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1. Úvod 

1.1. Motivace 
Vzhledem ke stále rostoucí dostupnosti internetu pro běžné uživatele se rozvíjí i 

nabídka nejrůznějších služeb prostřednictvím internetu. Velký rozvoj zaznamenal i 
segment nabídky zájezdů na internetu. Většina cestovních kanceláří (dále jen „CK“) 
v současné době již má nějaký systém pro publikaci zájezdů na internetu, zároveň se 
objevuje fenomén tzv. „internetových cestovních agentur“ - právně jde o „běžnou“ 
cestovní agenturu, která ale zprostředkovává prodej zájezdů CK pouze 
prostřednictvím internetu. 

Většina zmiňovaných systémů (ať už cestovních kanceláří, nebo agentur) však 
neinformuje klienty o aktuální možnosti rezervace zájezdu – tedy zda služby, o které 
má klient zájem, jsou k dispozici a může si je zarezervovat. Zároveň ve většině 
případů CK potřebuje od klienta více informací, než ty které získává spolu 
s poptávkou zájezdu. 

1.2. Cíl práce 
Cílem práce je navrhnout systém pro správu zájezdů, klientů a rezervací menší až 

střední cestovní kanceláře. Důraz bude kladen jednak na jednoduchost a přehlednost 
celého systému, hlavně z pohledu pracovníků CK, dále pak na optimalizaci pro 
vyhledavače a tedy vlastní efektivnost systému. Systém by měl také umožňovat „on-
line“ zobrazení kapacity jednotlivých služeb a vyplnění cestovní smlouvy klientem. 

Systém by měl pokrývat požadavky tzv. „front-office“ (část CK zabývající se 
publikací zájezdů, správou kapacit jednotlivých služeb a vyřizováním objednávek 
zájezdů) a měl by být dále rozšiřitelný tak, aby splňoval i požadavky „back-office“ 
(zajišťování dopravců, hotelů, tvorba pokynů k zájezdům, tisk přihlášek…).  

1.3. Podobné projekty 
Rezervačních systémů byla vyvinuta celá řada s rozdílnými možnostmi. Zásadní 

pro možnosti rezervace je jejich schopnost udržovat aktuální informace o dostupnosti 
služeb a informace, které je systém od klienta schopen získat automaticky (osobní 
údaje klienta, služby o které má zájem, případně celou cestovní smlouvu…). 

1.3.1. Albatros GRS  
Systém Albatros GRS  je vyvíjený sdružením Albatros [1] a firmou Cleverleance. 

Systém je rozdělen do jednotlivých modulů pokrývajících většinu agendy cestovní 
kanceláře. Data jsou uložena na intranetovém serveru CK a jejich část je pak 
replikována na webový rezervační systém (Albatros IRS). Zde najednou publikuje 
zájezdy více CK. Jedná se zároveň o první systém, který klientům nabízel „on-line“ 
rezervaci zájezdu (přesněji řečeno on-line zjištění obsazenosti zájezdu a vyplnění 
všech informací, potřebných k vyplnění cestovní smlouvy).  

Nevýhodou systému je celková složitost, „těžkopádnost“ a špatná orientace pro 
uživatele. Dalším problémem je špatná optimalizace pro vyhledavače rozhraní pro 
klienty a s tím související problémy (např. téměř všechny klienty a objednávky je 
třeba do systému přidávat ručně). 
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1.3.2. Rezervační systém CK SLAN tour  
Rezervační systém CK SLAN tour je příkladem systému pro publikaci zájezdů bez 

správy kapacit služeb a s omezenými možnostmi získání informací od klienta (což je 
v současné době hlavní problém systému). Na druhou stranu je webové rozhraní pro 
klienty dobře optimalizováno pro vyhledavače, a tak má systém i přes svou 
omezenou funkčnost docela dobré prodejní výsledky.  

1.3.3. Business-CK  
Business-CK je poměrně propracovaný systém, který používá například CK 

Mayer-Crocus. Klienty ovšem neinformuje o obsazenosti zájezdu a neumožňuje 
automatické získání „komplexnějších“ informací (například informace o dalších 
přihlášených osobách). 

Nedostatky předchozích systémů zhruba vystihují hlavní cíle bakalářské práce: 
vyvinout prakticky použitelný systém, který získá od klientů maximum možných 
informací automaticky (a také jim maximum informací nabídne). 

1.4. Obsah kapitol 
Ve  2. kapitole budou podrobně probrány požadavky na rezervační systémy 

cestovní kanceláře ze strany klientů, cestovních kanceláří, požadavky vyplívající ze 
zákonů aj. Ve 3. kapitole je popsaný obecný návrh systému a návrh jednotlivých 
modulů ve 4. implementace systému a zajímavé části implementace modulů. 5. 
kapitola obsahuje uživatelskou příručku. V 6. kapitole je zhodnocen přínos projektu, 
jeho nedostatky a možné rozšíření, kapitola 7. obsahuje použitou literaturu a kapitola 
8. přílohy k práci. 

2. Analýza a zadání 

2.1. Zákonné požadavky na rezerva ční systémy 
Práci cestovních kanceláří (a potažmo i rezervační systémy pro CK) ovlivňuje 

řada zákonů. Ve vztahu k rezervačním systémům je důležitý především Zákon č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů[2] (dále jen „zákon na ochranu osobních 
údajů) a Zákon č. 159/1999 Sb.[3], který upravuje některé podmínky v oblasti 
cestovního ruchu. 

Ze zákona na ochranu osobních údajů plyne, že cestovní kancelář může 
zpracovávat osobní údaje klientů pouze k vymezeným účelům (objednání zájezdu, 
odpověď na dotaz…) a pouze se souhlasem klienta. Proto je u každého formuláře, 
kde klient odesílá osobní informace, připojeno prohlášení, že klient odesláním 
souhlasí se zpracováním osobních informací k popsanému účelu. 

Zákon na ochranu osobních údajů dále specifikuje, že cestovní kancelář smí od 
klienta vyžadovat pouze ty osobní údaje, které potřebuje ke zpracování požadavku 
klienta. Zde může nastat problém s rodným číslem klienta - cestovní kancelář je ke 
zpracování objednávky zájezdu nutně nepotřebuje, a proto je jeho vyžadování 
minimálně sporné1. Navíc je pro některé uživatele poskytnutí rodného čísla velmi 

                                                 
 
1 Historicky bylo rodné číslo vyžadováno pojišťovnami pro pojištění léčebných výloh v zahraničí, ale 
od této praxe se již dlouhodobě ustupuje. 
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problematické a vzbuzuje v nich nedůvěru ke straně, která ho požaduje. Z výše 
uvedených důvodů je vyplnění rodného čísla při vytváření nových klientů pouze 
nepovinné. Absence rodného čísla ovšem může způsobit problémy při identifikaci 
uživatelů, například při zapomenutí přihlašovacích údajů do systému, rodné číslo je 
totiž jediný „přirozený“ jednoznačný identifikační údaj který od klienta může 
cestovní kancelář získat. Způsoby řešení tohoto problému jsou popsány v kapitole 
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Zákon č. 159/1999 Sb. specifikuje pojmy zájezd, cestovní kancelář, cestovní 
agentura cestovní smlouva, klient (zákazník) cestovní kanceláře… Zákon klade za 
povinnost cestovní kanceláři informovat pravdivě v tištěném katalogu i na případné 
internetové prezentaci zájezdů zejména o termínech zahájení a ukončení zájezdu, 
ceně zájezdu, místě pobytu, způsobu dopravy, stravování, typu ubytování, programu 
zájezdu a dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit klienta při výběru zájezdu. 

Systém RSCK by měl umožnit pracovníkům CK vytvářet při tvorbě zájezdů 
veškeré výše uvedené informace. 

Zákon č. 159/1999 Sb. definuje zájezd jako: 

„…kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k 
prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin 
nebo když zahrnuje ubytování přes noc, 

• doprava, 
• ubytování, 
• jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a 

tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné 
ceny zájezdu.“ 

 

V praxi se většinou používá širší pojem zájezd – v podstatě jakýkoli produkt 
cestovní kanceláře, který zahrnuje dopravu nebo ubytování. Není-li dále v textu 
uvedeno jinak, pojmem „zájezd“ se rozumí produkt cestovní kanceláře. 

2.2. Sdružení Albatros 
Sdružení Albatros [1] vzniklo v roce 2003. Hlavními cíly sdružení jsou: 

• Sjednocování obchodních a administrativních podmínek v činnosti 
cestovních kanceláří a agentur. 

• Podpora využívání moderních komunikačních technologií v činnosti 
cestovních kanceláří a agentur. 

Členy sdružení jsou především menší a střední cestovní kanceláře a agentury, 
například China tours s.r.o., Adventura s.r.o., HCZ s.r.o., Mayer & Crocus s.r.o. a 
další. 

