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Abstrakt

Hlavním cílem této práce je vytvoření návrhu informačního systému a ná-
sledná implementace tohoto návrhu. Tento informační systém bude uživate-
lům umožňovat rezervace tenisových kurtů, přihlašování na události pořádané
klubem. Samotnému klubu pak bude systém umožňovat vytváření událostí a
snadnější evidenci klientů. Druhým cílem je seznámení čtenáře se základními
pojmy v oblasti tvorby informačních systémů a procesů tenisového klubu.

Hlavním výsledkem této práce je vytvoření a implementace návrhu informač-
ního systému na základě uživatelských požadavků, které vzešly z analýzy sou-
časných procesů v tenisovém klubu.

Klíčová slova informační systém tenisového klubu, návrh a implementace
informačního systému, tenisový klub, .NET
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Abstract

The main goal of this thesis is to design and implement an information system
for the tennis club. The clients of the tennis club will have the possibility to
reserve a tennis court and sign in to events of the tennis club. The tennis club
will have the possibility to create events and record clients easily. The second
aim of this thesis is the acquaintance of the reader with the basic concepts
in the field of creation of information systems and processes of the tennis club.

The main result of this thesis is the design and implementation information
system. This design is based on the users’ requirements, which came from
analyzing the current processes of the tennis club.

Keywords Tennis club information system, design and implementation of
information system, tennis club, .NET
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Úvod

V dnešní době, kdy téměř každá firma vlastní informační systém, se informační
systémy začínají čím dál více využívat i v oblasti sportu. Například Český bad-
mintonový svaz přišel minulý rok s novým informačním systémem pro hráče.
Fotbalová asociace České republiky zase před pár lety vyměnila papírové zá-
pisy za elektronické, díky kterým si může kdokoliv, kdykoliv a kdekoliv přečíst
zápis utkání, které ho zajímá. A pokud si chce jít někdo zahrát tenis, tak ve
velkém množství případů si může rezervovat kurt přes rezervační systém, aniž
by musel někomu volat, jestli bude volný kurt, prostě se mu stačí podívat na
internet. A existuje další řada sportů, kde se uplatnily informační systémy
jako výborný pomocníci.

Důvod výběru práce
Tuto práci jsem si vybral ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, že bych
si rád zkusil naimplementovat informační systém. A tím druhým důvodem je
fakt, že sám jsem aktivní sportovec, tudíž jsem chtěl propojit moji zálibu ve
sportu s programováním.
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Kapitola 1
Cíl práce

Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu a implementace informačního
systému pro tenisový klub. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a
praktickou část.
Cílem teoretické části je popsání základních pojmů z oblasti informačních
systémů a jejich návrhu, dále popsání základních pojmů z procesů tenisového
klubu.
Cílem praktické části je provedení analýzy stávajících procesů, na základě
které se zpracují uživatelské požadavky na informační systém. Dalším cílem
praktické části je průzkum a zhodnocení stávajících řešení dostupných na trhu,
návrh a implementace informačního systému pro tenisový klub. Posledním
cílem praktické části je zhodnocení ekonomických dopadů nasazení navrženého
systému.
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Kapitola 2
Teoretická část

2.1 Projekt a projektové řízení
Pro tvorbu informačních systémů se často využívá projektové řízení, proto by
bylo dobré definovat pojmy, které souvisí s projektovým řízením.

2.1.1 Projekt
Slovo projekt je každému z nás známé, protože se s ním lze setkat skoro kde-
koliv. Už během školských let se můžeme setkat s tímto výrazem při vytváření
různě velkých školních projektů a podobné to je i v zaměstnání. Přestože
projekt je známé slovo, asi málokdo se zamyslel nad tím, jak takový projekt
definovat. Jedna definice říká: ”Projekt je soubor konkrétních aktivit směřu-
jících k naplnění jedinečného cíle. Je vymezen časem, financemi, lidskými a
materiálními zdroji.“ Realizaci projektu zajišťuje projektový tým v nadprů-
měrné nejistotě za využití komplexních metod. [1] Norma ISO 10006 projekt
definuje následovně: ”Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordino-
vaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení
cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem,
náklady a zdroji.“ Definici projektu lze také nalézt ve standardu Project Ma-
nagement Body of Knowledge (PMBOK) a ta definici zní: ”Projekt je dočasné
úsilí s cílem vytvořit unikátní produkt nebo službu.“ Jak můžeme vidět, pro-
jekt je možné definovat různými způsoby, přesto se nechají v těchto definicích
najít společné atributy. Pro příklad projektů v oblasti IT lze uvést následující
příklady:

• Technik, který vyměňuje deset notebooků malého oddělení

• Firma vyvíjí nový systém za účelem zvýšení produktivity a zlepšení ří-
zení vztahů se zákazníky

• Vládní skupina vyvine systém ke sledování očkování dětí
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2. Teoretická část

• Univerzitní kampus aktualizuje svou technologickou infrastrukturu za
účelem pokrytí celého prostoru bezdrátovým připojením k internetu [2]

Atributy projektu

Prvním atributem projektu je jeho jedinečnost, která se váže především k
cíli projektu. Na základě jedinečnosti projektu víme, jak jedinečný problém
se bude řešit a způsob dodání originálního výstupu na konci projektu. Dru-
hým atributem projektu je komplexnost, kterou zastupují různorodé metody
používané během životního cyklu projektu. Mezi základní atributy projektu
patří také vysoká míra nejistoty, který vyplývá z faktu, že každý projekt
je jedinečný. Míra nejistoty bývá největší zpravidla na začátku projektu a při-
náší nám rizika a příležitosti. Atribut vymezenost je reprezentován časem,
financemi, lidskými a materiálními zdroji. Posledním pátým atributem je tým,
který realizuje projekt. Tento tým vzniká na začátku projektu a s ukončením
projektu opět zaniká. [1]

Trojimperativ projektu

Trojimperativ projektu si lze představit jako trojúhelník, kde každý vrchol
reprezentuje jeden ze tří základních parametrů projektu. Ty tři základní pa-
rametry jsou čas, náklady a kvalita. Někdy se lze setkat, kdy místo kvality
budou specifikace a kvalita bude symbolizována výplní tohoto trojúhelníku.
Důležité je, že každý ten parametr ovlivňuje zbývající dva parametry a je
důležité, udržovat rovnováhu mezi těmi parametry během celého projektu.
Například pokud dojde ke snížení času, tak při zachování kvality (specifikací)
dojde ke zvýšení nákladů, protože bude nutné do projektu zapojit více pra-
covníků nebo dosavadní pracovníci budou muset dělat přesčasy, aby se stihl
projekt včas dokončit.

Životní cyklus projektu

Průběh projektu lze vyjádřit posloupností fází, které na sebe navzájem nava-
zují. Pod fází si můžeme představit skupinu logicky souvisejících činností. Z
jednotlivých fází je poté vytvořen životní cyklus projektu. Přestože se životní
cyklus může lišit projekt od projektu nebo obor od oboru, lze definovat tři
hlavní fáze životního cyklu projektu. Fáze jsou následující:

1. Předprojektová fáze

2. Projektová fáze

3. Poprojektová fáze[3]

Někdy se lze setkat s přirovnáním ke knize. Zatímco kniha má úvod, pojednání
a závěr, projekt má svůj začátek, střed a konec. Každá fáze má svá specifika
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2.2. Informační a komunikační technologie

a mezi dvěmi po sobě jdoucímí fázemi je závislost. [1]

Hned první fáze je dosti klíčová pro celý projekt. Protože v předprojek-
tové fázi se uvažuje, jestli námět na projekt má smysl realizovat a bude po
něm poptávka na trhu. V případě, že je vhodné projekt realizovat, je potřeba
vymyslet nejvhodnější způsob realizace. Výstupem této fáze je doporučení,
jestli se má daný projekt realizovat nebo utnout vývoj projektu hned v po-
čátku. [3] Na předprojektovou fázi, v případě doporučení realizovat projekt,
navazuje projektová fáze, kterou z pohledu řízení projektu lze považovat
za nejnáročnější. Ten důvod je velmi prostý, protože v rámci této fáze do-
chází k velkému množství aktivit, které je potřeba vykonat a ohlídat. Zároveň
je potřeba pro tyto aktivit zabezpečit požadované zdroje. Projektovou fázi
ukončuje odevzdání plánovaného výstupu. Forma toho plánovaného výstupu
může být různá. Z podmínky pro ukončení této fáze vyplývá i hlavní účel pro-
jektové fáze. Tím účelem je odevzdání požadovaného výstupu v domluvené
kvalitě za dodržení časového plánu. [1]

2.1.2 Projektové řízení
Projektové řízení lze definovat následovně: ”Řízení cesty od jednoho stavu k
druhému“. [4] Tato definice může pod sebou skrývat cokoliv. Ať už je to vytvo-
ření nové soutěže ve sportu nebo zavedení informačního systému v podniku.
Naopak standard PMBOK v PMBOK Guide z roku 2008 projektové řízení de-
finuje následovně: ”Projektové řízení je aplikace vědomostí, zručností, nástrojů
a technik na aktivity projektu pro dosažení jeho požadavků“. Projektové ří-
zení je velmi populární zejména kvůli jeho schopnostem překračovat hranice.
A to vše díky využívání velkého množství metod, které je možné uplatnit v
kterémkoliv odvětví. Na rozdíl od projektového řízení, které je univerzální
pro jakékoliv odvětví, dobrý projektový manažer kromě znalostí projektového
řízení musí mít přehled o oblasti, v rámci které je projekt realizován. [1]

2.2 Informační a komunikační technologie

2.2.1 Informační technologie
Informační technologie lze rozlišit na dvě základní kategorie. Jedna kategorie
je hardware a druhá kategorie je software. Velmi často se lze setkat se zkratky
HW pro hardware a SW pro software.
Základ hardware tvoří počítač. Počítače lze také rozdělit do několika kategorií
podle způsobu využití. Nejznámějšími počítači jsou počítače tzv. osobní, které
využívají přímo koncoví uživatelé. Osobní počítače lze klasifikovat na nepře-
nosné, přenosné a mobilní. [5] Nepřenosné počítače jsou známé jako taková
skříň, která obsahuje základní komponenty počítače jako je základní deska,
procesor atd. K této skříni se pak připojovaly vstupní zařízení jako je klá-
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vesnice nebo myš a výstupní zařízení jako je monitor. Speciálním případem
nepřenosných počítačů jsou tzv. All In One počítače, kdy není žádná skříň
obsahující základní komponenty, ale komponenty jako je základní deska nebo
procesor jsou zasazeny do monitoru. I když jsou nepřenosné počítače částečně
nahrazovány přenosnými počítači, které jsou známy jako notebooky, stále mají
své místo na trhu a oblíbené jsou třeba u hráčů počítačových her. Pod mobil-
ními počítači si lze představit třeba PDA (Personal Digital Assistant), které
ale díky vývoji technologií nahradily mobilní telefony.
Dalším druhem počítačů podle způsobu využití jsou služební počítače, které
jsou spíše známé pod pojmem server. Služební počítače jsou využívány zpro-
středkovaně a provádí své činnosti na základě požadavků osobních či dalších
služebních počítačů. Služební počítače obsluhují vysoké množství požadavků
a pracují nonstop. [5]
Software neboli programové vybavení zahrnuje aplikační software, který před-
stavuje programy sloužící uživatelům při jejich činnostech a procesech. Pří-
kladem aplikačního software může být například systém pro správu objed-
návek, systém pro správu docházky atd. Dále programové vybavení zahrnuje
prostředky vývoje, jako jsou programovací jazyky nebo testovací prostředky,
které slouží pro vývoj jiných programů. Dalším typem software je základní
software, což jsou programy sloužící hlavně pro řízení technických prostředků
a datových zdrojů. Sem patří například operační nebo databázové systémy.
[5]

2.2.2 Komunikační technologie
V současné době je úplně běžné, že nejrůznější software a aplikace spolu na-
vzájem spolupracují bez ohledu na to, jestli jsou uloženy a provozovány na
jednom počítači nebo na více počítačích. Prostředky umožňující tuto spolu-
práci, když nejsou aplikace a software provozovány na jednom počítači, se
nazývají komunikační technologie. Centrálním termínem komunikačních tech-
nologií je počítačová síť. ”Počítačová síť jsou vzájemně propojené počítače,
kdy uzly sítě jsou buď počítače, nebo speciální zařízení, která představují tzv.
aktivní prvky sítě. Přenosové cesty sítě se zajišťují pomocí kabelů nebo bez-
drátovými technologiemi“. [5] I počítačové sítě lze rozdělit na několik typů,
kdy se nejčastěji rozdělují podle své rozsahu.

Nejmenší sítí je tzv. lokální síť neboli LAN (Local Area Network). Tato síť
je složena z koncových zařízení, přenosových medií a dalších síťových zařízení
pomocí kterých jsou koncová zařízení a počítače vzájemně propojeny. LAN síť
umožňuje sdílení tiskáren, dokumentů a zajišťuje lokální komunikaci. Tento
typ počítačové sítě se vyskytuje na určitém vymezeném prostoru a v rámci
této sítě jsou propojena fyzicky blízká zařízení. [6]

Další typem počítačové sítě je síť WAN (Wide Area Network), která po-

8



2.3. Data, informace a znalosti

skytuje spojení více LAN sítí. Uživatelé z takto spojených LAN sítí můžou
navzájem spolu komunikovat, přestože může být od sebe geograficky velmi
daleko. Komunikace uživatelů napříč WAN sítí probíhá v reálném čase a uži-
vatelé mohou využívat vzájemně poskytované služby jako je třeba přístup na
webové stránky. Nejznámějším příkladem WAN sítě je Internet. [6]

Síť propojující LAN sítě nacházející se geograficky blízké oblasti větší než LAN,
ale zase méně než WAN se nazývá MAN (Metropolitan Area Network). MAN
síť může třeba propojovat jednotlivé pobočky firmy na území města pomocí
zabezpečených linek.[6]

Pojmem Intranet lze označit webové služby podniku, které jsou dostupné
oprávněným uživatelům LAN sítě pouze z počítačů, které se nacházejí v této
sítí. Naopak termínem Extranet lze označit webové služby podniku dostupné
i externím uživatelům jako jsou třeba obchodní partneři. Uživatelé musí mít
uživatelská jména a přihlašovací hesla. [6]

2.3 Data, informace a znalosti

Pojmy jako data, informace a znalosti jistě každý z nás už někdy slyšel a
použil, ale asi málokdo se zamyslel nad tím, čím se tyto pojmy navzájem
od sebe liší. Na začátku všeho jsou data, která lze definovat jako jakouko-
liv reprezentaci skutečnosti, která je schopna přenosu, uchování, interpretace
nebo zpracování. Díky datům lze přenášet a zpracovávat odraz skutečnosti.
Zatímco informace jsou data, která mají smysl a je k nim přiřazen význam.
Tudíž platí, že data + význam + využívání -> informace. Znalosti předsta-
vují, co člověk ví po osvojení dat a informací a jejich začlěnění do souvislostí.
Například při rozhodování dochází k využití dat, informací i znalostí. [7]

2.4 Systém a Informační systém

2.4.1 Systém

Informační systém je složený ze dvou pojmů. Pojem informace byl probrán
v předchozí kapitole, takže zbývá definovat slovo systém. Pojem systém se
používá pro označení určité části reálného světa s charakteristickými vlast-
nostmi. Jedna definice chápe systém jako množinu prvků, které se nacházejí
ve vzájemné interakci. Tyto obecně chápané systémy lze rozdělit na přirozené,
které nevytvořil člověk a existují nezávisle na něm a druhým typem jsou umělé
systémy, které naopak člověk vytvořil. [8] Dle definice Molnára z roku 2006 je
systém účelově definována množina prvků a množina vazeb mezi nimi, přičemž
vlastnosti prvků a vazeb mezi těmi prvky definují chování celku. [9]
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2.4.2 Informační systém

