost pro analýzu 10 MD, to
znamená man-day a je to jednotka práce jednoho člověka jeden pracovní den,
která je používána především ve sféře informačních technologii.

V další části práce na řešení bude důležité překontrolovat či případně upra-
vit návrh, aby byl v souladu s provedenou finální analýzou. Jelikož Návrh by
měl projít jen minimálními změnami, které je nutné prodiskutovat s ČSPH,
tak na tuto část je vyčleněno 8 MD.

Nyní je nutné stanovit náročnost implementace, jelikož není kompletně
provedena analýza, jak zmiňuji výše, tak je možné že náročnost bude nakonec
vyšší, stejně tak může ale být i nižší. Nejdříve bude potřeba postavit základ
pro aplikaci, tedy vystavět celý back-end, což u takovéto aplikace zabere 25
MD. Je to i včetně plně funkční komunikace s MySQL databází. Poté je nutné
vytvořit hlavní okno (viz obrázek 3.6), které samo zabere se všemi funkcemi
10 MD. K hlavnímu oknu je potřeba také přidat čas navíc za správně fungující
funkce v záložkách. V těchto funkcích se zobrazují uživateli také okna, ovšem
již ne takové složitosti. Tyto funkce samotné zaberou další 10 MD. Poté ještě
je nutné napočítat za každé komplikovanější okno popsané v subsekci 3.2.1.
Jedná se o 6 oken, kde každé okno má složitost 5 MD, tedy dohromady 30
MD. Na závěr je potřeba extra čas věnovat správnému fungování samotného
nalosování a všech jejích specifikací. Na to bude potřeba 5 MD. Celkem tedy
na iplementaci bude potřeba 80 MD.

37



4. Analýza Ekonomických dopadů

Tabulka 4.1: Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice [13]

Zaměstnání Měsíční hrubá mzda Denní hrubá mzda
IT analytik 49 236 Kč 2 345 Kč

Programátor 45 375 Kč 2 160 Kč
Tester 39 950 Kč 1 902 Kč

Administrativní pracovník 24 871 Kč 1 185 Kč

Ke konci bude nutné také aplikaci správně otestovat. Je potřeba aby od
začátku především nalosování fungovalo ve všech případech správně, neboť v
opačném případě by zaměstnanci ČSPH byli nuceni po programu rozlosování
kontrolovat, což by snížilo pozdější návratnost zavedení řešení. Proto na testy
vymezím 25 % času vývoje implementaci, tedy 20 MD.

4.3 Finanční náročnost
V této sekci, rozeberu jaké budou náklady na mé řešení. Tedy dopočítám
hodnotu k času, ke kterému jsem došel v sekci minulé.

V tabulce 4.1 jsou uvedeny průměrné měsíční mzdy na daných pozicích
v česku a jejich ohodnocení za den. To je potřeba vědět pro další výpočet
celkové ceny za program. V tabulce je dopočtena denní hrubá mzda, ta byla
vypočtena jako mzda vydělená průměrným počtem pracovních dnů v měsíci.
Počet pracovních dnů v měsíci se pokaždé mění, ovšem s ohlédnutím na na-
klonění ČSPH mé řešení zrealizovat, tak jsem průměr vzal z druhého pololetí
letošního roku což je 21 pracovních dní na měsíc.

V návaznosti na to jsem byl schopen vytvořit tabulku 4.2. V té je časová
náročnost z předchozí sekce a dopočítané náklady na každou část, kterou má
každý vývoj aplikace zahrnovat.

4.4 Návratovost
Nyní, jelikož již vím celkovou cenu řešení a vím i počet ušetřených pracovních
dní za rok, jsem schopen dopočítat návratovost mého řešení.

Tabulka 4.2: Tabulka celkových finančních a časových nároků na řešení.

Čas Cena
Analýza 10 MD 12 450 Kč
Návrh 8 MD 18 760 Kč

Implementace 80 MD 172 800 Kč
Testování 20 MD 38 040 Kč
Celkem 118 MD 242 050 Kč
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4.4. Návratovost

Nejprve ovšem vypočku denní náklady na zaměstnance ČSPH. Z tabulky
4.1 vím, že měsíční hrubá mzda administrativního pracovníka je 24 871 Kč.
K této část ještě musím přičíst náklady, které musí ČSPH odvést, jedná se
zejména o zdravotní a sociální pojištění, zbylé náklady jsou zanedbatelné.
Dle [14] vím, že sociální pojištění je náklad pro zaměstnavatele ve výší 25 %
z hrubé mzdy, jedná se tedy o 6 218 Kč. Dále pak zdravotní pojištění jako
náklad pro zaměstnavatele je 9 % dle [15] z hrubé mzdy, to je 2 239 Kč. Celkové
náklady pro ČSPH za jednoho administrativního pracovníka jsou 33 328 Kč.
Stejným způsobem jako v předchozí kapitole dopočítám denní náklady, ty
dělají 1 587 Kč.

Jak bylo uvedeno v sekci 4.1, tak celkový roční počet ušetřených pracovních
dní je 22. Již vím, že denní náklady na zaměstnance ČSPH jsou 1 587 Kč. Díky
tomu vím, že za rok bude ČSPH ušetřeno dohromady 34 915 Kč. Díky tomuto
ušetření se svazu vložené finance vrátí do 7 let.

Ještě zde uvedu dle závěrů, ke kterým jsem došel, bude zaměstnanci za
rok ušetřen jeden měsíc práce, tedy bude možné jeden měsíc práce soustředit
na jiné činnosti pro zlepšení postavení českého pozemního a halového hokeje.
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Závěr

Cílem práce bylo analyzovat a navrhnout možné řešešní specifického problému
- Vytváření rozlosování ČSPH.

Nejdříve jsem v bakalářské práci rozebral celý postup vytváření rozloso-
vání pro pozemní a halový hokej, ten jsem analyzoval a poukázal na možná
zjednodušení. Podle toho jsem pak navrhl možné řešení a to vytvoření no-
vého interního systému na míru. U toho jsem se zaměřil nejvíce na snadnou
přeučitelnost na tento systém a lehkou modifikovatelnost.

Ke konci mé práce jsem shrnul, zda se takové řešení skutečně vyplatí. Došel
jsem k závěru, že návratnost mého řešení je do 7 let. Kde v budoucnu je možné
systém rozšířit o nové funkcionality, které ČSPH ušetří drahocený čas.

Na závěr bych chtěl ještě zmínit, že v průběhu spolupráce s ČSPH, jeho
předsednictvo došlo k závěru, že nový interní systém je potřeba. Dohodlo se
tak, že po dokončení analýzy a návrhu řešení daného problému, bude má práce
se svazem dále pokračovat v rámci implementování daného řešení.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

ČSPH Český svaz pozemního hokeje

IS Informační systém

CSV Comma-separated values

MD Man-Day (Práce jednoho člověka v jeden pracovní den)
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt.................................... stručný popis obsahu CD
src

thesis........................zdrojová forma práce ve formátu LATEX
references....................................odkazovaná literatura

text..........................................................text práce
thesis.pdf...............................text práce ve formátu PDF
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