Na půdě sdružení vznikla řada smluv a dohod, z nichž některé upravují / 
standardizují proces objednávání zájezdů, nebo se jinak dotýkají tvorby rezervačních 
systémů pro CK: 

Doporučená terminologie v procesu objednávky zájezdu [4] – standardizace 
názvosloví procesu objednávky / popis stavů, ve kterých se může nacházet 
objednávka zájezdu a přechodů mezi nimi. 



 

- 9 - 
 

Šumavská dohoda [4] – jednotící prvky nabídky a zpracování zájezdů 
(vypisování last-minute zájezdů, výše zálohy, způsob platby provize cestovní 
agentuře…). 

Vzor všeobecných podmínek účasti na zájezdu [4] – doporučené znění 
všeobecných podmínek cestovní smlouvy (objednávky zájezdu). 

Systém RSCK by měl implementoval, případně umožňoval naplnění požadavků 
vyplývajících z jednotlivých dohod. 

2.3. Požadavky cestovní kancelá ře 

2.3.1. Vytvá ření zájezdů 
Vytvoření zájezdu lze v praxi většiny cestovních kanceláří rozdělit do dvou částí: 

• Vytvoření seriálu (včetně doprovodných informací – cílové země seriálu, typ 
seriálu, fotografie, dokumenty…) 

• Vytvoření jednotlivých zájezdů (termínů) seriálu. 
Seriál obsahuje jednotící prvky zájezdů - místo pobytu, délku pobytu, druhy 

služeb, typ dopravy, popisy okolí, ubytovacího zařízení, program zájezdu...Zájezd 
pak obsahuje začátek a konec zájezdu a ceny (případně kapacity) jednotlivých služeb. 
Jeden seriál obvykle obsahuje více zájezdů (termínů). 

Příklady: 

• Seriál: 7-denní pobytový zájezd do Chorvatska, na ostrov Pag, ubytování 
v soukromých apartmánech, doprava vlastní, bez stravy… 

• Služby seriálu: studio pro 2 osoby; apartmán pro 4 osoby; příplatek za 7x 
večeři… 

• Zájezdy seriálu: odjezd 7.8.2008, příjezd 15.8.2008; odjezd 14.8.2008, 
příjezd 22.8.2008… 

• Ceny služeb zájezdu: studio pro 2 osoby – 5490Kč; apartmán pro 4 osoby – 
8690Kč… 

Vytváření zájezdů v systému RSCK by mělo odpovídat výše uvedené praxi. 
Nebude-li dále uvedeno jinak, pojem zájezd bude značit termín seriálu. 

2.3.2. Další informace k seriálu 
K seriálům je třeba ve většině případech přidávat další informace, které nejsou 

přímo součástí seriálu, nebo se mohou vyskytovat ve více seriálech najednou. 

V praxi cestovních kanceláří se jedná především o přiřazení typu seriálu a cílové 
země (případně destinace), dále pak přiřazení fotografií, dokumentů (např. 
dokumenty Microsoft Word, PDF, tabulky Microsoft Excel…) a případně textových 
informací (popisy zemí a destinací, doporučení před cestou, ceny v místě pobytu 
atd.). Je třeba, aby tyto informace mohly být definovány nezávisle na tvorbě seriálů a 
aby mohly být přiřazeny k více seriálům najednou. 

Správně vytvořený seriál by měl obsahovat minimálně: 

• Název a popisek seriálu 
• Typ seriálu 
• Cílovou zemi 
• Služby seriálu 
• Platný zájezd 
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� Definované ceny a kapacity služeb zájezdu 

2.3.3. Typy a podtypy seriálu 
V praxi prodeje zájezdů existuje používané a většinou dodržované rozdělení 

seriálů do typů (poznávací, pobytové, lázeňské, lyžařské…). Tento „standard“ však 
nelze považovat za neměnný, nehledě na odchylky u méně běžných typů zájezdů. 
Podobná jednota se navíc ani zdaleka nevyskytuje u podtypů zájezdů (některé 
cestovní kanceláře je například nepoužívají vůbec), systém RSCK by proto neměl 
obsahovat  definice typů a zachovat možnost definovat typy a podtypy seriálu dle 
vlastního uvážení. 

Typy seriálů je třeba navrhnout tak, aby bylo možno každému seriálu přiřadit 
právě jeden typ.  

2.3.4. Země a destinace 
Země ani destinace by neměly být v systému RSCK definovány pevně, ale 

vkládány pracovníky CK podle potřeby dané cestovní kanceláře. 

U zemí by sice bylo možno použít pevnou množinu všech zemí světa, ale každá 
cestovní kancelář má vlastní seznam zemí, do kterých pořádá zájezdy. Navíc je někdy 
vhodné (např. kvůli vyhledávání daných názvů klienty) použít jiné než oficiální 
členění zemí. Často je například kvůli zcela jinému rázu obou zemí rozdělována 
Anglie a Skotsko, nebo naopak spojováno Holandsko, Belgie a Lucembursko do 
Beneluxu. 

2.3.5. Rezervace zájezd ů 
Systém RSCK by měl samozřejmě umožnit klientům, aby sami vytvářeli 

objednávky zájezdů. Přesto je nutné, aby i pracovníci cestovní kanceláře měli 
možnost vytvářet vlastní rezervace (potažmo i klienty). Ne všichni klienti mohou 
nebo chtějí využít služeb systému. Zájezd mohou objednat telefonicky, e-mailem, 
osobně, případně i jinak. V takových případech je třeba, aby za ně objednávku vyplnil 
pracovník CK. 

 Pokud si klient objednává zájezd sám, je vhodné, aby do systému vložil 
maximum možných informací o objednávce sám.  

K vytvoření objednávky zájezdu klientem je třeba specifikovat: 

• Seriál a zájezd, který chce objednat 
• Kdo zájezd objednává a pro kolik osob chce vytvořit objednávku 
• Služby, o které má zájem vč. velikosti objednávané kapacity 
• Potřebné údaje o všech osobách, které na zájezd přihlašuje 
 

Množství nutných informací se může zdát poměrně velké, na druhou stranu jsou 
předepsány zákonem a tedy nutné k uzavření cestovní smlouvy (dle zákona 159/1999 
Sb.), a proto by byly po klientovi dříve či později stejně požadovány. Získání 
informací už při vytváření objednávky by mělo výrazně snížit objem následné nutné 
komunikace mezi cestovní kanceláří a klientem a přispět tak ke zvýšení efektivity a 
produktivity práce. 

Vytváří-li ale objednávku pracovník CK, v některých případech nezná všechny 
výše uvedené informace (nejproblematičtější bývají údaje o dalších osobách). Proto 
je třeba, aby mu systém umožnil vytvořit objednávku zájezdu i bez specifikace všech 
přihlášených osob. 
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Systém RSCK by měl dále nabídnout alternativu pro klienty, kteří se buď nechtějí 
zaregistrovat, nebo ještě nejsou zcela rozhodnuti pro objednání zájezdu, mají další 
dotazy, požadavky… V takovém případě by klienti měli vyplnit jiný formulář 
s menším množstvím vyžadovaných informací. 

2.3.6. Optimalizace pro vyhledava če 
Nejen v oblasti cestovního ruchu, ale prakticky ve všech segmentech internetu 

dlouhodobě narůstá počet návštěvníků, kteří webovou prezentaci nalezli pomocí 
vyhledavače (například Google [5] ). Díky tomu vzniklo mnoho technik optimalizace 
stránek pro vyhledavače (více například na [6]). Techniky optimalizace lze rozdělit 
na „off-page“ které se nenacházejí přímo na dané stránce (a tvorby systému se tedy 
přímo netýkají) a „on-page“. 

Z pohledu cestovní kanceláře je třeba optimalizovat především zobrazení zájezdů, 
seznamu zájezdů, případně doplňujících informací klientům. 

Systém RSCK by měl umožnit použití základních technik „on-page“ optimalizace, 
jako je tzv. friendly url adresy stránek, vhodně nazvaný titulek dokumentu, klíčová 
slova a popisek stránky. 

2.3.7. Mazání v databázi 
Vzhledem k povaze ukládaných dat bude mazání v databázi spíše výjimečné. 

Většinu seriálů pořádá cestovní kancelář (s menšími změnami) pravidelně každý rok, 
ke změnám v systému typů a podtypů seriálu, případně zemí a destinací dochází také 
jen zřídka (a většinou spíše k rozšiřování). Data z databáze jsou tak ze systému 
mazána nejčastěji kvůli jejich chybnému vložení způsobeného uživatelem (vytvořen 
zájezd se špatným termínem, 2x vytvořený stejný seriál…), nebo pokud se jedná o 
prošlá data. Smazání dat z databáze by tedy mělo být většinou umožněno pouze 
pokud na nich nezávisí žádné další informace (konkrétní implementace je popsána 
v kapitole 4.3). 