Po defininování pojmů, které souvisí s informačními systémy lze definovat po-
jem informační systém. Dle obecné definice je informační systém (IS) definován
následovně:”Informační systém je soubor lidí, metod a technických prostředků
zajišťujících sběr, přenos, uchovávání a zpracování dat s cílem tvorby a posky-
tování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení“.
Manažerský pohled pro změnu informační systém definuje jako podpůrný sys-
tém pro systém řízení. [8]
Z obecné definice tedy vyplývá účel informačního systému a co respektive kdo
tvoří ten informační systém. Tyto prvky, které v podstatě tvoří informační
systém, můžeme rozdělit do tří základních komponent:

• vstup - prvky, které umožňují zachytit informační a další vstupy, které
mají být předmětem zpracování, případně vstupy vzájemně propojit

• zpracování - prvky, které provádí transformaci vstupů do požadovaného
výstupu

• výstup - prvky, které umí přenášet informační a další výstupy k jeho
příjemci [9]

2.5 Rozdělení informačních systémů
Informační systémy lze rozdělovat podle různých kritérií. Z obecného pohledu
je lze dělit především podle rozsahu funkčnosti, funkčního zaměření, velikosti
nasazení, použitých technologií nebo způsobu nasazení a používání. [10]

2.5.1 Rozdělení podle zaměření

Informační systémy podle zamření lze rozdělit na následující typy:

• Manažerské (Executive IS)

• Taktické (Decision Support System)

• Vedení (Managment IS)

• Expertní

• Kancelářské (Offices IS)

• Operativní (Rezervační systémy, transakční systémy, CRM, MRP, ... )
[10]
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Executive IS (EIS)

Tento typ informačních systému zabezpečuje vrchol řídící pyramidy a slouží
hlavně vrcholovému vedení podniku. Název Executive IS je odvozen právě od
toho vrcholového vedení podniku tzv. Chief Executive Officers (CEO), proto
ten název Executive IS. Executive IS jsou navrhovány za umožněním přístupu
k externím datům, ale také za sumarizací do nejvyšší úrovně agregace interní
podnikové informace. Důvodem takového návrhu je fakt, že vrcholové vedení
podniku se zajímá více o informace z okolí podniku, kam lze zařadit například
trh, banku, politickou situaci, konkurenci atd. Samotná iniciativa pro výstavbu
EIS musí pocházet od samotných představitelů vrcholového vedení podniku.
Aby se Executive IS setkalo s úspěchem, je potřeba, aby tyto představitelé
měli jasné představy o aktuálních možnostech IT. [11]

Decision Support System (DSS)

Decision support system neboli systém pro podporu rozhodování zaměřuje
své soustředění zejména na podporu manažerského rozhodování na vyšších
úrovních a od technických problémů, které souvisí s výpočetní technikou, se
odpoutávají. Účelem DSS je podpora rozhodování s cílem zvýšit účinnost toho
rozhodnutí při řešení částečně strukturovaných nebo nestrukturovaných pro-
blémů. Systémy pro podporu rozhodování naleznou své uplatnění na všech
úrovních rozhodování. Decision Support System v případě, že jsou tyto sys-
témy budovány v jednom podniku (instituci) na různých úrovních, je potřeba
tyto systémy vzájemně propojit. Takovým výrazným rysem těchto systémů je
jejich respektování zákonitostí procesu rozhodování a porozumění, kdy kladou
důraz na systémové sladění všech fází rozhodování. DSS lze klasifikovat podle
různých kritérií, kdy jedním z těch kritérií je úroveň manažerských aktivit.
Na základě tohoto kritéria lze decision support system rozdělit na DSS pro
operativní řízení, DSS pro manažerské řízení a DSS pro strategické řízení. [12]

Managment IS

Když manažeři v podniku provádí analýzu reálných dat, mají většinou k dis-
pozici dostatek dat, spíše naopak málo využívají stávající informace. Všechny
data, která jsou uložená ať už v ERP nebo v CRM a SCM lze použít pro
lepší rozhodování v podniku. MIS se tedy využívají v situacích, kdy ERP,
CRM nebo SCM řešení nejsou dostatečně účinná. Malá účinnost zmíněných
systémů může být z různých důvodů. Například když pro detailní zpracování
všech souvislostí je potřeba použít velké množství sestav. Nebo aby manažeři
mohli přijmout rozhodnutí, tak vyžadují jasné a stručné výsledky, ale zároveň
chtějí mít možnost se podívat hlouběji na případný detail. V těchto přípa-
dech se tedy používají MIS, které přináší uživatelům agregované informace za
delší časový úsek ve formě přehledných tabulek a grafů znázorňující trendy či
korelace různých jevů. [13]
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Expertní systémy

Expertní systémy bývají označovány jako speciální kategorie informačních sys-
témů. Smyslem zavádění expertních systémů je snaha poskytnout dalším pra-
covníkům v podniku znalosti, které má pouze omezený počet zkušených pra-
covníků. V expertních systémech dochází k používání technologií z umělé in-
teligence (AI). Z tohoto důvodu nejsou znalosti obsažené přímo v systému, ale
systém obsahuje tzv. bázi znalostí, která je reprezentována pomocí pravidel
ve tvaru IF-THEN. Tyto pravidla jsou poté průběžně vyhodnocovány na zá-
kladě poznatků, které systém získá díky interakci s uživatelem. [11] Expertní
systémy lze rozdělit na dvě základní kategorie:

• Diagnostické

• Plánovací

V případě diagnostických systémů je cílem tohoto systému vybrat z předem
definované konečné množiny cílových hypotéz hypotézu, která se nejvíce sho-
duje s daty týkajících se daného případu. Naopak plánovací systémy se vět-
šinou zaobírají úlohy, kdy je znám počáteční stav společně s cílem řešení a
na základě dat o daném řešeném případu je potřeba najít posloupnost kroků,
která povede k danému cíli. [14]

Expertní informační systémy nacházejí uplatnění napříč širokým spektrem
oborů včetně medicíny. Zavedení expertního systému v organizaci může při-
nést množství výhod, ale nese sebou také nevýhody a rizika. Mezi výhody
zavedení takových systémů jednoznačně patří schopnost řešení složitých úloh,
rozšíření znalostí zkušených pracovníků k dalším pracovníkům nebo dostup-
nost expertíz. Naopak mezi nevýhody se řadí možnost selhání systému, když
dojde ke změně podmínek či příliš velká důvěra v systém. V případě použití
systému v medicíně může příliš velká důvěra ve schopnosti systému vést k fa-
tálním následkům. Proto je zapotřebí mít stále na paměti, že systém je pouze
v roli poradce a za stanovení diagnózy je stále zodpovědný lékař. [14]

Transakční systémy

Transakční systémy neboli Transaction Processing Systems (TPS) nahrazují
klasické dávkové systémy, které měly automatizovat agendové úlohy, které se
týkají mezd, faktur atd. V minulosti byli specializovaní pracovníci nižší kate-
gorie, kteří měli na starost vstup dat do těchto systémů. Říkalo se jim operátoři
vstupu dat. S používáním online systémů došlo však ke změně, kdy se uživa-
teli TPS stali vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří dokáží dělat rozhodování
v zájmu podniku. [11]
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Material Requirements Planning (MRP)

Tyto systémy byly využívány v šedesátých a sedmdesátých letech minulého
století za použití možností výpočetní techniky, která byla v tehdejší době do-
stupná. MRP systémy se soustředily na plánování materiálových potřeb pro
výrobu a využívaly strukturu výrobku jako základ ke stanovení množství na-
kupovaných a vyráběných součástí. [13]
V osmdesátých letech a na začátku devadesátých let se na trhu objevují sys-
témy MRP II, které pro materiálové plánování zvyšují počítačovou podporu
na další část plánování, a sice plánování kapacit výrobních zdrojů. [13]

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP lze definovat jako integrovaný softwarový systém podporující plánování
a řízení všech hlavních procesů v organizaci. Jednou z důležitých vlastností
takových systémů je užívání standardizovaných přístupů k těmto procesům.
Tyto systémy obvykle obsahují podsystémy týkající se nákupu, výroby, pro-
deje, financování a lidských zdrojů. Z těchto systémů je tvořeno jádro systému
ERP, na které lze připojit další moduly. Takovými moduly můžou být moduly
pro řízení vztahů se zákazníky, manažerské informační systémy nebo moduly
na řízení vztahů s dodavateli. [15]

ERP systémy lze klasifikovat na základě několika atributů. Podle velikosti
podporované organizace tyto systémy lze rozdělit na malé, střední a velké. Za
malé organizace jsou dle Českého statistického úřadu považovány podniky,
které mají 10 - 50 zaměstnanců, střední organizace mají do 250 zaměstnanců.
Dále tyto systémy lze dělit podle použitého databázového systému, architek-
tury nebo způsobu používání internetu. Samozřejmostí je klasifikace na zá-
kladě funkcionalit. Funkcionalita říká, které konkrétní moduly ERP systém
obsahuje. Systémy se základní funkcionalitou obsahují pouze moduly tvořící
jádro systému ERP. Naopak systémy s rozšířenou funkcionalitou přidávají k
modulům tvořící jádro systému například jednoduchý Customer relationship
management systém nebo základní funkce Business Inteligence (BI). A posled-
ním případem jsou systémy s integrovanou funkcionalitou. V takovém případě
jsou všechny funkce ERP integrovány v oblasti dat i průběhu podporovaných
procesů. [15]

2.5.2 Rozdělení podle rozsahu funkčnosti
All-in-One informační systémy mají schopnost pokrýt veškeré klíčová interní
procesy podniku. Mezi výhody těchto systémů patří vysoká úroveň integrace,
která je dostatečná pro většinu organizací. Naopak mezi nevýhody patří nižší
detailní funkcionalita a náročnější úprava.
Informační systémy typu Best-of-Breed jsou charakteristické svou orientací
na specifické procesy popřípadě obory, tudíž nemusí vždy pokrývat všechny
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procesy. Přednostmi takových systémů je špičková detailní funkcionalita nebo
specifická oborová řešení. Na druhou stranu je náročnější koordinace procesů,
může docházet k nekonzistentnosti v informacích a je tu nutnost řešení více
IT projektů.
Lite systémy jsou výhodné pro malé a středně velké firmy díky nižší ceně a
orientaci na rychlou implementaci. Nevýhodou však je omezení funkcionalit,
počet uživatelů či možnosti rozšíření. [16]

2.6 Tvorba informačního systému

2.6.1 Metodiky vývoje IS
Na metodiku tvorby informačního systému lze nahlížet jako na souhrn etap,
přístupů, metod, řízení, pravidel, zásad, dokumentů, technik a nástrojů, který
pokrývá celý životní cyklus informačního systému. Tyto metodiky jsou určeny
pro každého, kdo se podílí na tvorbě informačního systému. Tedy nezáleží,
jestli jde o pracovníka dodavatele nebo pracovníka zákazníka. Metodiky po-
máhají určit, kdo, co, kdy a proč má udělat během vývoje a provozu infor-
mačního systému. [17]

Obecné principy metodiky tvorby IS

Václav Řepa ve své knize ”Analýza a návrh informačních systémů“ zmiňuje
principy, ze kterých by měla vycházet každá metodika zabývající se tvorbou
informačních systémů. Ty principy jsou následující:

Každá metodika by se měla orientovat na cíle a problémy, jelikož základem
při tvorbě informačního systému je právě hledání problémů a prvotních cílů
v organizaci. Na základě tohoto hledání se poté odvozují cíle informačního
systému.

Za obsah informačního systému (co bude IS řešit) nese odpovědnost vedení
podniku, pro který je informační systém vytvářen. Z tohoto důvodu je potřeba,
aby vedení podniku bylo aktivně zapojeno do vývoje informačního systému.
Další nezbytností pro úspěšnou tvorbu informačního systému je informování
vedení organizace o všech problémech, které nastanou během vývoje a zapo-
jení vedení podniku do řešení těchto problémů.

Při vývoji informačního systému dochází k vytváření písemných materiálů.
Část těchto materiálů lze pojmenovat jako tzv. klíčové dokumenty, které pod-
léhají schválení ze strany vedení organizace. Mezi takové dokumenty patří
například návrhová dokumentace nebo zprávy o vývoji předávané vedení pod-
niku. Pokud nedojde ke schválení a potvrzení správnosti klíčových dokumentů,
není možné pokračovat ve vývoji informačního systému. Díky tomuto principu
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je zároveň zajištěno zapojení vedení organizace do procesu tvorby IS, jak to
požadoval princip popsaný v přechozím bodě.

Další princip se týká tzv. klíčových uživatelů. Klíčoví uživatelé jsou uživa-
telé, kteří mají delegovanou pravomoc rozhodovat. Samotný princip říká, že
je potřeba zapojit do projekčních týmů budoucí klíčové uživatele v každé etapě
tvorby informačního systému. Toto zapojení pro tyto uživatele přináší spolu-
odpovědnost za řešení.

Pro jasné oddělení toho co systém musí dělat od omezení, která jsou do návrhu
zakomponována na základě zvolené technologie a implementačního prostředí,
tu je princip tří architektur systému. Princip tří architektur, protože dochází
k vytváření tří úrovní modelů systému a sice:

• konceptuální

• technologická

• implementační

Pro realizaci tohoto principu je využito metod, které jsou v maximální možné
míře podporovány automatizovanými nástroji. Tento princip pomáhá snížit
riziko nepříznivých dopadů změn na návrh systému.

Při tvorbě informačního systému se nesmí zapomínat ani na testování a ověřo-
vání návrhu. K testování a ověřování návrhu by mělo docházet v průběhu ce-
lého vývoje IS a již od prvních etap by se mělo připravovat testování systému.
Příprava testování zahrnuje stanovení, kdo bude zodpovědný za provedení
těch testů, kdo tyto testy vytvoří atd. Pod pojmem ověřování si lze představit
kontrolu, zda výsledky dosavadní práce odpovídají cílům organizace a IS nebo
požadavkům uživatelů. Potřeba je také zkontrolovat, jestli dosažené výsledky
jsou správné z formálního i logického pohledu.

Vývoj informačního systému je běh na dlouho trať. Z tohoto důvodu je zby-
tečné mít příliš detailní návrh systému hned na začátku. Jednak to není po-
třeba a za druhé to jen zvyšuje riziko pozdějších změn požadavků. Stačí mít
návrh na úrovni detailů, které stačí pro zahájení další etapy vývoje IS. V
případě že dojde ke změně nadřazeného požadavku nebo přidání dalších poža-
davků, je nutné se vrátit k etapě, kde se požadavek poprvé projeví jako změna.
Od této etapy dále se pak promítají změny, které vyplývají z té změny.