2.3.8. Zabezpečení systému 
Systém RSCK by měl umožnit klientům i pracovníkům CK, aby citlivá data 

(registrační formuláře, objednávky zájezdů…) odesílali zašifrovaná a znemožnili tak 
třetím osobám jejich zachycení případně pozměnění. 

2.4. Požadavky klient ů 

2.4.1. Zobrazení zájezd ů 
Základním požadavkem potencionálních klientů cestovní kanceláře je možnost 

vyhledat a zobrazit zájezdy. Je vhodné, aby se klient k požadovaným informacím 
dostal na co možná nejmenší počet kroků a aby klient mohl získat veškeré informace 
o zájezdu na jednom místě. 

2.4.2. Objednání zájezd ů 
Je třeba, aby měl klient možnost kontaktovat cestovní kancelář, pokud bude mít o 

některý zájezd zájem. Zde je třeba rozlišovat „úrovně“ zájmu klienta o zájezd – od 
prostého zájmu, dotazu až po rozhodnutí konkrétní zájezd objednat a podle toho také 
nastavit množství informací, které klient musí vyplnit (není třeba, aby klient 
vyplňoval místo bydliště, pokud se pouze ptá na zajímavosti v okolí místa pobytu). 
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Po odeslání objednávky zájezdu by měl mít klient možnost sledovat stav své 
objednávky.  

2.4.3. Registrace klienta 
Pro zobrazování informací o objednávkách zájezdů je samozřejmě nutná registrace 

a přihlášení klienta. Pro registraci je třeba vyplnit uživatelské jméno (zadávané při 
přihlášení), heslo, e-mail a dále osobní údaje nutné ke zpracování objednávky 
zájezdu. Problém ale může nastat, pokud byl klient vytvořen cestovní kanceláří a byla 
mu i přiřazena objednávka. Pokud by se chtěl klient někdy v budoucnu registrovat, je 
třeba, aby mu systém RSCK umožnil získat informace i o objednávkách, které za něj 
dříve vytvořila CK. 

2.4.4. Zapomenuté heslo 
Vzhledem k předpokladu, že klient bude využívat služby rezervačního systému 

spíše zřídka (pravděpodobně maximálně několikrát v roce), je třeba brát zvláštní 
zřetel na možnost obnovení zapomenutého hesla. Je pravděpodobné, že klient 
zapomene krom hesla také své uživatelské jméno a (zvláště pokud používá více e-
mailů) i zadaný e-mail. Proto je vhodné, aby klient ve formuláři pro obnovení 
zapomenutého hesla specifikoval pouze osobní informace trvalého rázu – například 
jméno, příjmení a datum narození2. 

3. Návrh systému 

3.1. Rozdělení systému 
Vzhledem ke zcela rozdílným požadavkům cestovních kanceláří a klientů na 

funkčnost systému (viz výše), je třeba systém RSCK rozdělit na 2 nezávislé části: 

• Část pro klienty orientovaná především na vyhledání a zobrazení zájezdů 
(případně dalších informací k zájezdům připojených), která dále klientům 
umožní odesílat požadavky na rezervaci zájezdů a sledovat stav vlastních 
objednávek. 

• Interní část pro pracovníky CK. Interní část bude sloužit především 
k vytváření/úpravě informací o seriálech, zájezdech, případně k tvorbě 
dalších druhů informací připojených k seriálům. Zároveň zde bude možné 
spravovat klienty cestovní kanceláře a spravovat objednávky zájezdů. 

 
Obě části systému RSCK by měly být modulární, aby byla zajištěna možnost 

dalšího vývoje systému, přidávání nových vlastností, či úprava a vylepšení 
stávajících.  

3.2. Tvary adres stránek 
V systému RSCK je možno přistupovat k datům pomocí 3 základních typů adres: 

1. nazev_modulu.php?parametr1=hodnota&parametr2=hodnota&… 
2. nazev_modulu / hodnota_parametru1 / hodnota_parametru2 /… 
3. nazev_modulu.php?params=hodnota_parametru1 / hodnota_parametru2 /… 

                                                 
 
2 Možná nejednoznačnost zadaných informací je řešena v implementaci – viz kapitola Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. 
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První tvar se používá u interní části (kde není třeba provádět optimalizaci adresy 
pro vyhledavače) a u části pro klienty, pokud je vypnutá tvorba friendly_url tvaru 
adresy (například proto, že systém nepracuje na webovém serveru Apache viz 
kapitola 5.3). 

Druhý tvar adresy se standardně používá v části pro klienty. Z důvodů 
optimalizace adresy pro vyhledavače nese většina parametrů textovou informaci 
(například název seriálu). 

Třetí tvar adresy je mezivýsledek překladu adresy z druhého do prvního tvaru 
(produkt přepisovacích pravidel mod_rewrite, viz kapitola 4.8.1).  

3.3. Průběh zpracování požadavku 
Po přijetí požadavku od uživatele provede systém následující kroky (ty jsou velmi 

podobné jak pro interní, tak klientskou část): 

• Pokud je požadavek ve tvaru 2. z kapitoly 3.2, provede se pomocí 
přepisovacích pravidel jeho přeformátování na tvar 3. 

• Nyní je jasně identifikován soubor s požadovaným modulem a otevře se 
• Připojí se soubory s definicemi základních tříd systému RSCK (třídy, které 

jsou potřebné k činnosti každého modulu) 
• Vytvoří se instance jádra systému, které provede 

� Připojení k databázi 
� Přihlášení uživatele (nebo vytvoří anonymního uživatele) 
� Zkontroluje, zda požadovaný modul existuje a je povolený 
� Zkontroluje, zda má uživatel práva alespoň ke čtení objektů modulu 

(platí pouze pro interní část, v části pro klienty jsou práva řešena jiným 
způsobem viz Typy uživatelů_ ) 

� Pokud jsou parametry modulu ve tvaru 3. z kapitoly 3.2, přeformátují se 
na tvar 1. 

Pokud některá část zpracování v jádru selže, zakáže se další zpracování 
modulu. 

• Připojí se specifické třídy modulu 
• Provedou se změny objektů modulu v databázi (pokud jsou požadovány), 

zároveň se případně nastaví hlášení o úspěšnosti požadavku a adresa stránky 
pro přesměrování 

• Je-li nastavena adresa pro přesměrování, provede se skok na zadanou stránku 
(většinou se provádí po úspěšném provedení úpravy objektu v databázi, aby 
se uživateli zabránilo v několikanásobném odesílání stejného požadavku) 

• Pokud nedošlo k přesměrování modul vytvoří výstup  
 
Obrázek 1 graficky ilustruje průběh zpracování požadavku. 
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3.4. Moduly  interní části 

3.4.1. Obecná charakteristika modul ů 
Každý modul je určen pro zpracování jednoho typu objektů (Modul fotografie pro 

zpracování fotografií, Modul Klienti pro zpracování klientů…). 

Průběh zpracování požadavku v modulu je popsán v předchozí kapitole. Většina 
modulů obsahuje třídu pro zpracování seznamu objektů, třídu pro zpracování 
konkrétního objektu, případně třídy pro zpracování podobjektů (seznamu 
podobjektů). 

Pokud není v modulu vybrán konkrétní objekt, zobrazí seznam objektů 
obsahujících identifikaci a základní údaje o objektu a možnosti, jak lze objekt upravit. 
V závislosti na předpokládaném počtu objektů je seznam doplněn o stránkování, 
možnost setřídit seznam podle některých polí, nebo o filtrování položek seznamu.  

Je-li vybrán konkrétní objekt, je možné (v závislosti na požadavku uživatele) 
zobrazit informace o objektu, zobrazit formulář pro úpravu objektu, nebo upravovat 
informace o jeho podobjektech. 

Požadavek na vymazání objektu se provede pouze pokud na něm nezávisí žádný 
objekt jiného modulu (implementováno pomocí cizích klíčů, viz kapitola 4.3). 

3.4.2. Modul seriál 
Modul seriál je určen pro správu seriálů. Objekt seriál má podobjekty: 

• Seznam služeb 
• Seznam zájezdů seriálu 

� Seznam cen a kapacit služby zájezdu 
• Seznam zemí a destinací 
• Seznam fotografií 
• Seznam dokumentů 
• Seznam dalších informací 

 
Obrázek 1 - průběh zpracování požadavku uživatele 
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Není-li vybrán žádný seriál, modul zobrazí seznam seriálů. Počet seriálů cestovní 

kanceláře je teoreticky neomezený, proto je seznam seriálů stránkovaný a je možno 
filtrovat seriály podle názvu a typu. 

Podobjekty dokumenty a další informace pouze odkazují na objekty 
stejnojmenných modulů (viz dále), a proto je při editaci možné je pouze k seriálu 
přidat, nebo je odebrat. Zároveň závisí na existenci příslušných modulů, a proto je 
možné je editovat pouze pokud příslušný modul existuje a uživatel má alespoň práva 
ke čtení objektů modulu. U podobjektů země a fotografie lze navíc specifikovat, zda 
se jedná o základní zemi/základní fotografii – ty budou zobrazeny navíc oproti 
ostatním v modulech katalog a vyhledávání klientské části. 