Předposlední princip říká, že při tvorbě IS je potřeba brát v potaz všechny
úhly pohledu na systém od dat přes organizaci až po ekonomická hlediska.
A poslední princip se zaobírá otevřeností metodiky. Kdy by každá metodika
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měla stát na běžně používaných a ověřených metodách či technik tvorby infor-
mačního systému. Zároveň by každá metodika měla dokázat vstřebávat nové
poznatky ohledně tvorby informačních systémů.[17]

2.6.2 Etapy tvorby IS
Aby bylo možné co nejlépe řídit, kontrolovat, provádět správné věci ve správ-
nou dobu, je proces tvorby a provozu IS rozdělený na etapy. [17] Počet jednot-
livých etap není stanovený a lze se tedy setkat s různým počtem etap. Každý
projekt zabývající se tvorbou informačního systému má vždy čtyři základní
fáze, kterými jsou:

• Plánování (analýza)

• Návrh

• Implementace, zavádění

• Provoz a údržba systému [8]

Tyto jednotlivé etapy se někdy mohou rozdělit ještě na další etapy, kdy životní
cyklus informačního systému může mít i 7 etap. Například Jiří Polák společně
s dalšími autory v knize ”Umění systémového návrhu“ popisují celkem šest
etap životního cyklu a sice:

• Strategická analýza

• Úvodní analýza

• Podrobná analýza

• Úvodní návrh

• Podrobný design

• Implementace

• Údržba a provoz

Výsledkem strategické analýzy je definován problém včetně jeho rozhraní a
dochází k identifikování procesů, které se mají v systému odehrávat. V úvodní
analýze poté dochází k rozpracování samotného problému, zmapování poža-
dovaných procesů v systému a vlastností základních objektů podílejících se
na diskutovaných procesech. Jedná se tedy o postup od současného stavu ke
stavu, který má nastat. Podrobná analýza se zabývá rozpracováním analýzy
do detailů jednotlivých objektů a objektových vazeb. V této fázi také dochází
ke stanovení rozsahu modelovaného softwarového systému zahrnující jeho po-
pis funkčního rozhraní k uživatelům. Teprve po třech analýzách přichází na
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řadu úvodní návrh. Jedná se o fázi, ve které dochází k prvotní snaze se-
stavit systém, aby byl schopný implementace z pohledu softwaru. Z tohoto
důvodu nelze hovořit o analýze, jelikož by již mělo být ohledně zadání hotovo
a identifikováno. Přestože nelze mluvit o analýze, dochází k používání stejných
nebo obdobných nástrojů jako v přechozích fázích, ale liší se práce s nimi. Ve
fázi podrobného návrhu se přeměňují prvky existujícího modelu systému
do podoby, jež je podřízena implementačnímu prostředí. V této etapě hrají
roli vlastnosti jednotlivých programovacích jazyků nebo databází a dochází k
zohledňování těchto vlastností. Po etapě podrobného návrhu přichází na řadu
etapa implementace. Z této fáze vzejde požadovaný software. [18]

2.6.3 Etapy vývoje informačního systému podle metodiky
MDIS

V přechozí sekci lze vidět, že životný cyklus vývoje informačního systému může
mít různý počet etap. Počet etap se může lišit i na základě použité metodiky.
Metodiku MDIS lze použít pro popis typického průběhu tvorby IS. [17]

Představení MDIS

Multidimesional Development of Information System (MDIS) je metodika,
která je výsledkem výzkumu na katedře Informačních technologií na Vysoké
škole ekonomické v Praze. Tato metodika byla publikována v roce 1992. [19]
MDIS vychází z principů, které byly uvedeny v části ”Obecné principy meto-
diky tvorby IS“ a jedná se o velice rozsáhlou metodiku. [17] Tato metodika
neslouží jako detailní předpis pro jednotlivé kroky vývoje IS, ale slouží přede-
vším jako návod na uvažování při tvorbě informačního systému. Výraz ”Mul-
tidimesional“ v názvu odkazuje na fakt, že v rámci této metodiky jde hlavně
o pohled na tvorbu IS z různých úhlů. Pro vývoj této metodiky byly důležité
analýzy příčin neúspěchů firem při vývoji a nasazení IS. [19]

Multidimenzionální přístup v oblasti tvorby informačních systémů si klade za
cíl neopomenutí žádného faktoru, který by mohl mít vliv na výsledek vývoje
a nasazení informačního systému. V rámci vývoje se začíná s uživatelskými
pohledy na systém, které jsou postupně přeměněny na řešitelské pohledy. Uži-
vatelské i řešitelské pohledy nám poté reprezentují jednotlivé úhly pohledu.
Mezi uživatelské pohledy patří pohledy od výkonných pracovníků přes po-
hledy středního a prvoliniového managementu až po pohledy vrcholového ma-
nagementu. U výkonných pracovníků se lze setkat také s označením ”koncový
uživatelé systému“. Naopak do řešitelských pohledů spadají funkce systému,
HW a SW architektura systému, datové struktury a různé další aspekty od
financí přes legislativní po pracovní aspekty nasazení IS v podniku. [19]
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Etapy

V metodice MDIS se setkáme s následujícími etapy:

1. Informační strategie organizace (IST)

2. Úvodní studie systému (ÚST)

3. Globální analýza a návrh (GAN)

4. Detailní analýza a návrh (DAN)

5. Implementace (IMP)

6. Zavedení (ZAV)

7. Provoz, údržba a rozvoj (PUR) [17]

Informační strategie Organizace

Na začátek je potřeba definovat si pojmy strategie, globální a informační stra-
tegie organizace. Označení pro dlouhodobý plán, který byl vytvořený za úče-
lem dosažení určitého cíle nebo cílů, se nazývá strategie. Strategie je v praxi
obvykle ve formě formálního dokumentu a popisuje misi, vizi a strategické cíle
organizace včetně harmonogramu realizace těchto cílů.[20]

Celkové směřování organizace je určeno globální strategií podniku. Tato
strategie může být označována také jako hlavní nebo obchodní strategie. Ve
velkých organizacích se poté lze setkat s dalšími strategiemi, které jsou pod-
řízené hlavní strategii a sem patří právě informační strategie organizace. [20]
Globální strategie podniku je pro po podnikání velmi důležitá a je dobré ji
mít vždy vymyšlenou. Pokud člověk podniká sám, může mít takovou strategii
uloženou pouze v myšlenkách, ale v případě větších firem už je potřeba tuto
strategii mít zpracovanou ve formě dokumentu. [19]

Dokument, který stanovuje cíle a předpoklady pro aplikace IS/IT v podniku,
priority a plány projektu v oblasti IS/IT a nabízí základní strategický rámec
nasazování a rozvoj IS/IT v podniku se nazývá Informační strategie. V
informační strategii podniku by se měly objevovat následující oblasti:

1. popis současné architektury IS/IT v podniku

2. návrh cílové architektury IS/IT v podniku

3. plán přechodu ze současného stavu do cílového stavu architektury IS/IT
v podniku [19]
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Účelem této etapy vývoje informačního systému je vytvořit popřípadě aktua-
lizovat informační strategii podniku. Bez ohledu na to, jestli se jedná o novou
nebo aktualizovanou informační strategii podniku, je důležité, aby tato strate-
gie podporovala strategické cíle a záměry organizace. [17] Aby mohla být tato
etapa zahájena musí mít podnik globální strategii. Zadání na vytvoření nebo
úpravu informační strategie přichází od nejvyššího vedení a je podporováno
top managementem podniku. Na konci této etapy bude zpracována informační
strategie organizace. [19]

Úvodní studie systému

Informační strategie organizace sice vytyčuje záměr podniku pro zavádění
nebo inovaci podnikových IS/IT. Ale už neříká, jaká řešení mají být pou-
žita pro jednotlivé IS/IT, ani kdo má tyto řešení dodat. Od toho je právě
etapa Úvodní studie systému.[19]

Smyslem této etapy je tedy zjistit, jak moc realizovatelný je jeden vybraný sys-
tém nebo jestli je možné splnit cíle z přechozí etapy bez nežádoucích vedlejších
účinků a s očekávanými výsledky. V rámci této etapy dochází k rozhodnutí,
jestli ve vývoji pokračovat nebo ne. V této etapě se také stanovují základní
koncepty systému, navrhují alternativy a vybírají nejlepší řešení. Předpokla-
dem pro zahájení je zadání úvodní studie, které je potvrzené zákazníkem.
Zadání úvodní studie by mělo být výsledkem první etapy. Pokud k tomu z
nějakého důvodu nedošlo, je potřeba toto zadání vytvořit před začátkem této
etapy. V případě, že jsou specifikovány všechny klíčové požadavky na sys-
tém, organizační a funkční hranice systému, je vytvořen globální popis všech
aspektů systému a schválena vybraná alternativa a přístup k řešení, je možné
tuto etapu ukončit. [17]

Globální analýza a návrh

V případě malých projektů se lze setkat s projekty, kdy je tato etapa spojena
do jedné etapy s předchozí etapou. Tato část vývoje informačního systému
navazuje na koncepci, která byla stanovena v předchozí etapě. Výraz ”ana-
lýza IS“ v tomto případě značí získávání a rozbor informací, které se týkají
nového popřípadě inovovaného informačního systému. Základem analýzy ob-
vykle bývá současný stav, od kterého se pokračuje získáváním a zpřesňováním
požadavků na nový systém. Aby bylo možné provést návrh IS, je potřeba vy-
tvořit kvalitní analýzu systému. Zpracování modelu nového nebo inovovaného
systému se pak nazývá návrh systému. [19]

Smyslem globální analýzy a návrhu je tedy zpřesnění základních požadavků
do takové úrovně, aby bylo možné systém rozdělit na podsystémy. Dále vy-
tvoření hrubého modelu funkcí a dat každého subsystému včetně detailního

19



2. Teoretická část

zpracování návrhu rozhraní systému k okolí a mezi jednotlivými subsystémy.
[17] Abychom mohli začít s touto etapou, je potřeba mít schválenou koncepci
řešení z ÚST, schválený harmonogram této etapy a všechny další materiály,
které vznikly v ÚST. Kritériem pro ukončení této časti vývoje IS je splnění
cílů etapy a vytvoření hrubého technického modelu systému.[19]

Detailní analýza a návrh

Přestože v přechozí etapě došlo k vytvoření hrubého návrhu systému, stále
nelze začít s implementací, jelikož návrh z předešlé etapy není dostatečně de-
tailní, aby bylo možné daný systém naimplementovat. [19] Proto cílem této
etapy je provedení analýzy systému a specifikování požadavků na systém do
detailu, kdy bude možné zahájit implementační část. V předchozí etapě se
mluvilo o rozdělení systému na jednotlivé podsystémy systému. Protože čin-
nosti prováděné v této části vývoje systému jsou totožné jak pro všechny
subsystémy nebo celý systém, v případě že se nedělí na subsystémy, lze výraz

”systém“ v této části chápat také jako ”subsystém“. Aby bylo možné zapo-
čít tuto etapu, je nutné mít vypracovaný globální návrh systému z předchozí
etapy. Tento globální návrh dále musí být schválený vrcholovým vedením za-
davatele. Pokud by nebyl tento návrh vytvořený, etapa Detailní analýzy a ná-
vrhu se začne provádět na základě schválení závěrečného dokumentu Úvodní
studie. Podmínkou pro ukončení této etapy je vytvoření konceptuálního mo-
delu v podobě funkčního modelu a modelu dat. Další kritériem je vytvoření
technického modelu, který bude konzistentní s hrubým technickým modelem
a konceptuálním modelem. A protože následující etapa je Implementace, je
potřeba mít hotový plán implementace a testování. [17]

Implementace

Implementace nastává ve chvíli, kdy máme již vytvořené všechny modely sys-
tému v takových detailech, že je možné zahájit implementační detaily. Cílem
této etapy, jak je již z názvu patrné, je implementace nového IS na základě
schváleného návrhu z předchozí etapy. To ale není jediný cíl, protože po naim-
plementování systému, než dojde k jeho nasazení do provozu, je potřeba tento
systém také otestovat. [19] Jak bylo naznačeno v úvodu této části, předpo-
kladem pro zahájení implementace je vytvoření konceptuálního a technického
modelu pro každý subsystém, které jsou schválené. Důležité pro zahájení této
etapy je mít k dispozici seznam všech požadavků, které jsou na implemen-
tovaný systém kladeny. Aby bylo možné implementaci ukončit, je nutné mít
odladěný a otestovaný systém, ke kterému bude dostupná programová doku-
mentace celého systému, uživatelská příručka a odsouhlasený plán školení pro
budoucí uživatele systému. [17]
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Zavedení

Smyslem této etapy je uvedení systému do provozu. Uvedení do provozu zna-
mená, že dojde k instalaci programového vybavení a hardware. Provede se
konverze aktuálního systému a zajistí počáteční podpora. Klíčové je uvedení
systému do provozu s co nejmenším omezením běžného chodu organizace,
ale také aby budoucí uživatelé měli dostatek času na zvyknutí a připravení
na používání toho systému. [17] Aby bylo možné systém spustit v reálném
provozu, je potřeba mít za sebou akceptační testování systému a funkčnost
systému byla zákazníkem akceptována. Naopak kritériem pro ukončení této
etapy je schválení a převzetí systému zákazníkem a zahájení provozu systému.
Posledním podmínkou pro ukončení etapy je ověření a schválení systému jako
vhodného pro provoz v reálných podmínkách u zákazníka.[19]

Provoz, údržba a rozvoj

Cílem poslední etapy je zajištění provozu, údržby a rozvoje systému. Rozvoj
systému je prováděn vzhledem k vývoji potřeb uživatelů v souladu se strate-
gickými cíli a potřebami podniku. Jediným předpokladem pro zahájení této
etapy je ukončení zkušebního provozu systému a jeho schválení. Podmínkou
pro ukončení je skutečnost, že došlo k vytvoření nového systému, který na-
hradil tento systém. Nebo se systém stal neefektivním, popřípadě jeho další
provoz není možný, protože ho nelze dál rozvíjet na základě požadavků uži-
vatelů. [17] Tato etapa by měla být nejdelší ze všech etap, ale ne vždy tomu
tak je. Protože kromě toho, že se mění konkurenční prostředí, dochází také ke
změnám v samotném podniku (provozní podmínky, procesy organizace). Ale
hlavně tempo vývoje nových technologií je obrovské, takže dochází i k vývoji
uživatelských požadavků. [19] Na rozvíjející uživatelské požadavky je potřeba
nějak reagovat. Ta reakce závisí samozřejmě také na požadavku těch uživatelů,
ale také na návrhu současného systému. Například pokud je potřeba přidat
do systému nějakou funkcionalitu, v případě, že současný systém byl vhodně
navržený, tak to nemusí být takový problém, jako v případě, kdy současný
systém není úplně šťastně navržený a přidání funkcionality by mohlo být tak
složité, že je lepší vytvořit zcela nový systém. Dalším případem reakce může
být výměna zastaralých částí HW za části novější, výkonnější části.