Seznam zájezdů se chová stejně jako obecný seznam objektů modulu. Počet 
zájezdů se nepředpokládá příliš vysoký, proto není seznam filtrován ani stránkován. 

Služby i kapacity a ceny služeb se většinou zadávají najednou při tvorbě seriálu 
(zájezdu), a proto je umožněno je zpracovávat všechny najednou. 

3.4.3. Moduly typ seriálu a zem ě 
Typ seriálu a cílová země patří mezi informace vyžadované pro správné vytvoření 

seriálu. Typ seriálu může mít podobjekty podtyp seriálu a země podobjekty destinace 
země. Země a destinace navíc kromě použití v modulu seriál představují vhodné 
upřesnění místopisného vztahu pro objekty modulů fotografie a informace. 

Pro zpřehlednění a zjednodušení práce uživatelů jsou při výpisu seznamu objektů 
vypsány také jeho podobjekty. Počet zemí ani typů seriálu se nepředpokládá příliš 
vysoký, proto není seznam stránkovaný ani filtrovaný. 

3.4.4. Moduly fotografie, dokumenty 
Moduly fotografie a dokumenty umožňují kromě správy informací o objektech 

z databáze také uploadování souborů. V případě modulu fotografie pouze obrázky ve 
formátu jpg, u dokumentů není typ souboru omezený (nebezpečné typy bývají 
zakázány na úrovni webového serveru). Modul dokument nahraný soubor pouze 
umístí do příslušného adresáře, modul fotografie navíc vytvoří zmenšené verze 
obrázků (viz kapitola 4.8.4).  

Modul musí mít pro upload souborů dostatečné přístupová práva k adresářům, do 
kterých je ukládá. Práva k adresářům mohou být nastaveny automaticky při instalaci 
systému RSCK. 

3.4.5. Modul objednávky 
Modul objednávky slouží ke správě objednávek zájezdů. Objekt objednávka má 

podobjekty: 

• Seznam požadovaných služeb 
• Seznam osob přiřazených k objednávce 
• Seznam plateb objednávky 
 

Není-li vybrána žádná objednávka, zobrazí modul následující seznamy: 

• seznam nových objednávek od posledního přihlášení uživatele 
• seznam prošlých opcí (opce viz kapitola 3.9 ) 
• seznam všech objednávek.  
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Počet objednávek zájezdů je teoreticky neomezený, proto jsou seznamy 
stránkované a objekty seznamů je možné filtrovat. 

Seznam požadovaných služeb odkazuje do seznamu služeb zájezdu (proto musí 
mít uživatel k jejich editaci oprávnění alespoň pro čtení objektů modulu seriál) a 
zároveň specifikuje požadovaný počet jednotek kapacity. Požadované služby se 
většinou zadávají najednou při tvorbě objednávky, a proto je umožněno je 
zpracovávat všechny najednou. 

Seznam osob přiřazených k objednávce odkazuje na objekty modulu klienti a 
proto musí mít uživatel k jejich editaci oprávnění alespoň pro čtení objektů modulu 
klienti.  

Seznam plateb se chová stejně jako obecný seznam objektů modulu. Počet plateb 
se nepředpokládá příliš vysoký, proto není seznam filtrován ani stránkován. 

3.4.6. Modul uživatelé 
Modul pro správu uživatelů systému (pracovníků CK). Objekt uživatel obsahuje 

jednak osobní informace o uživateli, dále pak seznam práv k jednotlivým modulům. 

V modulu může přihlášený uživatel upravovat práva a informace o ostatních 
uživatelích, nemůže však upravovat sám sebe (z bezpečnostních důvodů, je nežádoucí 
aby si např. jediný uživatel s právy k nějakému modulu tyto práva zrušil). 

Uživateli je podle principu subordinace možno nastavit maximálně taková práva, 
jako má aktuálně přihlášený uživatel (ten který uživatele edituje). 

3.4.7. Moduly správa modul ů a správa modul ů – klient 
Modul správa modulů udržuje informace o modulech interní části systému RSCK, 

umožňuje jejich přidávání nebo odebírání – modul pouze přidává informace do 
databáze, zdrojový kód modulu se už musí na zadaném místě nacházet. Vytvoří-li 
uživatel nový modul interní části, jsou mu k němu automaticky přiřazena plná práva. 
Modul „správa modulů – klient“ má stejnou funkci pro klientskou část systému 
RSCK.  

3.4.8. Další moduly 
Interní část systému RSCK dále obsahuje moduly: 

• Modul Hlavní strana:  zobrazuje nové objednávky a prošlé opce 
• Modul Nastavení účtu:  umožňuje uživateli zjistit, jaká má práva 

k jednotlivým modulům a upravit jeho osobní informace 
• Modul informace: modul pro správu doplňujících informací k seriálům 
• Modul klienti: modul pro správu klientů cestovní kanceláře 
 

Modul hlavní strana pouze zobrazuje stejné informace jako první dva seznamy 
modulu objednávky, modul nastavení účtu spravuje jediný objekt (přihlášeného 
uživatele), a proto neobsahuje žádný seznam objektů. Jinak se tyto moduly se nijak 
zásadně neliší od obecné charakteristiky modulů a z hlediska návrhu a implementace 
tedy nejsou příliš zajímavé. 



 

- 17 - 
 

3.5. Moduly části pro klienty 

3.5.1. Modul katalog 
Modul katalog slouží k zobrazování seznamu zájezdů (zde ve smyslu seriál + 

termín seriálu) filtrovaných pomocí menu katalogu. U každého zájezdu zobrazuje: 

• Základní zemi seriálu 
• Název a popisek zájezdu 
• Základní fotografii zájezdu (pokud existuje) 
• Termín konání zájezdu a cenu základní služby 

3.5.2. Modul vyhledávání 
Modul vyhledávání zobrazuje seriály, které splňují podmínky zadané 

v komponentě vyhledávání, nebo podrobné vyhledávání (komponenty klientské části 
systému RSCK viz kapitola 4.7). Modul o zájezdech zobrazuje stejné informace jako 
modul katalog.  

3.5.3. Modul zobrazení seriálu 
Modul zobrazení seriálu slouží k zobrazení informací o zadaném seriálu, nebo o 

seriálu se specifikovaným zájezdem. Modul vždy zobrazuje: 

• Veškeré textové informace o seriálu (název, popisek, popis, cena zahrnuje…) 
• Typ seriálu, dopravy, stravování, ubytování a základní zemi 
• Seznam dokumentů a informací připojených k seriálu 
• Fotografie připojené k seriálu 

Dále, pokud není specifikován zájezd, zobrazí modul seznam zájezdů. V opačném 
případě modul zobrazí seznam cen a kapacit služeb zájezdu a formuláře pro 
objednávku zájezdu. 

3.5.4. Modul registrace 
Modul registrace slouží ke správě informací o přihlášeném klientovi CK. 

Zobrazuje a zpracovává formuláře pro: 

• Registraci klienta a změnu osobních údajů 
• Získání zapomenutého hesla 

3.5.5. Modul objednávky 
Modul zobrazuje seznam objednávek přihlášeného uživatele a zpracovává 

informace z formulářů: 

• Dotaz k zájezdu 
• Předběžná poptávka 
• Objednávka zájezdu 
 

U formulářů dotaz k zájezdu a předběžná poptávka se pouze zkontrolují uvedené 
údaje a pokud je vše pořádku, odešle se e-mail s daty formuláře do cestovní kanceláře 
a potvrzení zpět klientovi. 

U formuláře pro vytvoření objednávky se zkontrolují všechna požadovaná data, 
objednávka se uloží do databáze a teprve pak jsou odeslány potvrzovací e-maily.  
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Je-li možné provést rezervaci kapacit požadovaných služeb (viz kapitola 3.8), jsou 
systémem automaticky vyčleněny z volné kapacity a objednávce je přiřazen stav 
Opce, jinak je objednávka uložena ve stavu Požadavek na rezervaci.  

3.6. Typy uživatel ů 
Vzhledem k rozdělení systému na klientskou a interní část je třeba také rozdělit 

skupiny uživatelů na klienty a pracovníky CK (s přístupem do interní sekce). Dále je 
žádoucí, aby klient i bez přihlášení získal maximum možných informaci. Naopak 
nepřihlášený uživatel interní sekce by neměl získat žádné informace. 

3.6.1. Anonymní klient 
Anonymní (nepřihlášený) klient může vyhledávat a prohlížet zájezdy a další 

informace k nim připojené. Dále může odesílat dotazy k zájezdům a předběžné 
poptávky. 

3.6.2. Přihlášený klient 
Přihlášený klient může oproti anonymnímu navíc odesílat objednávku zájezdu, 

prohlížet stav svých objednávek a měnit své osobní informace. 