2.7 Procesy tenisového klubu

2.7.1 Proces a související pojmy

Způsobů jak lze definovat pojem proces je několik. Například norma ISO9000:2005
definuje proces následovně: ”Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo in-
teragujících aktivit, které transformují vstupy na výstupy“ [21] Tato definice
byla ale v roce 2015 mírně upravena na následující definici: ”Proces je soubor
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vzájemně souvisejících nebo vzájemně se ovlivňujících činností, které použí-
vají vstupy k dosažení zamýšleného výsledku“. Výraz výsledek v této definici
závisí na kontextu a může se jednat o výstup, produkt nebo službu. [22] Další
definice procesu pak zní následovně: ”Proces je posloupnost předem daných
činností vykonaných proto, aby bylo dosaženo předem daných podnikových
cílů“ [23]

Pod pojmem subproces se skrývá proces, který je vnořený uvnitř dalšího
procesu. Díky subprocesům je možné vytvářet modely různých úrovní detailů.
Subproces se vytvoří pomocí techniky dekompozice shora-dolů. [24]

Charakteristiky procesu

Každý proces má svoji charakteristiku. První charakteristikou procesu je jeho
opakovatelnost. Proces je opakovatelný, je-li standardizován. Každý proces
má také svého zákazníka a vlastníka. Zákazníkem může být interní nebo ex-
terní klient a za vlastníka je považována osoba, která odpovídá za zlepšování
daného procesu. Další charakteristikou je ocenitelný výstup. Tím výstupem
může být produkt nebo služba s přidanou hodnotou. Začátek a konec včetně
návazností na jiné procesy nám říká, že každý proces je jasně ohraničený.
A poslední charakteristikou jsou měřitelné parametry daného procesu. Mezi
takové parametry řadíme kvalitu, průběžnou dobu, náklady, včasnost atd. [24]

Rozdělení procesů podle účelu

Procesy lze dělit podle účelu na klíčové (hlavní), podpůrné a řídící procesy. [24]

Klíčové procesy, které lze také označit jako ”Core“ procesy se starají o za-
jištění hlavní podnikové aktivity, která přímo souvisí s uspokojováním potřeb
zákazníků. Těmto procesům se říká klíčové, jelikož jejich podíl na výkonnosti
a kvalitě celé organizace je rozhodující. Takovým klíčovým procesem může být
například řízení zakázky. [23]

Naopak podpůrné procesy, jak může být z názvu patrné, mají na starost za-
jišťování podmínek pro fungování ostatních procesů. To zajišťování podmínek
probíhá tak, že ostatním procesům dodávají interní služby, ale zároveň nejsou
součástí klíčových procesů. Do této skupiny procesů můžeme zařadit například
IT služby. [24]

Poslední skupinou jsou tzv. řídící procesy. Ty se vyznačují tím, že za jejich
pomoci podnik definuje svoji organizaci a administrativní úkony. [23]
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2.7. Procesy tenisového klubu

Rozdělení procesů podle vztahu

Další možností, jak lze procesy dělit, je dělení na základě vztahu procesu k
subjektům, které buď do daného procesu vstupují anebo jsou daným procesem
ovlivněny. V tomto případě se procesy dělí na interní a externí.

Interní procesy jsou v rámci jednoho podniku. V případě, že podnik má
více závodů, jako má například Škoda Auto, interní procesy mohou být pouze
v rámci jednoho závodu. Naopak externí procesy se týkají vztahů organizace
k externím subjektům, které překračují hranice podniku. Tyto procesy nejsou
realizovány zcela v rámci podniku, ale částečně u dodavatelů, zákazníků atd.
Pod externími subjekty si lze představit státní správu, obchodní partnery. [23]

2.7.2 Tenisový klub
Definovat tenisový klub lze jen velmi složitě. Z právního pohledu jsou tenisové
kluby nejčastěji ve formě spolků. A zde je kámen úrazu, protože spolkem mo-
hou být také další kluby z jiných sportovních odvětví nebo divadelní sbory.
Dalším případem můžou být situace, kdy tenisový klub není samostatná jed-
notka, ale spadá například pod tělovýchovnou jednotu spolu s dalšími sportov-
ními oddíly nebo je přidružen k organizaci, která nabízí pronájem ubytovacích
zařízení. Dokonce se lze setkat s případem, kdy tenisový klub má formu spo-
lečnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Pokud se člověk podívá
do obchodního rejstříku na tenisový klub, který má formu společnosti s ruče-
ním omezeným, může vidět, že předmětem podnikání je ”poskytování tělový-
chovných a sportovních služeb v oblasti tenisu“. Naopak u spolků můžeme v
obchodním rejstříků vyčíst, že účelem je například ”Provozování tělovýchovy,
sportu a turistiky“ nebo ”provozovat sport a obdobnou činnost v rámci za-
pojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost or-
ganizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky“. Naštěstí pro
všechny tenisové kluby platí jeden fakt, sice že pro svůj provoz potřebují mít
k dispozici alespoň jeden tenisový kurt.

2.7.3 Procesy v rámci tenisového klubu
V rámci tenisového klubu dochází k velkému množství procesů. Ale ne v kaž-
dém tenisovém klubu jsou ty procesy totožné, hodně záleží na činnostech, které
daný tenisový klub vykonává, nebo na velikosti klubu. Každopádně téměř v
každém tenisovém klubu dochází k procesu rezervace tenisového dvorce. A
tento proces se bude klub od klubu lišit. Ve velkých klubech mají k dispo-
zici rezervační systém, přes který si zákazník může kurt rezervovat, naopak v
menších klubech dost často i v dnešní době takový rezervační systém chybí.
Některé menší kluby elektronický rezervační systém nahrazují papírovou for-
mou, kdy na určitém místě v areálu vyvěsí například rozvrh na následujících
čtrnáct dní a lidé si do toho rozvrhu zapisují své rezervace. Ale poté jsou také
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kluby, které nepoužívají ani tento způsob a zákazníci si kurt rezervují přes
pověřenou osobu, která má v daném klubu na starost rezervaci kurtů. Tou
pověřenou osobu je nejčastěji správce kurtů, ale může to být kdokoliv napří-
klad najatý důchodce, který si chce přivydělat.

Naopak procesy, které se nemusí týkat všech tenisových klubů, jsou pořádání
turnajů, hraní mistrovských utkání, vyplétání raket nebo prodej občerstvení
a doplňků. Co se týká pořádání turnajů nebo hraní mistrovských utkání, u
větších klubů je samozřejmostí, že pořádají turnaje a jejich družstva hrají mi-
strovská utkání. Ale v rámci těch menších klubů už tomu tak není, jedním z
důvodů může být fakt, že pořádání turnajů je i časově náročné nebo nemají
takové zázemí, aby mohly pořádat turnaje. V případě hraní mistrovských sou-
těží jde především o nedostatek lidí, kteří by chtěli hrát. Velká část lidí si tenis
jde zahrát jen tak pro zábavu a nestojí o hraní zápasů. A v České republice
je potřeba pro každé mistrovské utkání mít k dispozici čtyři muže a dvě ženy,
což je hlavně v těch menších městech a obcích problém.

Dále existují procesy, které mohou být veřejnosti skryté. Jedná se o procesy
týkající se přípravy a údržby tenisových dvorců. Opět záleží, jestli se budeme
bavit o velkých nebo malých klubech. Protože zatímco ve velkých klubech mají
klidně i několik správců, kteří se starají o kurty, tak v těch malých klubech
to má na starost většinou jeden člověk a je téměř nemožné, aby sám připravil
všechny kurty. Z tohoto důvodu se můžeme setkat s případy, kdy každý rok
na jaře před zahájením sezóny daný klub svolá brigádu, na které dobrovolníci
pomohou správci kurtů dostat kurty do takového stavu, aby bylo možné na
nich hrát.

Určitě by se dalo popsat daleko více procesů, ke kterým dochází v rámci teni-
sového klubu, protože těch procesů je opravdu velké množství. Navíc pokud by
se vzaly tenisové kluby, které mají pod sebou zároveň tenisovou školu, tak ten
počet procesů ještě stoupne. Protože provozování tenisové školy sebou přinese
další procesy, ke kterým bude docházet.

24



Kapitola 3
Praktická část

3.1 Představení tenisového klubu

Jedná se o menší tenisový klub, který zájemcům nabízí možnost hraní na třech
tenisových kurtech od května do října v závislosti na počasí. Největší zájem
o hraní je zpravidla v letních měsících, kdy se k místním klientům přidávají
klienti, kteří pobývají na chatách v blízkém okolí. I z tohoto důvodu lze klienty
rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jsou klienti, kteří chodí hrát po celou
sezónu a někteří z nich chodí pravidelně ve stejné dny a dobu. A druhou
skupiny tvoří klienti, kteří chodí spíše jednorázově nebo nechodí pravidelně
celou sezónu.

3.2 Řešení dostupná na trhu

Na trhu lze nalézt mnoho rezervačních systémů. Některé jsou univerzální a
nechají se přizpůsobit na široký okruh použití. Pak tu jsou rezervační systémy,
které jsou určené přímo pro vybrané organizace, jako jsou hotely, restaurace
atd. Níže jsou detailněji rozebrány rezervační systémy, které se nechají použít
v tenisovém klubu. Ne každý z těchto systémů je určen výhradně pro tenisový
klub. Proto mají funkce, které třeba tenisový klub nevyužije. Tyto funkce
nebudou v detailním popisu rezervačních systému brány v potaz.

Rezervační systém Bizzy

Jedním z dostupných řešení na trhu je rezervační systém Bizzy. Systém Bizzy
byl navržený za účelem rezervací všech druhů služeb a sportovních kapacit a lze
ho použít pro sportovní centra i relaxační centra. Aktuálně je v provozu 100
instalací systému ve squashových centrech, tenisových klubech, relaxačních
zařízeních atd. [25]
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Funkce

Rezervační systém Bizzy nabízí velké množství funkcí včetně podpory víceja-
zyčnosti. Ty které nejvíce korespondují s uživatelskými požadavky popsanými
v kapitole 3.2 jsou popsány detailněji níže.
Uživatelé tohoto rezervačního systému mají na výběr široké množství mož-
ností způsobu zobrazení jednotlivých služeb, barev jednotlivých rezervací či
velikostí buněk rozvrhů. Díky funkci Rozvrh služeb získá organizace okamžitý
přehled o vytíženosti svých služeb a aktuálním stavu rezervací. Každá rezer-
vace může obsahovat unikátní popis, popřípadě informace o klientovi[25]
Další funkcí je správa rezervací, která slouží pro vytváření, změnu, případně
rušení rezervací. Novou rezervaci lze vytvořit jednoduše kliknutím do volného
termínu. Pokud je potřeba rezervaci změnit, stačí ji pouze tahem myši přesu-
nout na jiný termín. Tento systém nabízí k dispozici také opakované rezervace
nebo sezónní rezervace. Rezervační systém Bizzy nabízí také správu uživatelů,
umožňující rozdělovat uživatele do různých skupin. Zároveň poskytuje pře-
hled, kdy a jaké služby daný uživatel využívá, kolik peněz v daném zařízení
utratí atd. Další možností je zasílání oznámení a informací uživatelům pro-
střednictvím sms nebo emailů.[25]
Součástí rezervačního systému Bizzy jsou přehledné statistiky o využívání jed-
notlivých služeb. Dále jsou k dispozici souhrnné přehledy rezervací a osobní
statistiky jednotlivých klientů. Tyto statistiky pak umožňují analyzovat, kdy
a na jaké službě je největší vytíženost. [25]

Ceny

V nabídce jsou celkem tři různé cenové programy, na základě kterých je od-
vozena dostupnost jednotlivých funkcí a služeb. Nejzákladnější program s mě-
síčním poplatkem 600 Kč obsahuje funkce: správa služeb a zdrojů, správa
uživatelů, správa rezervací a statistiky. Počet služeb je omezen na jednu a po-
čet zdrojů (kurty, sály, dráhy) na 6. [25]
Co se týká prostředního cenového programu, zde je měsíční poplatek 800 Kč,
pokud počet zdrojů nepřekračuje hodnotu 10. Na rozdíl od základního ceno-
vého programu není omezen počet služeb a počet zdrojů. Pokud je však počet
zdrojů vyšší než 10, měsíční poplatek je inviduální. Oproti základnímu pro-
gramu přidává následující funkce: zasílání emailových a sms zpráv, možnost
sezonních rezervací. [25]
Třetí cenový program má stejné funkce jako prostřední, pouze není stanovený
pevný měsíční poplatek, ale měsíční poplatek je odvozený od počtu služeb
rezervovaných přes rezervační systém, nejméně je však 800 Kč. [25]

Rezervační systém JDEME NA TO
Na začátek je dobré říci, že nejde pouze o rezervační systém, ale i marketingový
nástroj, který umožňuje vyhledávání sportovišť podle typu sportu a města.
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Když si chce zájemce třeba v Praze jít zahrát tenis, na základě jeho požadavků
portál JDEME NA TO vyhledá všechna sportoviště, která splňují požadavky
zájemce a používají rezervační systém JDEME NA TO. Každopádně to je
ucelený ekosystém online aplikací, který propojuje zájem zákazníků s nabídkou
organizacích používající tento systém. [26]

Funkce

Tento rezervační portál se skládá ze dvou modulů, a sice rezervačního a pro-
dejního modulu. Součástí systému je nastavení, které umožňuje organizacím
omezit například jak dlouho dopředu si zákazníci mohou vytvářet rezervace
nebo počet hodin před začátkem rezervace, kdy ji zákazník nemůže už zrušit
popřípadě nastavit inviduální ceny. Nechybí ani možnost statistik zobrazující
přehled rezervací, historie prodejů atd. [26]
Rezervační modul nabízí tři druhy kalendářů, z toho dva druhy jsou denní
kalendáře a třetím druhem je týdenní kalendář hromadných cvičení a lekcí.
Samozřejmostí je i rozdělení rezervací na jednorázové, opakované nebo hro-
madná cvičení. Nechybí ani barevné rozlišení rezervací pro rychlou identifikaci
způsobu úhrady rezervace. Výhodou pro zařízení, které mají halu a využívají
ji jak pro hraní tenisu tak pro hraní badmintonu, je zobrazení multifunkčních
kapacit. V případě, že si někdo zablokuje rezervaci jednoho kurtu na badmin-
ton, systém automaticky zablokuje možnost rezervace tenisového kurtu, na
kterém je rezervovaný kurt na badminton. [26]
Co se týká prodejního modulu, zde mají zákazníci možnost využívat elektro-
nickou peněženku, kde si nabijí kredit, pomocí kterého pak platí za služby
a produkty. Na výběr mají ze soukromého kreditu a skupinového kreditu,
skupinový kredit může být dobrým řešením pro firmy či rodiny. Pokud jde
o samotný prodej služeb a doplňkového zboží, systém umožňuje prodej všech
poskytovaných služeb od rezervací přes jednotlivé vstupy atd. Pro urychlení
odbavování zákazníků je možné používat čárové kódy. [26]

Ceny

Také rezervační portál JDEME NA TO lze pořídit ve třech programech a
sice Start, Easy a Profi. Hlavní rozdíl je, že na rozdíl od programů Easy a
Profi nemá program Start prodejní modul. Pokud jsou služby dané organizace
zveřejněny na portálu www.jdemenato.cz s 10% poplatkem za takto zprostřed-
kované rezervace, pak je měsíční poplatek nulový.[26]
U programu Start je jednorázový poplatek bez DPH 7 900 Kč. Program Start
je určený pro nejmenší centra a organizace. Obsahuje úvodní analýzu centra,
nastavení aplikace dle procesů centra, zaškolení ohledně rezervačního modulu,
audit nastavení a telefonickou podporu 14 dnů od zahájení spolupráce. [26]
Jednorázový poplatek u programu Easy je 12 900 Kč bez DPH a je určený pro
střední centra, která mají 2 až 6 zdrojů. Pod zdrojem si lze představit třeba
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tenisový kurt. Oproti programu Start navíc zahrnuje zaškolení ohledně pro-
dejního modulu a telefonická podpora je 1 měsíc od zahájení spolupráce.[26]
Pro organizace, které kromě vytváření rezervací chtějí aplikaci využívat třeba
i ke kontrole cash flow, je určen program Profi. U této varianty je jednorázový
poplatek stanoven na 19 900 Kč bez DPH. Oproti programu Easy navíc za-
hrnuje úplné zaškolení ohledně aplikace a telefonní podpora je dva měsíce od
zahájení spolupráce. [26]

iSport System

Jedná se o český software, který je využíván pro správu a evidenci rezervací pro
velké množství sportů. Tento systém lze využít i pro rezervace nesportovních
aktivit. Na trhu je tento rezervační systém deset let a má přes 400 zákazníků.
[27]