3.6.3. Pracovník CK 
Pracovník CK se může přihlásit do interní částí systému. Zde může vykonávat 

operace v závislosti na právech k jednotlivým modulům. Vždy má práva k editaci 
osobních údajů. K dalším modulům může mít oprávnění na následujících úrovních. 

• Žádné  
• Pouze pro čtení – zobrazování dat o objektech v daném modulu 
• Vytváření nových objektů, editace a mazání vlastních objektů 
• Vytváření nových objektů, editace a mazání všech objektů 

Navrhnutá granularita práv by měla postačovat pro potřeby menších a středních 
CK dle zadání. V případě rozšíření systému pro větší množství uživatelů by u 
některých modulů (seriál, objednávky…) bylo možné systém kontroly práv rozšířit 
(např. vázat práva pouze na některé typy seriálu, země atd.). Takové kontroly by se 
ale prováděly až uvnitř jednotlivých modulů a na „vnější“ práva by neměly mít vliv. 

3.7. Registrace klient ů 
Podle požadavků (viz kapitola 2.4.3) je třeba umožnit klientovi, aby si vytvořil 

přihlašovací údaje k již existujícím osobním údajům a záznamům o objednávkách 
(které provedla cestovní kancelář). Proto jsou v systému RSCK navrženy dva 
formuláře pro registraci klientů: první slouží klientům, kteří si ještě nejsou v databázi 
CK vedeni – vyplní uživatelské jméno a heslo do systému a požadované osobní 
údaje. Pokud už klient má záznam v databázi CK, může použít druhý formulář, kde 
specifikuje pouze uživatelské jméno a heslo, své jméno a příjmení (pro kontrolu) a Id 
svého záznamu v databázi CK (identifikační čísla všech osob přihlášených k 
objednávce jsou součástí potvrzovacích e-mailů, které systém odesílá při zadání 
objednávky). 

3.8. Kapacity služeb 
Jedním z důležitých příspěvků systému RSCK by měla být možnost nastavovat 

kapacity jednotlivých služeb zájezdů a jejich zpřístupnění klientům. 
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Každé službě zájezdu lze přiřadit celé číslo značící celkový počet volných 
jednotek dané kapacity (v závislosti na druhu služby to může být počet osob, počet 
pokojů…). V případě objednávky zájezdu je z volné kapacity automaticky odečten 
objednávaný počet  jednotek. 

Bohužel ne u všech služeb je možno přesně specifikovat velikost kapacity. 
Typickým příkladem je ubytování v tuzemských hotelech, kde CK většinou nemá 
vyhrazenou žádnou kapacitu a ubytování je řešeno stylem ad-hoc (dostupnost je 
ověřena u hotelu po přijmutí požadavku od klienta). U jiných služeb naopak kapacita 
není nijak omezena. Zde se typicky jedná o různé doplňky k zájezdu – fakultativní 
výlety, příplatky za nadstandardní stravování atd. 

Z výše uvedených důvodů byla do systému přidána možnost označit službu jako 
„volnou jen na dotaz“ a „volnou bez omezení kapacity“.  

Předpokládá se, že celková kapacita služby by měla být rovna minimální jisté 
kapacitě (kapacitě, jejíž dostupnost má cestovní kancelář garantovanou). Proto pokud 
je u služby vyčerpána volná kapacita, bude se zobrazovat stejně, jako kdyby byla 
označená „na dotaz“ – garantovaná kapacita je již sice prodána, ale existuje možnost, 
že bude zajištěna další. V některých případech je ovšem toto chování nevhodné. Je-li 
jisté, že daná služba již nebude k dispozici a je-li třeba to dát na vědomí 
potencionálnímu klientovi, je možno službu označit jako vyprodanou. 

Zatímco „na dotaz“, „vyprodáno“ a číselná kapacita jsou vlastnosti služby 
konkrétního zájezdu, „volno bez omezení kapacity“ by měla být vlastnost služby 
seriálu a v jednotlivých zájezdech by se neměla měnit. (je nepravděpodobné, aby 
např. příplatek za nadstandardní pojištění byl v jednom termínu bez omezení kapacity 
a v jiném dostupný pouze pro určitý počet osob).  

Obrázek 2 zobrazuje způsob vyhodnocování kapacity služby – největší prioritu má 
definice vyprodané kapacity, dále pak na dotaz, bez omezení a teprve pak počet 
volných míst. 
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Rezervace kapacity služeb zájezdu klientem (při vytvoření objednávky zájezdu) 
bude povolena, pokud si objednal pouze služby s kapacitou bez omezení nebo služby, 
které mají větší volnou kapacitu, než klient požaduje. Dále je třeba, aby bylo 
umožněno okamžité potvrzování rezervací (viz kapitola 5.3). 

Oproti tomu rezervace kapacity služeb při vytváření objednávky pracovníkem CK 
by měla být provedena bez ohledu na volné kapacity. 

3.9. Stavy objednávky 
V procesu objednání zájezdu dochází k událostem, které je třeba zohlednit ve 

vnitřním stavu objednávky. Návrh stavů objednávky v systému RSCK vychází, 
s několika výjimkami, z doporučení sdružení Albatros Doporučená terminologie 
v procesu objednávky zájezdu [4] (dále jen „doporučení“). 

Možné stavy objednávky zájezdu jsou: 

• Předběžná poptávka 
• Požadavek na rezervaci 
• Opce 
• Rezervace 
• Záloha 
• Zaplaceno 
• Odbaveno 
• Storno 

 
Obrázek 2 - vyhodnocování kapacity služby 
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Stav „p ředběžná poptávka“ je spíše teoretický – zaručuje v budoucnu možnost 

ukládání předběžných poptávek do databáze. V doporučení stav nemá ekvivalent. 

Oproti doporučení je zaveden stav „Požadavek na rezervaci“ (někdy se také 
používá termín „waiting list“ ): klient odeslal objednávku zájezdu, ale nelze pro něj 
aktuálně zarezervovat kapacity některé z požadovaných služeb. Systém RSCK 
neprovede rezervaci kapacit, pracovník CK zjistí kapacitu služeb a objednávku 
eventuálně potvrdí – převede do vyššího stavu. 

Stav „opce“  je časově omezená rezervace zájezdu s datem ukončení rezervace. 
Stav odpovídá doporučení, s rozdílem, že po překročení stanovené délky rezervace 
kapacit není opce automaticky smazána, ale je pouze přesunuta do seznamu prošlých 
rezervací. Ze seznamu je třeba ji vymazat ručně. Vyhrazené kapacity nejsou vráceny.  

Takový postup sice teoreticky odporuje termínu „časově omezená rezervace“, ale 
při praktickém nasazení by systém RSCK mohl přijímat poměrně velké množství 
objednávek denně. V případě „přehlédnutí“ některé objednávky pracovníky CK, 
zpoždění platby o den atp. by pak bylo krajně nevhodné celou opci vymazat (v praxi 
cestovních kanceláří je datum ukončení opce bohužel vcelku často překročeno). Ani 
vrácení kapacit není možné,  kvůli riziku dvojité rezervace kapacity. Jako jediné 
řešení tedy zbývá informování pracovníka CK o skončení platnosti opce a ten 
případně provede vymazání objednávky. 

Stavy „rezervace“, „záloha“ a „zaplaceno“ odpovídají doporučení. Ve všech je 
zájezd závazně objednán (uzavřena cestovní smlouva), liší se ve stavu platby za 
zájezd. Ve stavu „rezervace“ není provedena žádná platba, ve stavu „záloha“ je 
zaplacena záloha z ceny zájezdu a ve stavu „zaplaceno“ celá cena zájezdu. 

Pro objednávky ve stavu „odbaveno“ jsou navíc oproti předchozím odeslány 
veškeré dokumenty nutné pro účast klienta na zájezdu (pokyny k zájezdu, vouchery, 
případně kartičky pojištění, letenky…). Stav odbaveno je konečný, pro pracovníka 
CK značí, že již nemusí s objednávkou dále pracovat. 

Do stavu „storno “ se objednávka dostane po jejím zrušení ze strany CK, nebo 
klienta. Pokud byly pro objednávku zarezervovány nějaké kapacity, systém RSCK je 
automaticky vrátí. Stav odpovídá doporučení. 

Mezi stavy objednávky se lze pohybovat libovolně. Typicky se předpokládá, že 
budou probíhat pouze „dopředné“ změny (např. opce -> záloha), ovšem kvůli 
opravám možných chyb, omylem změněných stavů, nebo změn v objednávce atd. 
byla zachována i možnost provádět změny „dozadu“. 

Obrázek 3 popisuje nejčastější průběh objednávky zájezdu klientem. Objednávka 
zájezdu vyplněná pracovníky CK by měla mít stejný průběh, pouze při vytváření by 
objednávka pravděpodobně neměla být zařazena do stavu „požadavek na 
rezervaci“, protože pracovník CK může dostupnost kapacity ověřit většinou ihned.  