Funkce

Inviduální rezervace jsou ideální pro sporty jako je tenis, badminton, squash
atd. Klienti si vyberou volný čas sportoviště a tento čas si zarezervují pro
sebe. Organizacím zase systém umožňuje nastavit cenu za rezervaci v závis-
losti na době, takže třeba dopoledne lze nastavit nižší cenu než v odpoledních
hodinách. Nechybí ani barevné odlišení jednotlivých rezervací nebo možnost
pravidelných rezervací.[27]
Funkce označení událostí (turnajů) dovoluje založení události a následné při-
řazení barvy vytvořené události. Systém rozlišuje tři typy událostí. Události
s možností rezervace jsou rezervace, na které se uživatelé mohou přihlašovat.
Dále události bez rezervace, tady není povolena rezervace, takže lze použít
například u uzavřených turnajů nebo údržby hřišť. A poslední jsou události s
výhradním právem, kterých se může zúčastnit pouze vybraná skupina uživa-
telů. Funkci označení událostí lze použít pouze u inviduálních rezervací. [27]
Dále systém umožňuje evidenci 4 druhů permanentek. První z možností je
forma kreditu, kdy si klienti nabíjí svůj kredit, ze kterého se pak odečítá částka
za rezervaci. Další možností jsou vstupové permanentky, kdy se odečítají jed-
notlivé vstupy, to se může hodit třeba pro fitness centra. Třetí možností jsou
časové permanentky, kdy se z ní odečítá čas rezervace, to může být výhodné
třeba pro saunové světy. A posledním možností je neomezená pernamentka,
kterou klienti využívají až do vypršení platnosti. [27]
Nechybí ani databáze uživatelů, kdy registrovaní klienti mají možnost nahlí-
žet do svých rezervací, permanentek a rušit své rezervace. Registrované klienty
lze rozdělit na různé skupiny. Například na členy klubu a nečleny, kde každá
skupina má jiné podmínky třeba ohledně maximálního počtu rezervací na
den/týden.[27]
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Ceny

I rezervační systém iSport System je možné pořídit ve třech variantách a uve-
dené ceny jsou bez DPH. U každé varianty je možnost grafického přizpůsobení
dle webu organizace, která si pořizuje tento systém za poplatek 1500 Kč.[27]
První variantou je program Standard s měsíčním poplatkem 390 Kč. Ve verzi
Standard je počet sportovišť (bowlingové centrum, tenisový areál, hala atd.)
omezen na jedno jediné a počet míst (kurtů, drah) je omezen maximálně na
tři. Z funkcí program Standard zahrnuje neomezený počet rezervací, telefonic-
kou a emailovou podporu, statistiky, označení událostí, správu uživatelů nebo
dlouhodobé/pravidelné rezervace.[27]
Verze Medium s měsíčním poplatkem 590 Kč umožňuje 2-3 sportoviště a neo-
mezený počet míst. Dále oproti verzi Standard přidává funkce jako jsou SMS
notifikace, používání permanentek nebo kreditový systém.[27]
Poslední verzí je verze Max, která má měsíční poplatek nastaven na 790 Kč a
počet sportovišť je nastaven na čtyři a více. Stejně jako u verze Medium není
počet míst omezen a z funkcí oproti verzi Medium přidává navíc vystavování
faktur, dotazníky spokojenosti či možnost inviduálního přizpůsobení.[27]

Rezervačník

Rezervační systém Rezervačník je opět určen především pro sportovní centra
včetně tenisových center. Služby tohoto rezervačního systému využívá 945
obchodníků a jako jeden z mála nabízí verzi zdarma. [28]

Funkce

I rezervační systém Rezervačník poskytuje majiteli přehled rezervací formou
kalendáře, kdy jsou jednotlivé druhy rezervace barevně odlišené, jak bývá zvy-
kem u většiny rezervačních systémů. Rezervaci lze vytvořit rychle pomocí dvou
kliknutí a po úspěšně dokončené rezervaci obdrží klient i majitel upozornění
o uskutečněné rezervaci. Dokonce má majitel možnost nastavit, jestli si re-
zervace mohou vytvářet i nepřihlášení klienti nebo mohou rezervace vytvářet
pouze registrovaní klienti. Co se týká konkrétně rezervací, tak pro větší pře-
hlednost je u každé rezervace vidět i stav, ve kterém se rezervace aktuálně
nachází.[28]
Majitel má také k dispozici přehled o svých klientech, kteří se mohou sami
registrovat a v případě potřeby aktualizovat své kontaktní údaje. Systém zá-
roveň umožňuje registraci přes sociální síť facebook. Dále má každý zákazník
k dispozici přehled svých rezervací.[28]
Majitel nebo obsluha centra může nastavit otevírací dobu, kdy lze nasta-
vit rozdílnou otevírací dobu v zimních a letních měsících. Samozřejmostí je i
možnost nastavit rozdílné ceny k časovým intervalům nebo každé sportovní
činnosti zvlášť nastavit délku rezervace.[28]
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Ceny

Organizace mají na výběr, jestli budou platit za rezervační systém měsíčně,
ročně nebo využijí platbu na 2 roky. U roční platby je poskytována sleva 10%
z měsíční platby, u platby na dva roky je sleva 20% z měsíční platby. [28]
Verze FREE, jak již název napovídá, je zdarma. Jediným omezením je maxi-
mální počet rezervací za měsíc, který je stanoven na 50.[28]
Další verzí je BRONZE, která při měsíční platbě vychází na 240 Kč. Oproti
verzi zdarma je maximální počet rezervací za měsíc stanoven na 500 a součástí
je i technická podpora.[28]
Verze SILVER je za 490 Kč při měsíční platbě a počet rezervací je omezen
na 1000 rezervací/měsíc. Co se týká funkcí a služeb, ty jsou totožné s verzí
BRONZE. [28]
Poslední je verze GOLD s měsíčním poplatkem 790 Kč. Tato verze již nemá
žádné omezení na počet rezervací za měsíc.[28]

Rezervační systém Roger
Jedná se o systém s desetiletým vývojem na míru pro tenisové kluby, ale lze ho
použít i pro bowlingová centra nebo kadeřnictví. Z tenisových klubů využívají
systém Roger největší kluby v České republice jako jsou TK Sparta Praha, 1.
ČLTK Praha, TK Slavia Plzeň nebo TK Agrofert Prostějov. Tento systém je
také možné použít jako nástroj managmentu klubu či sportovního centra. [29]

Funkce

V systému nechybí databáze uživatelů, kdy každý uživatel má svoji kartu.
Uživatel si může zadat své telefonní číslo nebo email, dále je uživatele možné
filtrovat dle abecedy nebo skupin, do kterých jsou jednotliví uživatelé zařa-
zeni.[29]
Součástí tohoto systému je funkce cenových hladin, kdy každému kurtu lze
nastavit nižší cenu v neatraktivních hodinách, popřípadě systém umí rozlišo-
vat ceny o víkendu a v pracovních dnech. [29]
Obsluha má k dispozici také přehledné statistiky obsazenosti, které zobrazují
vytíženost jednotlivých hodin, tenisových dvorců atd. [29]
Systém lze používat ve třech režimech. V režimu ”Open“ se zobrazují jména u
rezervací. V režimu ”Privát“ se zobrazuje u rezervací pouze slovo ”obsazeno“.
A třetí režim ”Super privat“ je nejčastěji používáný jako management klubu,
kdy se systém zobrazuje pouze po ”přihlášení“. [29]

Cena

Program KLUB EASY vychází na 300 Kč měsíčně a nabízí neomezené počty
rezervací, správu hráčů, trenérů a uživatelů, možnost dlouhodobých rezervací
či barevné rozlišení kategorií.[29]
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Program KLUB PROFI má měsíční poplatek nastavený na 500 Kč a oproti
verzi KLUB EASY má pouze vyšší počet záložek, který není omezen na jednu
jako ve verzi KLUB EASY, ale je omezen na maximální počet 14 záložek. [29]

Závěr
Jak lze vidět na trhu existuje spousta rezervačních systémů, některé jsou
opravdu pouze rezervačními systémy, kdy slouží pouze pro správu rezervací.
Ale lze najít informační systémy, které kromě správy rezervací poskytují další
funkcionality od pořádání událostí, přes prodej zboží atd. Samozřejmě jako
tomu je ve většině oblastí, tak i v této oblasti se tyto systémy liší také svou
cenou v závislosti na dostupných funkcionalitách.

3.3 Návrh informačního systému
Cíl projektu
Cílem projektu je navrhnout a implementovat informační systém pro tenisový
klub, který klientům umožní rezervaci kurtu, zrušení rezervace, přihlášení nebo
odhlášení na událost skrze webovou aplikaci. Představitelům klubu jako je
správce kurtů nebo předseda poté usnadní správu členství jednotlivých klientů,
pořádání různých událostí od brigád až po turnaje nebo informování klientů
skrz zveřejňování aktualit na webu.

Analýza stávajících procesů
Při analýze aktuálních procesů jsem identifikoval následující procesy, kterých
se účastní klient, správce kurtů a předseda tenisového klubu.

Pronájem tenisového kurtu

Jedním z klíčových procesů v rámci tenisového klubu je určitě pronájem teni-
sového dvorce. V současné době tento proces nemá žádnou podporu z hlediska
informačních technologií. Tento proces lze rozdělit na takové dva případy.

V prvním případě klient zvolí ”riskantní“ možnost, a sice že nekontaktuje
správce, ale vyrazí na tenisové kurty v naději, že bude volný kurt a bude pří-
tomný správce. Hlavně během letních prázdnin nemusí být tento způsob příliš
ideální, protože se může stát, že budou všechny dvorce obsazené a klient tedy
absolvuje cestu zbytečně a domů se vrátí s nepořízenou.

Pokud chce mít klient jistotu, že bude mít volný kurt, je tu možnost rezervace
dvorce na vybraný datum a čas. Rezervaci klient může provést dvěma způsoby
a to buď telefonicky nebo se domluví se správcem osobně. V každém případě
po rezervaci kurtu bude mít klient jistotu, že se mu nemůže stát, že by si
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přišel zahrát a neměl volný kurt. Rezervace kurtu sebou nese i další výhody.
Například si klient bude chtít rezervovat kurt v úterý od 17:00. Klient tedy
kontaktuje správce tenisových kurtů jedním ze dvou výše uvedených způsobů
a požádá ho o rezervaci kurtu v úterý od 17 hodin. Bohužel v tuto dobu bu-
dou již všechny kurty zarezervované, ale správce klientovi může nabídnout, že
například od 18:00 je volno a pokud to klientovi bude vyhovovat, tak mu na
tento čas rezervuje ten kurt. Takže kromě jistoty kurtu se klient může vyhnout
i absolvování cesty dvakrát, když by poprvé šel na risk a teprve až na místě
se se správcem dohodl, že přijde o hodinu později.

Zrušení nebo změna rezervace tenisového kurtu

Z předchozího procesu vyplývá další proces a tím je zrušení rezervace teniso-
vého dvorce, protože se může snadno stát, že si klient rezervuje kurt třeba s
týdenním předstihem, ale pak se změní situace a nebude moci využít svou re-
zervaci. Poté je vhodné, když svoji rezervaci zruší anebo se se správcem kurtů
domluví na jiném termínu, aby neblokoval kurt pro ostatní zájemce. Kon-
taktování správce může proběhnout stejně jako u rezervace telefonicky nebo
osobně na kurtech.

Zakoupení permanentky

Pro místní klienty nebo klienty z blízkého okolí, kteří chodí hrát častěji, se
vyplatí možnost zakoupit si permanentku. Aktuálně je na výběr ze dvou typů
permanentek, kdy prvním typem je týdenní permanentky, která jak už z názvu
vyplývá, platí týden a druhou možností je roční pernamentka, která platí celou
sezónu. Sezóna v závislosti na počasí většinou trvá od začátku května do října.
Pro zakoupení permanentky se klient osobně domluví se správcem tenisových
dvorců, jakou pernamentku si koupí a následně ji podle jeho volby zaplatí
požadovanou částku. V případě dětí je cena permanentky snížena o polovinu
původní ceny.

Pořádání událostí

Protože sezóna probíhá většinou od května do října a přes zimu se na kur-
tech nehraje, tak je potřeba kurty na novou sezónu připravit. K tomu slouží
každoroční brigády, kdy se sejdou dobrovolníci, kteří z kurtů odstraní nepo-
řádek, který se tam během pauzy nashromáždil, uválcují kurty a pohází je
novou vrstvou antuky. Oznámení o konání brigády dostávají lidé formou sms,
kterou rozesílá předseda klubu všem lidem, na které má kontakt.

Brigáda není ale jedinou akcí, kterou klub pořádá. Během sezóny zároveň
pořádá několik turnajů, kterých se může účastnit kdokoliv, kdo má zájem si
zahrát turnaj. Podobně jako u brigád, i zde je konání turnaje oznámeno for-
mou sms od předsedy klubu, který má organizaci turnajů na starost. Oproti
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brigádám se navíc vyvěšuje plakát na tenisových kurtech, který upozorňuje
na konání turnaje.

Přihlášení na událost

V případě konání brigád, není potřeba přihlašovaní, protože není úplně po-
třeba vědět, kdo se zúčastní a kdo ne. Naopak u turnajů, kde rozlosování pro-
bíhá většinou den před začátkem turnaje je potřeba mít seznam přihlášených
zájemců, aby bylo možné turnaj rozlosovat. Na turnaj má zájemce možnost se
přihlásit telefonicky nebo osobně na kurtech u předsedy klubu jakožto organi-
zátora akce, tak i u správce tenisových kurtů, který následně informace předá
předsedovi klubu.

Odhlášení z události

Pokud hráč přihlášený na turnaj z nějakého důvodu nakonec nemůže hrát, tak
má možnost se z turnaje odhlásit obdobným způsobem, jakým se hráči mohou
přihlašovat na turnaje.

Uživatelské požadavky
Nefunkční požadavky

Informační systém bude uživatelům dostupný skrze webovou apli-
kaci v českém jazyce
I když rozšířenost anglického jazyka roste i v České republice, webová aplikace
bude v prvotní verzi kompletně v českém jazyce, jelikož 99% klientů teniso-
vého klubu tvoří čeští klienti. Dalším důvodem pro volbu českého jazyka je
skutečnost, že část klientů patří ke starším ročníkům, který by mohli mít pro-
blémy s anglickým jazykem.

Webová aplikace bude dostupná i na mobilních zařízeních v do-
statečné kvalitě
Požadavek vyplývající ze současné doby, kdy mobilní zařízení dokáží ve velké
části zastoupit počítače a dost lidí je zvyklých využívat mobilní zařízení pro
podobné úkony jako je rezervace kurtu atd. Důležitou částí pro používání
aplikace na mobilních zařízeních je responzivní design aplikace.

Funkční požadavky

Rezervace

• uživatelé budou moci vytvářet, upravovat a rušit své rezervace

• uživatelé budou mít k dispozici přehled jejich rezervací

• správce kurtů bude mít přehled rezervací na jednotlivé dny
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• předseda klubu bude moci rezervovat kurty pro události, které to budou
vyžadovat

Členství

• správce kurtů bude moci vytvářet a spravovat jednotlivé typy členství

• správce kurtů bude moci jednotlivým uživatelům vytvářet členství

• systém bude automaticky hlídat platnost jednotlivých členství

• uživatelé budou mít k dispozici přehled všech svých členství

Události

• předseda klubu bude moci vytvářet a spravovat události pořádané teni-
sovým klubem

• každý návštěvník webové aplikace bude mít možnost prohlížet si vytvo-
řené události

Přihlášky

• každý návštěvník webové aplikace bude mít možnost přihlašování na
vytvořené události

• uživatelé budou mít možnost spravovat své přihlášky

• správce kurtů a předseda klubu bude mít možnost přihlašovat a odhla-
šovat klienty a uživatele z událostí

Aktuality

• představitelé klubu budou mít možnost vytvářet a spravovat aktuality

• každý návštěvník webové aplikace bude mít možnost prohlížet si publi-
kované aktuality

Sezóna

• Správce kurtů bude moci vytvářet a upravovat nové sezóny
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Případy užití
Účastnící případů užití

Klient
Kdokoliv, kdo využívá služby tenisového klubu. V systému bude mít opráv-
nění pouze na zobrazení aktualit, obsazenosti kurtů a přihlašování na událost.

Uživatel
Registrovaný klient, který oproti klientovi může vytvářet a spravovat své re-
zervace kurtu, přihlášky na události, upravovat údaje ve svém uživatelském
profilu.

Správce kurtů
Uživatel, který je v roli správce kurtů a oproti normálnímu uživateli může
vytvářet a spravovat aktuality, rezervace všech uživatelů. Dále může vytvářet
nové uživatele, nová členství pro dané uživatele a spravovat typy členství. Ja-
kožto správce kurtů má oprávnění nastavovat sezóny.

Předseda klubu
K oprávněním správce kurtů mu přibývá možnost vytvářet a spravovat udá-
losti a měnit role uživatelů.

Admin
Admin může provádět stejné věci jako předseda klubu, plus navíc může dal-
šímu uživateli přidělit roli admina.

Na obrázku 3.1 jsou znázorněny složitější případy užití, které jsou následně
důkladněji rozepsané.
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Obrázek 3.1: Diagram případů užití
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UC Rezervace kurtu
Krátký popis

Use case umožňující vytvořit rezervaci kurtu na určitý den a čas pro urči-
tého uživatele. V případě, že by uživatel plánoval chodit ve stejný den a čas
pravidelně, lze zarezervovat kurt na celou sezónu ve stejný den a čas

Aktéři

• Uživatel

• Systém

Podmínky pro spuštění

Uživatel musí být přihlášen do systému a nacházet se na obrazovce ”Obsaze-
nost kurtů“

Základní scénář

1. Systém zobrazí obsazenost kurtů akutálního dne

2. Uživatel vybere den, na který chce kurt rezervovat

3. Systém zobrazí obsazenost kurtů vybraného dne

4. Uživatel kliknutím na příslušné políčko znázorňující čas v jednom ze tří
sloupců, které reprezentují jednotlivé kurt, zvolí začátek své rezervace a
kurt, na který se rezervace vztahuje

5. Systém zobrazí rezervační formulář

6. Uživatel zvolí konec své rezervace a jestli se jedná o opakovanou rezer-
vaci, popřípadě může upravit začátek rezervace

7. Uživatel kliknutím na tlačítko ”Rezervovat“ odešle formulář

8. Systém zkontroluje zadané údaje

9. Systém vloží nově vytvořenou rezervaci do databáze rezervací

Alternativní scénář 1

6.1 Pokud rezervaci vytváří správce kurtů, předseda klubu nebo admin,
kromě vyplnění konce rezervace a určení, jestli se jedná o opakovanou re-
zervaci, vybere ze seznamu uživatelů uživatele, kterému chce rezervovat
kurt

6.2 Poté kliknutím na tlačítko ”Rezerovat“ odešle formulář a pokračuje bo-
dem 8 základního scénaře
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Alternativní scénář 2

8.1 Pokud rezervaci nelze vytvořit, například z důvodu, že se kryje s jinou
již vytvořenou rezervací, systém přesměruje uživatele na obrazovku zob-
razující chybu

8.2 Uživatel stisknutím tlačítka ”Ok“ odsouhlasí chybu

8.3 Systém uživatele přesměruje na obrazovku s obsazeností kurtů a pokra-
čuje se bodem 1 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořená rezervace bude úspěšně vložena do databáze rezervací

UC Vytvoření typu členství
Krátký popis

Use case umožňující správci kurtů vytvořit nový typ členství

Aktéři

• Správce kurtů

• Systém

Podmínky pro spuštění

Správce kurtů musí být přihlášen do systému a nacházet se na obrazovce”Typy
členství“

Základní scénář

1. Správce kurtů klikne na tlačítko ”Přidat typ členství“

2. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nového typu členství

3. Správce vyplní údaje jako název, cena a jestli má tento typ mít platnost
celou sezónu

4. Správce kliknutím na tlačítko ”Vytvořit“ odešle formulář

5. Systém zkontroluje zadané údaje

6. Systém vloží nový typ členství do databáze

7. Systém zobrazí seznam typů členství
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Alternativní scénář 1

3.1 Pokud nový typ členství nemá mít platnost celou sezónu, správce vyplní
ještě platnost členství zadanou ve dnech

3.2 Správce pokračuje bodem 4 základního scénáře

Alternativní scénář 2

5.1 Pokud správce zadal alespoň jeden nevalidní údaj, systém zobrazí opět
vytvářecí formulář včetně upozornění na dané chyby

5.2 Správce opraví nevalidní údaje a pokračuje bodem 4 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořený typ členství bude úspěšně vložen do databáze

UC Vytvoření členství uživateli
Krátký popis

Use case umožňující správci kurtů vytvořit členství vybranému uživateli

Aktéři

• Správce kurtů

• Systém

Podmínky pro spuštění

Správce kurtů musí být přihlášen do systému a nacházet se na obrazovce

”Členství“

Základní scénář

1. Systém zobrazí seznam všech členství

2. Správce klikne na tlačítko ”Vytvořit nové členství“

3. Systém zobrazí vytvářecí formulář pro vytvoření nového členství

4. Správce ze seznamu uživatelů vybere uživatele, kterému chce vytvořit
členství, dále vybere typ členství a zadá začátek platnosti členství

5. Správce kliknutím na tlačítko ”Vytvořit“ odešle formulář

6. Systém zkontroluje zadané údaje
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7. Systém vloží nově vytvořené členství do databáze

8. Systém zobrazí seznam všech členství

Alternativní scénář 1

6.1 Pokud správce zadal alespoň jeden nevalidní údaj, systém zobrazí opět
editační formulář včetně upozornění na dané chyby

6.2 Správce opraví nevalidní údaje a pokračuje bodem 5 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořené členství bude úspěšně vloženo do databáze

UC Vytvoření události
Krátký popis

Use case umožňující předsedovi klubu vytvořit událost

Aktéři

• Předseda klubu

• Systém

Podmínky pro spuštění

Předseda klubu musí být přihlášen do systému a nacházet se na obrazovce

”Události“

Základní scénář

1. Systém zobrazí seznam všech událostí

2. Předseda klikne na tlačítko ”Vytvořit“

3. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nové události

4. Předseda vybere typ události, vyplní název, místo konání, začátek, konec
události, jméno, příjmení a kontakt na orgánizátora události, jestli se
platí startovné a kolik kurtů se má rezervovat pro tu událost

5. Předseda kliknutím na tlačítko ”Vytvořit“ odešle formulář

6. Systém zkontroluje zadané údaje

7. Systém vloží nově vytvořenou událost do databáze

8. Systém zobrazí seznam všech událostí
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Alternativní scénář 1

6.1 Pokud předseda zadal alespoň jeden nevalidní údaj, systém zobrazí opět
editační formulář včetně upozornění na dané chyby

6.2 Předseda opraví nevalidní údaje a pokračuje bodem 5 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořená událost bude úspěšně vložena do databáze

UC Přihlášení na událost
Krátký popis

Use case umožňující klientovi se přihlásit na události pořádané tenisovým
klubem

Aktéři

• Klient

• Systém

Podmínky pro spuštění

Klient se musí nacházet na obrazovce ”Události“

Základní scénář

1. Systém zobrazí seznam akcí pořádaných klubem

2. Klient v zobrazenému seznamu najde událost, na kterou se chce přihlásit
a klikne na tlačítko ”Detail“

3. Systém zobrazí obrazovku s detailem události

4. Klient klikne na tlačítko ”Přihlásit“

5. Systém zobrazí přihlašovací formulář

6. Uživatel vyplní své jméno, příjmení a telefonní číslo

7. Uživatel kliknutím na tlačítko ”Přihlásit“ potvrdí přihlášení na akci

8. Systém zkontroluje zadané údaje

9. Systém nově vytvořenou přihlášku na akci uloží do databáze
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Alternativní scénář 1

6.1 Pokud je klient v roli uživatele a je přihlášen do systému, nemusí nic
vyplňovat, stačí stisknout tlačítko ”Přihlásit“.

6.2 Systém doplní údaje z uživatelova profilu a pokračuje bodem 9 základ-
ního scénáře

Alternativní scénář 2

6.1 Pokud je klient v roli uživatele, správce kurtů, předsedy klubu, admina
a je přihlášen do systému, ale chce přihlásit někoho jiného, zaškrtne
políčko ”Přihlásit jiného zájemce“ a vyplní jméno, příjmení a telefon
toho zájemce. Následně stistknutím tlačítka ”Přihlásit odešle formulář“

6.2 Pokračuje se bodem 8 základního scénáře

Alternativní scénář 3

4.1 Pokud je uživatel v roli správce kurtů, předsedy klubu nebo admina, je
přihlášen do systému a chce přihlásit zájemce z řad uživatelů, klikne na
tlačítko ”Přihlášky“

4.2 Systém zobrazí obrazovku se všemi přihlášky na danou akci

4.3 Uživatel klikne na tlačítko ”Přihlásit zájemce“

4.4 Systém zobrazí přihlašovací formulář

4.5 Uživatel se seznamu uživatelů vybere požadovaného uživatele a klikne
na tlačítko ”Přihlásit“ pro odeslání formuláře

4.6 Systém vyplní požadované údaje z profilu vybraného uživatele a pokra-
čuje bodem 9 základního scénaře

Alternativní scénář 4

8.1 Pokud klient zadal nevalidní údaje, bude systémem přesměrován na
stránku s chybou

8.2 Klient stisknutím na tlačítko ”Ok“ odsouhlasí chybu a pokračuje se bo-
dem 3 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořená přihláška na akci bude úspěšně vložena do databáze přihlášek
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UC Nastavení nové sezóny
Krátký popis

Use case umožňující správci tenisových kurtů nastavit začátek a konec nové
sezóny

Aktéři

• správce kurtů

• Systém

Podmínky pro spuštění

Správce musí být přihlášen do systému a musí se nacházet na obrazovce ”Se-
zóna“

Základní scénář

1. Systém zobrazí seznam všech sezón

2. Správce klikne na tlačítko ”Nastavit novou sezónu“

3. Systém zobrazí vytvářecí formulář

4. Správce vyplní začátek a předpokládaný konec sezóny

5. Správce kliknutím na tlačítko ”Vytvořit“ odešle formulář

6. Systém zkontrolu zadané údaje

7. Systém uloží novou sezónu do databáze

8. Systém zobrazí seznam všech sezón

Alternativní scénář 1

6.1 Pokud správce zadá nevalidní údaje nebo se například nově vytvořená
sezóna překrývá s jinou vytvořenou sezónou, systém zobrazí opět vytvá-
řecí formulář včetně chyb

6.2 Správce opraví chyby a pokračuje bodem 5 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořená sezóna bude úspěšně vložena do databáze
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UC Registrace do systému
Krátký popis

Use case umožňující klientům zaregistrovat se do informačního systému

Aktéři

• Klient

• Systém

Podmínky pro spuštění

Klient se musí nacházet na obrazovce ”Registrace“

Základní scénář

1. Systém zobrazí registrační formulář

2. Klient vyplní své jméno, příjmení, email, telefonní číslo, uživatelské jméno
a heslo

3. Správce kliknutím na tlačítko ”Registrovat“ odešle formulář

4. Systém zkontroluje zadané údaje

5. Systém vloží nově zaregistrovaného uživatele do DB

6. Systém přihlásí nově zaregistrovaného uživatele a přesměruje ho na do-
movskou stránku

Alternativní scénář 1

4.1 Pokud klient zadá nevalidní údaje, systém zobrazí registrační formulář
včetně upozornění na chyby

4.2 Klient opraví chyby a pokračuje bodem 3 základního scénáře

Podmínky pro dokončení

Nově zaregistrovaný uživatel bude úspěšně vložen do databáze

UC Vytvoření nového uživatele
Krátký popis

Use case umožňující správci kurtů vytvořit nového uživatele
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Aktéři

• Správce kurtů

• Systém

Podmínky pro spuštění

Správce se musí nacházet na obrazovce ”Uživatelé“

Základní scénář

1. Systém zobrazí seznam všech zaregistrovaných uživatelů

2. Správce klikne na tlačítko ”Vytvořit nového uživatele“

3. Systém zobrazí formulář pro vytvoření nového uživatele

4. Správce vyplní jméno, příjmení, email, telefonní číslo, uživatelské jméno
nového uživatele a buď zadá i heslo nebo nechá systémem vygenerovat
náhodné heslo

5. Správce kliknutím na tlačítko ”Vytvořit“ odešle formulář

6. Systém zkontroluje zadané údaje

7. Systém vloží nově vytvořeného uživatele do DB

8. Systém zobrazí seznam všech zaregistrovaných uživatelů

Alternativní scénář 1

4.1 Pokud správce zadá nevalidní údaje, systém zobrazí vytvářecí formulář
včetně upozornění na chyby

4.2 Správce opraví chyby a pokračuje bodem 3 základního scénáře

Alternativní scénář 2

• 8.1 Pokud správce zvolil možnost vygenerovat náhodné heslo, systém
zobrazí stránku s vygenerovaným heslem, aby ho mohl správce sdělit
nově vytvořenému uživateli

Podmínky pro dokončení

Nově vytvořený uživatel bude úspěšně vložen do databáze
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Doménový model
User

Entita User představuje uživatele, kteří jsou registrováni do informačního sys-
tému. Mezi atributy nechybí ID uživatele k identifikaci, jméno, příjmení, email
nebo telefonní kontakt na uživatele. Samozřejmostí je uživatelské jméno a
heslo, které budou sloužit k přihlášení do systému. Poslední atributem je de-
faultní heslo, které signalizuje, jestli uživatel má defaultní heslo. Pokud ano,
při prvním přihlášení si bude muset nastavit nové heslo. Atribut defaultní
heslo se nastaví na hodnotu true pouze v případě, kdy uživatele bude vytvá-
řet správce kurtů, předseda klubu nebo admin a nechá uživateli vygenerovat
systémem náhodné heslo.

UserRole

Slouží k uchování rolí uživatelů, které se vyskytují v rámci systému. Na základě
přiřazené role může klient provádět operace v systému. Předpokládané role
jsou uživatel, správce, předseda a admin.

UserRoles

Tato entita pro změnu uchovává přiřazení rolí k jednotlivým uživatelům.
Každý uživatel může mít ve stejnou dobu pouze jednu roli.

Membership Type

Symbolizuje jednotlivé typy členství, které se můžou nastavit jednotlivým uži-
vatelům. Každý typ má samozřejmě svoje ID pro identifikaci, dále svůj název,
cenu a ukazatel, jestli se jedná o celosezónní členství. Pokud se nejedná o
celosezónní členství, poté má atribut platnost, který udává platnost tohoto
členství ve dnech.

Membership

Jednotlivá členství, která byla nastavená uživatelům. Každé členství má za-
čátek a konec platnosti, stav, který ukazuje, jestli je členství platné nebo
neplatné a cenu, která se odvíjí na základě typu členství. Každý uživatel může
mít v průběhu více členství, ale pokaždé může mít pouze jedno platné členství.