Podrobný návod pro přechody mezi stavy objednávky obsahuje kapitola 5.5.15. 
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4. Implementace systému 

4.1. Použité technologie 
Systém RSCK byl napsán v programovacím jazyku PHP [7], verze 5.2.x. 

Předpokládá se použití na webovém serveru Apache [8]. Server Apache je důležitý 
kvůli používání direktivy mod_rewrite [8], její používání je možné vypnout (viz 
kapitola 5.3) a systém RSCK používat i na jiných webových serverech. Jako databáze 
byla použita MySQL [9] v.5.0. Systém produkuje validní XHTML [10] kód, zobrazení 
jednotlivých elementů je definováno pomocí CSS [11] kaskádových stylů. Uživatel 
systému tedy ke své práci potřebuje pouze webový prohlížeč (například Mozilla 
Firefox). 

Všechny aplikace potřebné ke správnému fungování systému RSCK jsou volně 
šiřitelé a vzhledem k jejich povaze je možné systém používat nezávisle na zvoleném 
operačním systému. 

 
Obrázek 3 - standardní průběh objednávky zájezdu klientem 
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4.2. Dokumentace 
Kompletní programátorská dokumentace vygenerovaná pomocí programu 

doxygen [12] se nachází na přiloženém CD v adresáři docs/dokumentace. 

4.3. Databáze systému 
Jako databáze byla vybrána MySQL v5.0. Její hlavní výhodou je dostupnost u 

téměř všech poskytovatelů hostingu webových aplikací. Zároveň nabízí dostatečné 
schopnosti i pro použití na větších projektech. MySQL databáze nabízí řadu uložíšť 
pro tabulky databáze z nichž asi nejpoužívanější je MyISAM [9]. To bohužel 
nepodporuje zpracování dotazů v transakcích ani kontrolu integrity dat pomocí cizích 
klíčů, a proto bylo pro systém RSCK zvoleno úložiště InnoDB [9], které oba 
požadavky splňuje. Databáze systému RSCK by ale měla správně fungovat na 
jakémkoli uložišti s podporou transakcí a cizích klíčů. Při mazání objektů z databáze 
jsou cizí klíče v podobjektech (např. zájezd a seriál) nastaveny na cascade, cizí klíče 
v jiných objektech (např. objednávka a seriál) na restrict. Lze tedy smazat celý objekt 
najednou, i když zasahuje do více tabulek, ale není možné smazat objekt, pokud na 
něm závisí jiný. 

Pro komunikaci s databází slouží třída Database, částečně převzatá z 
[13].V současné verzi by třída mohla být vytvořena i podle vzoru library [14], ale pro 
lepší možnosti budoucího rozšíření byl zvolen vzor singleton [14]. 

4.4. Rozdělení systému 
Podle návrhu systému RSCK je třeba oddělit část pro klienty a interní část pro 

pracovníky CK. Fyzicky jsou všechny soubory interní části v adresáři admin. 
Soubory části pro klienty jsou pak v kořenovém adresáři systému RSCK a v jeho 
ostatních podadresářích. 

Společné prvky systému (údaje pro připojení do databáze, statické třídy pro 
kontrolu dat aj.) jsou umístěny v adresáři global. Samozřejmě není problém tyto 
prvky zdvojit tak, aby obě části systému přistupovaly ke svým. 

4.5. Modulární systém 
Obě části systému mají modulární architekturu – tj. obsahují jádro, které 

zabezpečuje základní funkce nutné pro chod systému a jednotlivé moduly, které 
zabezpečují ostatní funkce systému. Jednotlivé moduly jsou php soubory umístěné 
standardně v kořenovém adresáři části pro klienty nebo interní části. Každý modul 
před začátkem své práce includuje základní třídy systému RSCK a vytvoří instanci 
třídy Core. 

4.6. Jádro systému 
Jádro systému RSCK představuje třída Core v souboru core/core.inc.php. Třída je 

vytvořena podle návrhového vzoru singleton a zabezpečuje: 

• Připojení k databázi (pomocí třídy Database) 
• Autentizaci uživatele (třídy User nebo User_zamestnanec) 
• Autorizaci uživatele k jednotlivým modulům 
• Případnou úpravu parametrů modulu 
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Třída Core ke své práci potřebuje další třídy systému RSCK: 

• Třída Database pro komunikaci s databází MySQL.  
• Třídu User nebo User_zamestnanec (pro část pro klienty respektive interní). 

Třídy jsou vytvořeny podle vzoru singleton a shromažďují informace o 
přihlášeném uživateli 

Zdrojové kódy těchto tříd se nacházejí v adresáři core. 

4.7. Moduly 
Jednotlivé moduly mohou na základě specifikovaných parametrů provádět 

následující činnosti (parametry přijímané modulem jsou specifikovány ve zdrojovém 
kódu modulu a v dokumentaci generované programem doxygen). 

• Upravovat objekty modulu v databázi (s použitím třídy Database) 
• Přesměrovat uživatele na jinou stránku 
• Vytvořit výstup ve formátu XHTML 
 

K těmto činnostem využívají moduly další třídy (třídy modulu) includované před 
začátkem práce modulu. Třídy modulu se nacházejí v adresáři classes a jsou 
odvozeny od abstraktní třídy Generic_data_class – pokud zpracovávají jeden objekt 
(podobjekt) modulu, nebo od třídy Generic_list – pokud zpracovávají seznam objektů 
(podobjektů) modulu. 

Moduly části pro klienty mohou používat při tvorbě výstupu také tzv. komponenty 
systému – části používané více moduly, většinou vytvářejí instanci některé třídy 
modulu a volají její funkce (např. katalogové menu, formulář pro vyhledávání 
zájezdů…). Zdrojové kódy komponent systému se nacházejí v adresáři components. 

Přidávání / odebírání modulů může provádět uživatel v interní části v modulech 
Správa modulů a Správa modulů – klient.  

4.8. Zajímavé části implementace  

4.8.1. Adresy v části pro klienty 
Z důvodu optimalizace systému RSCK pro vyhledavače je možné pro část pro 

klienty nastavit (viz kapitola 5.3), zda se bude generovat tzv. friendly_url adresa – 
tvar 2. v kapitole 3.2, nebo adresa ve tvaru 1. kapitoly 3.2. Klientská část systému 
RSCK proto obsahuje funkci, která na základě předaných parametrů a typu adresy 
vytvoří adresu v prvním nebo druhém tvaru. 

Adresa ve 2. tvaru je zachycena pomocí přepisovacích pravidel mod_rewrite 
serveru Apache uložených v souboru .htaccess a transformována do tvaru 3. kapitoly 
3.2 a dále v jádru systému transformována do tvaru 1.  

4.8.2. Ukládání a obnova hesel 
Aby se zamezilo případnému zneužití hesel uživatelů systému, je v databázi 

uložen pouze sha1 hash hesla [7]  zkombinované ještě s náhodně generovaným 
textem, aby nebylo možné rozeznat ani stejná hesla. 

Jak bylo uvedeno v požadavcích klientů (viz kapitola 2.4.4), formulář pro získání 
zapomenutého hesla je oproti jiným systémům nestandardní - požaduje po uživateli 
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vyplnit jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje by si měl každý uživatel 
pamatovat, ale na druhou stranu jej neidentifikují jednoznačně. 

Pokud systém obdrží požadavek na změnu zapomenutého hesla, najde všechny 
uživatele, kteří odpovídají zadaným údajům (většinou pouze jednoho, ale teoreticky i 
více). Na e-maily uživatelů pak odešle zprávu s potvrzovacím kódem pro změnu 
hesla (a s vysvětlením, k čemu slouží). Pokud potvrzovací kód uživatel nezadá, 
nebude provedena žádná změna – uživatel, který o změnu nepožádal, tedy na e-mail 
nemusí nijak reagovat a nebude mu způsobena žádná újma (kromě nevyžádaného e-
mailu). 

4.8.3. Zpracování objednávky zájezdu 
Navržená databáze systému RSCK neobsahuje s jednou výjimkou žádná 

redundantní data. Výjimku tvoří velikost volné kapacity služby zájezdu – tu by bylo 
možno v databázi vypočítat z celkové kapacity, seznamu všech objednávek dané 
služby a stavu objednávky, ale vzhledem k poměrně vysoké náročnosti takového 
dotazu a velmi častým požadavkům na zobrazení volné kapacity (u zobrazení 
každého seriálu v části pro klienty) byla zvolena možnost uložit volnou kapacitu 
přímo. 

Při každé změně vytvoření, nebo vymazání objednávky je tedy třeba v aplikační 
vrstvě prověřit, zda je nutné změnit velikost volné kapacity objednávaných služeb 
(pro stavy předběžná poptávka, požadavek na rezervaci a storno není požadovaná 
kapacita rezervována, pro ostatní stavy ano) a případně volnou kapacitu upravit.   