Reservation

Jedna z klíčových entit reprezentující rezervace uživatelů. Každý uživatel může
mít více rezervací. I tato entita má svoje ID pro identifikaci, dále začátek a
konec rezervace, kurt pro který je rezervace určena, a ukazatel, jestli jde o
opakovanou rezervaci. Pokud se jedná o opakovanou rezervaci, tak všechny
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rezervace odvozené na základě rezervace vytvořené uživatelem budou mít jako
atribut longTermReservationID uvedeno ID rezervace vytvořené uživatelem. A
stejně jako rezervace vytvořená uživatelem budou mít atribut longTerm nasta-
ven na hodnotu true. A protože některé události mohou potřebovat rezervovat
kurty, proto entita Reservation může mít vyplněný buď atribut userID nebo
atribut eventID.

Event

Jde o entitu představující jednotlivé události, které klub pořádá. Mezi atributy
nechybí ID pro identifikaci, název, typ události, začátek a konec události.
Pokud událost umožňuje přihlašování klientů, pak atribut endOfApplications
reprezentuje termín, dokdy je možné se na danou událost přihlásit. Dalšími
povinnými atributy je místo konání, startovné a kontakt na organizátora, který
je zastoupený dvěma atributy a sice jméno organizátora a telefonní kontakt
na něj. Jak již bylo uvedeno výše, určité události mohou mít zároveň rezervace
kurtů, kterých může být více v závislosti na počtu rezervovaných kurtů a počtu
dní, kdy se událost koná.

Application

Když už budou mít klienti možnost se přihlašovat na události, tak je po-
třeba někde tyto přihlášky uchovávat. Jelikož u přihlášek nebude aplikován
tak přísný přístup jako u rezervací, tedy i neregistrovaný klient se bude moci
přihlásit, má tato entita atributy ID, jméno, příjmení a telefonní kontakt na
klienta.

Season

Jak již bylo uvedeno v uživatelských požadavcích, každý rok sezóna začíná a
končí jinak podle počasí. Tudíž je potřeba uchovávat předpokládaný začátek
a konec sezóny, aby bylo možné tyto údaje z důvodu počasí změnit. K tomu
slouží právě entita Season, která má atributy jako ID a zmíněný začátek konec
sezóny.

News

Entita s atributy titulek, text, autor a datum publikování v doménovém mo-
delu reprezentuje aktuality, díky kterým budou moci představitelé klubu in-
formovat klienty o novinkách, kdy může jít o oznámení konání událostí atd.
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Obrázek 3.2: Doménový model
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Návrh Architektury
Pro tento informační systém byla zvolena třívrstvá architektura skládající se z
prezentační, vrstvy obchodní logiky a datové vrstvy, jak lze vidět na obrázku
3.3.

Obrázek 3.3: Návrh architektury

Prezentační vrstva

Prezentační vrstva bude mít na starost zobrazení dat uživatelům a sběr vstupů
od uživatelů, které bude dále předávat business vrstvě. Proto se v prezentační
vrstvě budou nacházet všechny views a kontrolery. Views budou mít na sta-
rost zobrazení dat uživatelům a sběr vstupů od uživatelů a kontrolery budou
připravovat data získaná od business vrstvy pro zobrazení pomocí views a
naopak získané vstupy uživatelů z views předzpracovávat a předávat business
vrstvě.
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Obrázek 3.4: Prezentační vrstva
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Vrstva obchodní logiky

Vrstva obchodní logiky bude zahrnovat veškerou logiku systému. Tudíž v této
vrstvě bude například docházet ke kontrole, aby nedošlo k vytvoření kolizní
rezervace nebo uživatel neměl v jednu dobu platné dvě členství. Dále vrstva
obchodní logiky bude mít na starost automatickou kontrolu platnosti všech
vytvořených členství a v případě, že členství vyprší, nastaví mu stav na ne-
platné. Diagram znázorňující rozhraní této vrstvy a jejich implementaci lze
nalézt v příloze A této diplomové práce. Na obrázku 3.5 je zachycen základní
pohled na architekturu vrstvy obchodní logiky.

Obrázek 3.5: Vrstva obchodní logiky

Datová vrstva

Tato vrstva bude mít na starost ukládání a získávání dat do databáze. Pomocí
rozhraní v této vrstvě bude business vrstva komunikovat s databází. Popis
datové vrstvy lze vidět na obrázku 3.6.
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Obrázek 3.6: Datová vrstva

3.4 Implementace

Celý systém je postavený na platformě .NET, kdy jádro systému je psané v
jazyce C# a prezentační vrstva kombinuje jazyk C# s HTML a JavaScriptem.

Zabezpečení

Zabezpečení systémů je řešeno za pomoci ASP.NET Core Identity, kdy je uži-
vatelům umožněno přihlašování na základě uživatelského jména a hesla, které
si nastavili při registraci do systému. Zároveň díky tomu je možné používat
role k definování oprávnění/přístupu k operacím a datům v rámci celého sys-
tému. Kromě těchto výhod to sebou nese však několik tabulek přidaných do
databáze, které nejsou zaneseny v doménovém modelu.

Databáze

Jako databáze byla zvolena klasická relační databáze. Pro vytvoření databáze
byl zvolen přístup Code first. Code first je přístup, kdy databáze neexistuje
a bude teprve vytvořena pomocí code first. Díky využití Entity Frameworku
od Microsoftu bylo možné model definovat pomocí tříd v jazyce C#. Entity

”UserRoles“ a ”UserRole“ z doménového modelu na obrázku 3.2 byly v da-
tabázi vytvořené na základě využití balíčku Microsoft.AspNetCore.Identity,
proto nebyly definované pomocí tříd v jazyce C#.
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Datová vrstva
Datová vrstva je rozdělena na dvě části, první část tvoří jednotlivé modely, s
kterými systém pracuje a druhou část tvoří jednotlivé repositáře, které slouží
pro komunikaci s databází.

DAO

Tato část datové vrstvy má na starost komunikaci s databází, kdy se skládá
z jednoho rozhraní ”IRepository“, které je pak zvlášť implementováno pro
každou tabulku, která se nachází v databázi, kdy jedna tabulka odpovídá jedné
entitě v doménovém modelu. Pomocí tohoto rozhraní poté vrstva obchodní
logiky komunikuje s datovou vrstvou. Rozhraní má následující funkce:

• Vložení záznamu do tabulky

• Update záznamu v tabulce

• Smazání záznamu v tabulce

• Získání všech záznamů v tabulce

• Získání jednoho konkrétního záznamu v tabulce na základě ID

Models

V této části datové vrstvy se nacházejí všechny třídy, kdy každý třída odpovídá
jedné tabulce v databázi.

Vrstva obchodní logiky
Vrstva obchodní logiky se skládá z rozhraní dvou typů, kdy rozhraní ”IMa-
nagement“ je univerzální rozhraní a druhým typem jsou rozhraní, která jsou
specifická pro danou třídu z prezentační vrstvy. V následujících odstavcích
jsou popsány jednotlivé implementace všech rozhraní z vrstvy obchodní lo-
giky.

AccountManagement

Jedná se o implementaci rozhraní IAccountManagement. Při implementaci
byly využity UserManager a SignInManager z balíčku Microsoft.AspNetCore.Identity.
UserManager pomáhá usnadňovat správu uživatelů a SignInManager pro změnu
přihlašovaní a odhlašování uživatelů ze systému. AccountManagement imple-
mentuje následující funkce:

• Register

• Login
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• ChangePassword

• Logout

Implementace těchto funkcí byla velmi usnadněna použitím výše zmíněných
UserManager a SignInManager. Pro příklad lze uvést registraci uživatele do
systému, kdy vytváření nového uživatele probíhá právě za pomoci UserMa-
nagera, který dokáže ohlídat, aby nedošlo k vytvoření dalšího uživatele s da-
ným uživatelským jménem nebo aby heslo splňovalo všechny vlastnosti, které
jsou na něj kladeny. Podobně užitečná byla pomoc SignInManagera ve funkci
Login, kdy SignInManager sám ohlídá, jestli zadané uživatelské jméno je ulo-
ženo v databázi nebo jestli zadaná kombinace uživatelského jména a hesla je
správná.

ApplicationManagement

Třída zajišťující implementaci rozhraní IApplicationManagement, kdy v této
třídě dochází k provádění veškeré logiky ohledně přihlášek na jednotlivé udá-
losti. Pro komunikaci s databází tato třída využívá rozhraní IRepository pro
přihlášky a rozhraní IRepository pro události. Níže jsou detailněji popsány
oblasti, kterými se třída ApplicationManagement zabývá.

Při vytváření přihlášky, je potřeba zajistit, že obsahuje všechny potřebné
údaje. K tomu slouží pomocná metoda ”CheckAtributtes“, která hlídá, jestli
byly zadány všechny požadované údaje a jestli ty zadané údaje jsou validní.
Pokud je vše v pořádku, dochází ke kontrole, jestli událost, ke které se při-
hláška vztahuje, se nachází v databázi a zda přihláška byla zájemcem vytvo-
řená do konce termínu pro přihlašování s pětiminutovou tolerancí. V případě,
kdy přihlášku vytvářel zájemce, který je registrován v systému, dochází ke
kontrole, že daný uživatel se nachází v databázi a není už přihlášený na tu da-
nou událost, aby nedošlo k duplikaci přihlášky. Kontrola duplicitních přihlášek
bylo možné provádět pouze, když přihlášku vytvářel registrovaný uživatel. V
opačném případě by šlo jen velmi těžce rozhodovat, jestli se jedná o duplicitní
přihlášku. Pro příklad lze uvést případ, kdy se na turnaj bude hlásit otec se
synem, kteří mají stejná jména a u přihlášky syna otec zadal svoje telefonní
číslo. Tudíž, i když se všechny zadané údaje budou shodovat, nemusí to být
duplicitní přihláška. Při úpravě již vytvořené přihlášky dochází ke stejným
úkonům v oblasti ohlídání zadaných údajů jako v případě vytváření nové při-
hlášky.

Úkon získání přihlášek je zastoupený v pěti implementovaných funkcích. Vět-
šina z nich nebyla složitá na implementaci, kdy jedna funkce slouží pro získání
všech vytvořených přihlášek, další pro změnu získává jednu konkrétní při-
hlášku na základě ID. Implementována byla i funkce zajišťující získání všech
přihlášen na jednu konkrétní událost.
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Dvě funkce jsou poté věnovány přihláškám konkrétního uživatele. První z nich
získává všechny přihlášky daného uživatele a druhá pro změnu získává všechny
přihlášky na události, které se budou konat v aktuálním týdnu. Takto získané
přihlášky se pak využívají na domovské stránce, aby uživatel měl povědomí,
co ho v aktuálním týdnu čeká.

Třída ApplicationManagement implementuje celkem dvě různé funkce pro
smazání přihlášek. První funkce zajistí smazání jedné konkrétní přihlášky na
základě ID, druhá zajišťuje smazání všech přihlášek konkrétního uživatele.

EventManagement

Třída zahrnující logiku ohledně událostí, která implementuje rozhraní IE-
ventManagement. Jednotlivé metody třídy využívají pro komunikaci s data-
bází rozhraní IRepository pro události, rezervace a přihlášky.

Z vytváření událostí je nejzajímavější část ohledně rezervace kurtů pro vytvá-
řené události. Jelikož se jedná o události pořádané tenisovým klubem, mají
přednost před rezervacemi jednotlivých uživatelů. Tudíž pokud je potřeba pro
událost rezervace kurtů, dojde k vyhledání všech rezervací, které se kryjí s
termínem konání události a jsou na kurtech, které byly vybrány pro danou
událost. Následně dochází k vytváření rezervací pro vybrané kurty, kdy pro
každý jeden den konání turnaje je vytvořena samostatná rezervace. Pro první
den konání události rezervace začíná podle začátku události, pro poslední den
je konec rezervace nastaven na konec události. V ostatní dny je rezervace vy-
tvořena na celý den. Začátek a konec rezervace v jednotlivé dny je po vytvoření
události možné upravit.

V případě úpravy události dochází k podobným úkonům jako v případě vy-
tvářeno nové události s tím rozdílem, že na rozdíl od vytváření nové události
se při úpravě již vytvořené událost smažou rezervace kurtů pro danou událost
a vytvoří se nové na základě úprav dané události.

Pokud dojde ke smazání dané události, dojde i ke smazání všech přihlášek
pro danou událost a zrušení všech rezervací kurtů pro událost, která má být
smazána.

MembershipManagement

Třídu zahrnující logiku ohledně členství lze rozdělit na dvě části, kdy první
část se týká členství a druhá část se týká typů členství. Třída využívá roz-
hraní IRepository pro členství, typ členství, sezónu a implementuje rozhraní
IMembershipManagement.
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První část, jak již bylo zmíněno, se týká členství samotného, což zahrnuje
vytváření, úpravu, získání a smazání členství uživatelů. Při vytváření nebo
úpravě členství pro jednotlivé uživatele dochází ke kontrole, že vybraný typ
členství a uživatel jsou v databázi. Zároveň se hlídá, aby jeden uživatel neměl
v jednu dobu platná dvě různá členství. Dále první část zahrnuje získání všech
členství, členství na základě ID anebo všechna členství konkrétního uživatele.
Obdobná situace je u mazání členství, kdy je možné smazat jedno konkrétní
členství anebo všechna členství konkrétního uživatele.

Druhá část této třídy se zaobírá veškerou logikou, která se týká druhů členství
od vytváření nových druhů přes úpravu stávajících až po mazání. Při vytvá-
ření nových druhů členství a úpravě již existujících dochází k ohlídaní, aby
nedošlo k vytvoření dvou totožných členství. K identifikaci totožných druhů
členství dojde v případě, kdy se bude shodovat název nebo se budou zároveň
shodovat atributy jako je cena a platnost typu členství.

ReservationManagement

Z pohledu celého systému jde o jednu z hlavních částí na vrstvě obchodní
logiky. Třída implementuje rozhraní IReservationManagement a využívá z
datové vrstvy rozhraní IRepository pro rezervace a sezónu. Jednotlivé im-
plementované funkce lze rozdělit z pohledu implementace na lehčí a složitější.
Mezi ty implementačně lehčí se řadí získávání rezervací nebo mazání rezervací.

Naopak vytváření nebo úprava již vytvořených rezervací patří mezi složitější
funkce, kdy bylo potřeba ohlídat, aby nedocházelo k vytváření kolizních re-
zervací, tudíž bylo potřeba uvědomit si, kdy dochází ke kolizním rezervacím
a tyto případy ošetřit. Takovou samostatnou kapitolou jsou opakované rezer-
vace, kdy je potřeba vytvořit rezervace ve stejný den a dobu po celou sezónu.
Implementačně je to řešeno, že se nejdříve vytvoří rezervace na ten první den
a poté se v každém kroku ”While“ cyklu přidá 7 dní a postupně se tak vytvoří
rezervace po celou sezónu. V případě, že nějakou rezervaci v rámci opakované
rezervace nelze vytvořit z důvodu kolizní rezervace, dochází ke zrušení již všech
vytvořených rezervací v rámci opakované rezervace a uživatel je informován o
důvodu neúspěchu.

NewsManagement

Třída zajišťující logiku týkající se aktualit od vytváření přes úpravy až po
mazání. Třída implementuje funkce z univerzálního rozhraní IManagement.
Z implementačního pohledu se jedná o jednu z nejlehčích tříd, kdy pouze u
vytváření nové aktuality a úpravy již existující aktuality dochází ke kontrole
duplicitních novinek na základě stejného nadpisu a textu sdělení.
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SeasonManagement

Další třída, která implementuje univerzální rozhraní IManagament. I když
se nejednalo o složitou implementaci, v systému hraje velmi důležitou roli,
jelikož na základě nastavení sezóny se pak vytváří opakované rezervace nebo
se nastavuje platnost u členství, která jsou typu s celosezónní platností. Jak při
vytváření nové sezóny, tak úpravě již vytvořené dochází podobně jako u většiny
tříd na vrstvě obchodní logiky ke kontrole duplicitní sezóny. Dvě sezóny jsou
vyhodnoceny jako duplicitní při jakýmkoliv překrývání. V případě úpravy již
vytvořené sezóny dochází automaticky i k úpravě všech členství s celosezónní
platností.