4.8.4. Nahrávání soubor ů do systému RSCK 
V modulech fotografie a dokumenty interní části systému je uživatelům umožněno 

uploadovat soubory do systému RSCK. Cílové adresáře pro soubory jsou definovány 
v  global/config.inc.php. Modul dokumenty pouze přijatý soubor přenese pomocí 
standardní funkce move_uploaded_file() do cílového adresáře, modul fotografie navíc 
vytvoří pomocí standardní funkce imagecopyresampled() miniatury přijaté fotografie. 

V průběhu zpracování mohou nastat problémy způsobené nedostatečnými právy 
modulů k cílovým adresářům. Moduly se pokusí práva v adresářích změnit  pomocí 
funkce chmod(), ta ale může selhat (například při zapnutém php safe_mode). 
V takovém případě je třeba nastavit práva ručně viz 5.2. 

4.9. Testování systému 
Testovací verze systému RSCK se nachází na adrese http://rsck.ic.cz. Jako 

testovací data byly použity seriály a zájezdy CK SLAN tour (kapacity služeb, klienti 
systému a jejich objednávky byly přidány dodatečně, CK SLAN tour je v dostupné 
formě neuchovává). Správné zobrazování bylo testováno v prohlížečích Mozilla 
Firefox 2, Opera 9 a Internet Explorer  7. Validita XHTML kódu byla kontrolována 
validátorem W3C a také pomocí rozšíření prohlížeče Mozilla Firefox HTML 
Validator. 
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5. Uživatelská p říručka 

5.1. Požadavky systému RSCK 
Systém RSCK je webová aplikace [15], a proto lze předpokládat, že bude 

instalována na počítač určený pro podobné aplikace a že systém bude instalovat 
osoba obeznámená s instalací a spuštěním podobných aplikací, která ale většinou 
nemá přímý přístup k hostitelskému počítači. Pro správný chod systému RSCK jsou 
nutné následující požadavky: 

• HTTP server Apache [8] 
• PHP verze 5.2.0 nebo vyšší [7] 
• Databázový server MySQL verze 5.0. nebo vyšší [9] 
• Vlastní doména 
 

Většina „běžných“ poskytovatelů hostingu webových aplikací by měla tyto 
požadavky splňovat. 

5.2. Instalace 
Na přiloženém CD v adresáři src se nacházejí všechny zdrojové soubory systému 

RSCK. Nejprve je třeba provést správné nastavení přístupu do databáze a e-mailů 
použitých v systému RSCK.  

Do souboru global/prihlaseni_do_databaze.inc.php vyplňte podle pokynů v 
souboru adresu databázového serveru, přihlašovací jméno, heslo a název databáze, 
kterou bude systém RSCK používat.   

Do souboru global/config.inc.php vyplňte podle pokynů v souboru e-mailové 
adresy pro příjem a odesílání e-mailů ze systému RSCK.  

Všechny soubory a adresáře v adresáři src je nyní třeba zkopírovat do určeného 
adresáře webového serveru (podle pokynů provozovatele hostingu, například pomocí 
FTP klienta). 

Posledním krokem je instalace databáze systému RSCK. K ní je třeba spustit 
soubor install/database.php a řiďte se dalšími instrukcemi.  

Poznámka: při určitém nastavení webového serveru mohou nastat problémy při 
nahrávání souborů do systému RSCK (moduly dokumenty a fotografie). Moduly 
potřebují dostatečná přístupová práva pro zápis soubor. V případě, že systém RSCK 
tyto práva nedokáže zajistit automaticky (například při zapnutém php safe_mode), 
vytvoří chybovou hlášku, ve které specifikuje adresáře, u kterých je třeba změnit 
práva pro zápis ručně. Změnit práva k adresářům lze pomocí většiny FTP klientů 
(například v Total comander v nabídce soubor -> změnit atributy). 

5.3. Nastavení 
Standardní nastavení systému odpovídá potřebám většiny cestovních kanceláří, 

proto pravděpodobně nebude nutné jej měnit. Případné změny nastavení by měl 
provádět pouze pracovník s alespoň základní orientací v programovacím jazyku PHP. 

Změny je možné provádět ve třech konfiguračních souborech: 

•  global/config.inc.php pro společná nastavení interní i klientské části 
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� nastavení e-mailů používaných systémem RSCK 
 

• config/config.inc.php pro nastavení části pro klienty 
� parametry vyhledávání 
� parametry pro vytváření objednávek zájezdů 
� nastavení typů adres používaných v klientské části 
� parametry pro zobrazování seznamů 
 

• admin/config/config.inc.php pro nastavení interní části 
� parametry pro zobrazování seznamů 
� parametry pro tvorbu objektů jednotlivých modulů 

 
Význam jednotlivých nastavení je vždy komentován v příslušném souboru. Pro 

aplikaci změn je třeba upravené soubory zkopírovat do příslušného adresáře na 
webovém serveru (stejným způsobem jako při instalaci). 

5.4. Rozdělení systému 
Systém je rozdělen na dvě, na sobě nezávislé, části: Interní část určená pro 

pracovníky CK (tvorba seriálů, zájezdů a doprovodných informací, správa klientů a 
objednávek…) a webové rozhraní pro klienty (prohlížení / vyhledávání zájezdů,  
objednávky zájezdů, sledování stavu svých objednávek…). 

5.5.  Z pohledu pracovníka CK 

5.5.1. Přihlášení do systému 
Pro přihlášení do systému musíte mít účet vytvořený administrátorem s vlastním 

uživatelským jménem a heslem. Pomocí nich se na hlavní stránce administrace 
systému RSCK přihlásíte. Systém RSCK automaticky zjistí, ke kterým modulům 
máte oprávnění přistupovat a zobrazí jejich nabídku v horním vodorovném menu. 

5.5.2. Moduly systému 
Seznam modulů není pevně dán. Moduly je možné zakázat, nebo přidávat nové. 

Jednotliví uživatelé navíc nemusí mít přístupová práva ke všem modulům. 

Standardní moduly: 

• Modul seriál: modul pro tvorbu seriálů, jejich zájezdů a služeb, které je 
možno objednat. Dále k seriálu umožňuje přidávat další doplňující informace 
(fotografie, dokumenty…). 

• Modul informace:  vytváření / editace / mazání „doprovodných informací“ 
přidávaných k jednotlivým seriálům (např. informace o zemi, destinaci…). 

• Modul typ seriálu:  vytváření / editace / mazání typů a podtypů seriálu. 
• Modul země:  vytváření / editace / mazání zemí a destinací. 
• Modul fotografie: umožňuje nahrávání fotografií na server. 
• Modul dokumenty: umožňuje nahrávání dokumentů na server. 
• Modul uživatelé: umožňuje vytváření / editaci uživatelů systému RSCK 

(zaměstnanců CK). 
• Modul klienti: umožňuje vytváření / editaci / mazání klientů CK. 
• Modul rezervace: správa rezervací – jak požadavků od klientů, tak případně 

vytvořených pracovníky CK. 
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• Modul správa modulů: umožňuje přidávat /odebírat jednotlivé moduly. 
 

Většina modulů, pokud jim není předán žádný parametr (není vybrán žádný objekt 
modulu, např. po kliknutí na odkaz v hlavním menu) zobrazí seznam již vytvořených 
objektů (seznam seriálů, seznam informací…). Seznamy je dále možno filtrovat, 
případně třídit podle jednotlivých sloupců. S objekty je pak dále možno pracovat 
pomocí odkazů ve sloupci „možnosti editace“. 

Obrázek 4 zobrazuje základní ovládací prvky, které se vyskytují ve většině 
modulů. 

 

Při vytváření, úpravách a mazání objektů v modulech je třeba věnovat pozornost 
chybovým a potvrzovacím hláškám. Hlášky se zobrazují po provedení úpravy nahoře 
pod nadpisem. Zobrazí-li se chybová hláška (na červeném pozadí), úprava nebyla 
provedena. Text hlášky informuje o problému, který způsobil neprovedení operace. 

Zobrazí-li se potvrzovací hláška, byla požadovaná akce řádně provedena. 

   

5.5.3. Modul seriál 
Seriál je asi nejdůležitější modul celého systému RSCK. Umožňuje kompletní 

správu seriálů, jejich zájezdů a služeb, které lze objednávat. Bez parametrů (po 
kliknutí na odkaz v hlavním menu) zobrazuje seznam všech seriálů. Seznam lze 

 
Obrázek 5 – potvrzovací hláška 

 

 
Obrázek 4 - základní ovládací prvky modulu v interní části 

 

 
Obrázek 6 - chybová hláška 
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filtrovat podle typu / podtypu seriálu a podle názvu seriálu, případně setřídit podle 
jednotlivých sloupců. 