UserManagement

Logiku ohledně registrace do systému, přihlašovaní a odhlašování ze systému
zajišťuje třída AccountManagement jak již bylo uvedeno. Ale vytvoření nového
uživatele zajišťuje právě třída UserManagement, která implementuje rozhraní
IUserManagement. Podobně jako ve třídě AccountManagement, i zde je vy-
tváření a úprava uživatelů ulehčena využitím UserManagera z balíčku Micro-
soft.AspNetCore.Identity. Jelikož s uživateli úzce souvisí uživatelské role, při-
řazování uživatelských rolí zajišťuje právě třída UserManagement. Na základě
přiřazené uživatelské role pak uživatelé mohou provádět různé operace a při-
stupovat k datům.

Poslední věcí, kterou tato třída zajišťuje, je vygenerování náhodného hesla
pro případ, kdy uživatel byl vytvořen přímo v systému a byla zvolena možnost
vygenerování náhodného hesla. Pro generování náhodného hesla se používají
celkem tři metody. První metoda s názvem GenerateStrings generuje náhodný
řetězec nečíselných znaků. Metoda GenerateNumber pro změnu generuje po-
sloupnost čísel, aby metoda GeneratePassword spojila vygenerovaný řetězec a
posloupnost čísel v jeden řetězec znaků. Tento řetězec se pak náhodně promí-
chá ve výsledné heslo.

Prezentační vrstva
Jak již bylo uvedeno v sekci návrh architektury, v prezentační vrstvě se na-
cházejí všechny views a kontrolery. Ke každému kontroleru se váže skupina
views, kterou daný kontroler ovládá, kdy každý kontroler má různý počet
views, které obsluhuje.

Kontrolery

Kontrolery pro každé view, které obsluhují, obsahují jednu až dvě metody.
První metoda je typu HTTP Get a slouží pro zobrazení toho konkrétního
view, v určitých případech se v této metodě předávají data, která mají být
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v tom view zobrazena uživateli. Druhá metoda je typu HTTP Post a ta pro
změnu zajišťuje předání vstupů od uživatele do kontroleru a poté do vrstvy
obchodní logiky. Metody typu HTTP Post většinou dostávají model, který
obsahuje údaje zadané uživatelem ve view. Pro určitou skupinu view jsou tyto
modely definované třídami v prezentační vrstvě, kdy daným atributům modelu
jsou pomocí datových anotací nastaveny podmínky, které jsou na ty atributy
kladeny. V některých případech bylo potřeba vytvořit vlastní validátory, které
by ohlídaly požadavky na dané atributy modelu. Na základě těchto podmínek
jsou poté v metodách kontroleru vyhodnocovány modely, jestli jsou validní či
nevalidní. V případě, že model je nevalidní, dochází k navrácení toho modelu
zpět do view, odkud přišel, aby měl uživatel možnost opravit zadané údaje.

Views

Jak již bylo naznačeno výše, každý view obsluhuje jeden konkrétní kontroler a
pro každou skupinu těchto views je stylizování zařízeno pomocí CSS souborů.
Jednotlivé view jsou poté typu Razor View a kombinují používání HTML
elementů, javascriptu a úryvky kódu v jazyce C#. Pro zobrazení seznamu zá-
znamů ve views, kde to bylo potřeba, bylo využito balíčku NonFactors.Grid,
který umožňuje zobrazení seznamů záznamů včetně možnosti řazení, filtrování
těch záznamů nebo rozdělení záznamů na více stránek v tabulce.

V případě vytváření, úpravy rezervací a přihlašování na události byl zvolen
jiný přístup než u většiny případů, kdy se uživateli zobrazilo view s potřeb-
ným formulářem. V tomto případě je to řešeno pomocí modal formu, který
se nachází v daném view, ale na začátku je schovaný. Jakmile uživatel klikne
například na tlačítko Přihlásit, tak se tento form objeví na obrazovce toho
view, tudíž nedochází k přesměrování na jiné view s formulářem. To je velmi
výhodné například u vytváření rezervací, že uživatel v pozadí stále vidí obsa-
zenost kurtů.

Zhodnocení
Podařilo se mi naimplementovat informační systém, který podporuje veškeré
aktuální procesy, které byly nalezeny při analýze stávajících procesů a tím
splnit uživatelské požadavky na systém. Přestože systém splňuje všechny uži-
vatelské požadavky, existují oblasti, které by šly ještě vylepšit implementací
dalších funkcionalit při větších časových možnostech. Jednou z takových funk-
cionalit, která by informační systém pozvedla, je zasílání emailů uživatelům.
K tomu by mohlo docházet například v případě, že správce kurtů uživateli
zruší rezervaci z nějakého důvodu, popřípadě uživatelova rezervace by byla
zrušena důsledkem konání události. Dalším takovým případem by mohlo být
upozornění na končící platnost členství uživatele.
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Další oblast, ve které vidím potencionální vylepšení systému je zavedení klu-
bové sekce, kam by měli přístup pouze závodní hráči klubu a kapitán týmu.
Na začátku každé sezóny by kapitán vypsal termíny jednotlivých zápasů a
samotní hráči by pak zaškrtli zápasy, kdy mají volno. A na základě zadaných
dat by kapitán dělal nominace na jednotlivé zápasy. V současné době to fun-
guje způsobem, kdy kapitán týmu rozešle hráčům info sms zprávou a hráči
mu napíší, kdy mají volno a můžou hrát mistrovské zápasy.

Poslední oblastí pro vylepšení systému vidím umožnit správci kurtů nebo
předsedovi klubu statistické analýzy. Například v jakou dobu a den jsou kurty
nejvíce obsazeny, jaký druh členství si lidé nejvíce kupují atd. Všechny tyto
statistiky by si mohl správce kurtů nebo předseda klubu prohlížet v přehled-
ných grafech.

Manažersko-ekonomické zhodnocení

Z manažerského pohledu vidím přínosy zavedení informačního systému přede-
vším v usnadnění evidence rezervací a členství jednotlivých klientů pro správce
tenisových kurtů, který má tyto věci na starost. A zároveň bude mít správce
údaje o rezervacích a členství kdykoliv a kdekoliv k dispozici, kdy jedinou pod-
mínkou je potřeba internetového připojení. Další přínos zavedení informačního
systému se týká oblasti událostí, kdy zveřejněním informací o konání události
na webu by se mohli informace donést i lidem, kteří nejsou úplně pravidelnými
klienty tenisového klubu a za současného stavu by se k nim informace o konání
události nemusela dostat. Další výhoda je pro předsedu klubu, jakožto orga-
nizátora událostí, kdy zejména v případě turnajů, které klub pořádá, by měl
velmi usnadněnou evidenci přihlášených zájemců, jelikož by to systém dělal
za něj. Zavedení informačního systému přinese benefity i pro samotné klienty
využívající služeb tenisového klubu, kdy nebudou muset u správce kurtů tele-
fonicky zjišťovat obsazenost kurtů, ale bude jim stačit se podívat do webové
aplikace.

Aby zavedení informačního systému mohlo přinést všechny tyto benefity, bude
klíčové, aby klienti, kteří využívají služeb tenisového klubu, se naučili systém
využívat a využívali ho v maximální možné míře. Protože jestliže většina bude
chodit na kurty v naději, že bude volno a nebudou si kurty poctivě rezervo-
vat přes informační systém, tak systém ztratí smysl. Tudíž bude důležité lidi
motivovat k využívání systému. Dalším problémem by mohli být klienti, kteří
zrovna moc nefandí moderním technologiím, ale tento problém by měl být
ošetřen, že správce kurtů může vytvořit uživatele a následně mu může re-
zervovat kurty. Rizikem jsou klienti, kteří jsou třeba v okolí na dovolené a
nemuseli by se chtít registrovat do systému, aby si mohli rezervovat kurt, na
druhou stranou je naprosto běžné, že v klubech, které mají informační systém
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zavedený, si kurt mohou rezervovat pouze registrovaní klienti.

Z finančního hlediska je potřeba počítat s náklady na zavedení a provoz inter-
netového připojení na kurtech, kdy ale nebude potřeba extra rychlé připojení,
tudíž tyto náklady by se mohly pohybovat v rozmezí 300-500 Kč měsíčně v
závislosti na volbě poskytovatele připojení. Další nákladem spojeným se za-
vedením informačního systému je pořízení výpočetní techniky do místnosti
správce tenisových kurtů. Jedná se o jednorázový náklad a při volbě All-in-
One sestavy by se tento náklad mohl pohybovat kolem 12 tisíc. Potřeba je také
počítat s náklady na SQL databázi a hosting celého systému, kdy v součtu
by se tyto náklady mohly pohybovat kolem 1200 Kč za měsíc v závislosti na
volbách poskytovatelů jednotlivých služeb.

Ohledně finančních přínosů nelze očekávat závratný nárůst finančních pří-
jmů se zavedením informačního systému. Jediné dodatečné zisky by mohly
plynout z případů, kdy by klienti zbytečně nevážili cestu na tenisové kurty,
kde by zjistili, že je obsazeno a už se jim nechtělo jít znovu třeba za hodinu.
V tomto případě by díky IS mohli zjistit, že je volno až za hodinu, než chtěli
původně jít a podle toho se zařídit. Takové přínosy by odhadem byly pouze v
řádu stovek korun měsíčně.

Jak lze vyčíst z přechozích odstavců, tak zavedení informačního systémů při-
nese benefit především v ulehčení práce správce tenisových kurtů, co se týká
evidence rezervací nebo členství a klientům využívajících služeb tenisového
klubu pohodlnější způsob rezervace tenisového dvorce. Naopak z finančního
hlediska dojde především ke zvýšení měsíčních provozních nákladů přibližně
o 1500-1800 Kč a jednorázový náklad v podobě nákupu počítače pro správce
kurtů. V navýšení provozních nákladů není započítaný nárůst energie za pro-
voz výpočetní techniky, kdy by se nárůst energie odvíjel v závislosti na tom,
jak často by byl počítač využívaný. Přeci jen správce kurtů tráví na kurtech
odlišný čas v měsících jako je květen nebo září, kdy není ještě takový zájem
o pronájem tenisových kurtů a v letních měsících, kdy kurty bývají zaplněny
každý den. I přes zvýšené finanční výdaje bych řekl, že benefity pro zavedení
informačního systému převažují nad zápory.
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Závěr

V rámci diplomové práce se mi podařilo v teoretické části popsat základní po-
jmy týkající se tvorby informačních systémů a nastínit základní životní cyklus
vývoje informačních systémů. Ve druhé polovině teoretické části jsem se zamě-
řil na vysvětlení pojmu ”proces“, jak je možné procesy dělit na základě účelu
nebo vztahu k subjektům, které do nich vstupují nebo jsou jimi ovlivněny.
Dále jsem se věnoval problematice definice tenisového klubu a pokusil jsem se
nastínit, k jakým procesům může docházet v rámci tenisových klubů.

Praktická část se týkala návrhu a implementace informačního systému pro
tenisový klub. Na začátku praktické části jsem popsal tenisový klub, pro který
jsem navrhoval informační systém na základě analýzy procesů, ke kterým do-
chází v rámci daného oddílu. Následně jsem na základě této analýzy stanovil
uživatelské požadavky na systém, které jsem rozdělil na funkční a nefunkční.
Nejzajímavější funkční požadavky jsem poté popsal detailněji pomocí případů
užití. Na závěr jsem popsal návrh daného informačního systému a jeho imple-
mentaci.

S kvalitou diplomové práce jsem relativně spokojený, i když by se samozřejmě
našly nedostatky nebo věci, které bych příště udělal jinak. Například bych
implementoval další funkcionality v rámci informačního systému, které by
udělaly systém ještě více uživatelský přívětivější. Pokud bych měl více času,
věnoval bych se více také vzhledu informačního systému, protože aktuálně
jsem spíše řešil funkčnost toho systému, aby splňoval veškeré uživatelské po-
žadavky, než design toho systému. Ale jelikož se jednalo o první takový větší
projekt, na kterém jsem pracoval sám, jsem s výsledkem návrhu a implemen-
tace systému spokojený.
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Kapitola 4
Seznam použitých zkratek

CRM Customer Relationship Management

ČLTK Český Lawn Tennis Klub

DSS Decision Support Systems

EIS Executive Information Systems

ERP Enterprise Resource Planning

HW Hardware

IS Informační systém

IT Informační Technologie

LAN Local Area Network

MAN Metropolitan Area Network

MDIS Multidimesional Development of Information System

MIS Managment Information Systems

MRP Material Requirements Planning

PDA Personal Digital Assistant

PMBOK Project Management Body of Knowledge

SW Software

TK Tenisový klub

TPS Transaction Proccess Systems
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4. Seznam použitých zkratek

UC Use Case

WAN Wide Area Network
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Příloha A
Diagramy

Obrázek A.1: Modely v datové vrstvě
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A. Diagramy

Obrázek A.2: Rozhraní vrstvy obchodní logiky a jejich implementace - část 1
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Obrázek A.3: Rozhraní vrstvy obchodní logiky a jejich implementace - část 2
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A. Diagramy

Obrázek A.4: Rozhraní vrstvy obchodní logiky a jejich implementace - část 3
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Obrázek A.5: Views v prezentační vrstvě
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A. Diagramy

Obrázek A.6: Kontrollery - část 1
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Obrázek A.7: Kontrollery - část 2 75



A. Diagramy

Obrázek A.8: Kontrollery - část 3
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Obrázek A.9: Validátory pro modely prezentační vrstvy
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A. Diagramy

Obrázek A.10: Modely prezentační vrstvy - část 1
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Obrázek A.11: Modely prezentační vrstvy - část 2

79



A. Diagramy

Obrázek A.12: Modely prezentační vrstvy - část 380



Příloha B
Zprovoznění systému

Pro zprovoznění informačního systému je potřeba dodržet následující kroky:

1. Mít nainstalovaný ASP.NET Core 3.1 - Shared Framework

2. Mít nainstalovaný .NET Core Runtime 3.1

3. Mít nainstalovaný .NET Core SDK 3.1

4. Mít nainstalovaný SQL server

5. Spustit SQL server

6. V powershellu být v adresáři ”PresentationLayer“

7. Spustit příkaz ”dotnet run“

V systému je předvytvořený profil administrátora, jehož uživatelské jméno je

”admin“ a počáteční heslo je ”MD3oJuy3“. Po přihlášení k účtu administrá-
tora budete vyzváni ke změně počátečního hesla. Connection string pro připo-
jení k databázi je možné v případě potřeby změnit v souboru ”appsettings“,
který se nachází v adresáři ”PresentationLayer“.
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Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt.................................... stručný popis obsahu CD
ISTenisovyKlub.............................adresář se zdrojovými kódy

BusinessLayer.................zdrojové kódy vrstvy obchodní logiky
DataLayer...............................zdrojové kódy datové vrstvy
PresentationLayer.................zdrojové kódy prezentační vrstvy
ISTenisovyKlub.sln............................řešení implementace

text..........................................................text práce
Diagramy.........................................adresář s diagramy
DP_Prchal_Jakub_2021.tex..zdrojová forma práce ve formátu LATEX
DP_Prchal_Jakub_2021.pdf..............text práce ve formátu PDF
Zadani.pdf ................. zadání diplomové práce ve formátu PDF
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