Nový seriál lze vytvořit po kliknutí na odkaz „vytvořit nový seriál“. Aby se seriál 
zobrazil klientům, je třeba, aby obsahoval minimálně:  

• název a popisek seriálu 
• typ seriálu 
• alespoň jednu zemi (definovanou jako základní)   
• alespoň jednu cenu (definovanou jako základní)  
• alespoň jeden platný zájezd. 
 

Již vytvořené seriály je možno editovat pomocí odkazů ve sloupci „možnosti 
editace“ 

• Seriál: textové informace o samotném seriálu (název, popisek, popis…) 
• Služby: definice služeb seriálu. 
• Zájezdy: vytváření / editace / mazání zájezdů a cen služeb jednotlivých 

zájezdů. 
• Země/destinace: přidávání / odebírání zemí a destinací přiřazených 

k seriálu. Pro správné zobrazení seriálu v klientské části systému RSCK je 
nutné, aby měl přiřazenou alespoň jednu zemi, označenou jako základní. 

• Fotografie: přidávání / odebírání fotografií  přiřazených k seriálu. Fotografie 
označená jako „základní“ může být zobrazena v klientské části viditelněji 
než ostatní. Pro správné zobrazení seriálu ale není přiřazení fotografie nutné. 

• Dokumenty: přidávání / odebírání dokumentů  přiřazených k seriálu. 
• Informace: přidávání / odebírání informací  přiřazených k seriálu. 
 

V závislosti na dostupnosti modulů a práv přihlášeného uživatele nemusí být 
možnosti editace země/destinace, fotografie, dokumenty a informace k dispozici. 

5.5.4. Modul informace 
Modul informace bez parametrů zobrazuje seznam všech dostupných informací. 

Seznam lze filtrovat podle země, destinace a názvu informace, případně setřídit podle 
jednotlivých sloupců.  

Předpokládá se využití hlavně pro informace o cílové zemi nebo destinaci seriálu, 
případně různé praktické informace a doporučení před cestou do dané lokality. Tyto 
informace potom může sdílet více seriálů najednou.  

Novou informaci vytvoříte kliknutím na odkaz „vytvořit novou informaci“, pro 
editaci informace zvolte odkaz  „editace“ z nabídky ve sloupci „možnosti editace“. 
K informaci je také možno přidat doplňující fotografie (odkaz „fotografie“ ve sloupci 
„možnosti editace“). 

5.5.5. Modul typ seriálu 
Typ seriálu je jedna z nutných informací pro správné zobrazení seriálu. Modul typ 

seriálu umožňuje vytváření nových typů / podtypů a editaci stávajících. Ke každému 
seriálu lze následně přiřadit právě jeden typ seriálu a maximálně jeden podtyp (např. 
Pobytové zájezdy -> U moře ). 

Pro větší přehlednost a rychlost práce zobrazuje modul typy seriálu včetně jejich 
podtypů. 
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5.5.6. Modul zem ě 
Modul země/destinace umožňuje vytvářet / editovat a případně mazat země a 

destinace – ty se pak mohou připojovat k seriálům, informacím a fotografiím. 
K seriálu může být přiřazeno více zemí i destinací (např. poznávací zájezdy, které 
projíždějí více zeměmi a v každé navštěvují několik destinací). K fotografiím a 
informacím lze přiřadit maximálně jednu zemi a destinaci. 

Stejně jako u modulu typ seriálu zobrazuje modul seznam zemí včetně jejich 
destinací. 

5.5.7. Modul fotografie 
Modul fotografie umožňuje nahrávání fotografií na server (podporovány jsou 

fotografie ve formátu jpg). Pro větší přehlednost je možné specifikovat i zemi a 
destinaci, kde byla fotografie pořízena. K fotografiím jsou automaticky vytvořeny 
zmenšené náhledy.  

Již vytvořené fotografie je možné editovat, případně opětovně nahrát na server 
(odkaz „editovat foto“ ve sloupci „možnosti editace“). 

5.5.8. Modul dokumenty 
Modul dokumenty slouží ke správě souborů nahrávaných na server. Předpokládá 

se využití převážně pro nahrávání různých letáků cestovní kanceláře, aktuálních 
nabídek, případně doplňujících informací, které mají přesně definovaný vzhled, nebo 
z jiného důvodu není vhodné je ukládat přímo do databáze jako textovou informaci (v 
opačném případě je možno použít modul informace).  

Pomocí modulu je teoreticky možné na server nahrávat i fotografie, nicméně 
k tomuto účelu slouží primárně modul fotografie. 

Jednotlivé dokumenty je možno editovat, případně opětovně nahrát na server 
(odkaz „editovat dokument“ ve sloupci „možnosti editace“). 

5.5.9. Modul uživatelé 
Modul uživatelé zobrazuje seznam všech uživatelů systému RSCK (pracovníků 

CK) a umožňuje jejich editaci, případně vytváření nových uživatelů. „Běžný“ 
pracovník CK jej většinou nepotřebuje, a proto by měl mít přístupová práva k modulu 
jen administrátor systému RSCK.  

Při tvorbě nebo editaci uživatelů je také možné změnit jejich práva k jednotlivým 
modulům systému RSCK. Nastavovaná práva ovšem nemohou být větší, než práva 
aktuálně přihlášeného uživatele. 

 
Obrázek 7 - seznam typů a podtypů seriálu 
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Je důležité zvážit udělování práv především k modulům „správa modulů“ a 
„uživatelé“. 

5.5.10. Modul klienti 
Modul klienti slouží ke správě všech klientů cestovní kanceláře. Zobrazuje jak 

klienty, kteří se sami zaregistrovali do systému RSCK, tak i klienty vytvořené 
pracovníky cestovní kanceláře.  

Ke každému klientovi je možno vytvořit objednávku, zobrazit jeho dosavadní 
objednávky, nebo zobrazit/upravit osobní informace o klientovi. 

5.5.11. Modul objednávky 
Modul objednávky je určen pro správu objednávek zájezdů cestovní kanceláře. 

Standardně zobrazuje 3 seznamy:  

• Nové požadavky: objednávky vytvořené od posledního přihlášení uživatele. 
• Prošlé opce: objednávky ve stavu „opce“, které mají prošlé datum ukončení 

opce. 
• Všechny objednávky: seznam všech objednávek. 

Seznamy lze filtrovat, případně setřídit podle jednotlivých sloupců.  

 

Novou objednávku lze vytvořit po kliknutí na odkaz „vytvořit novou 
objednávku“. Nejprve je třeba vybrat objednávaný seriál a zájezd, následně pak 
klienta, který zájezd objednává. U konkrétního klienta (v modulu klienti), nebo u 
konkrétního zájezdu (v modulu seriál) lze vytvořit objednávku na zájezd / pro klienta 
kliknutím na odkaz „vytvořit objednávku“. 

U objednávky je třeba specifikovat počet osob, stav objednávky a požadované 
služby. Celková cena nemusí být součtem cen požadovaných služeb (např. když 
v katalogu nejsou uvedeny všechny slevy, příplatky…) a je třeba ji vyplnit 
samostatně. 

Již vytvořené objednávky je možno editovat pomocí odkazů ve sloupci „možnosti 
editace“: 

• Objednávka: editace stavu objednávky, termínu vypršení opce, počtu osob a 
celkové ceny objednávky. 

 
Obrázek 8 - seznamy objednávek zájezdů 
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• Služby: editace objednávaných služeb. 
• Osoby: editace osob přihlášených na zájezd. Pokud je účastníkem zájezdu i 

objednávající, je třeba ho vyplnit také. 
• Platby: seznam plateb přiřazených k objednávce. 

5.5.12. Moduly správa modul ů a správa modul ů - klient 
Moduly správa modulů a správa modulů - klient slouží k přidávání/odebírání 

jednotlivých částí systému RSCK. Moduly systému RSCK by se měly měnit pouze 
při jeho updatech, a proto není vhodné, aby měl přístupová práva k modulu „běžný“ 
pracovník CK.  

U modulů lze nastavit název modulu, adresu zdrojového kódu, typ modulu a text 
nápovědy. Vzhledem k různým způsobům generování adresy modulu je  u modulu 
v části pro klienty třeba jako adresu modulu zadat název souboru s modulem (bez 
přípony) a u modulů interní části celou cestu od kořenového adresáře systému RSCK 
k modulu. Typ modulu je identifikace modulu pro ostatní moduly, které mohou 
vyžadovat jeho přítomnost. U existujících modulů proto není vhodné jí měnit. Text 
nápovědy (pouze u modulů interní části) se zobrazuje u každého modulu dole a měl 
by pomáhat uživatelům při orientaci v systému RSCK. 

5.5.13. Práva uživatel ů k modul ům 
V případě nejistoty / nejasností ohledně přidělení práv uživatelům lze využít 

následující seznam typických uživatelů systému a jejích práv: 

• Každý uživatel by měl mít práva ke čtení modulu hlavní stránka a plná práva 
k modulu nastavení účtu. 

• Pracovník vytvářející zájezdy by měl mít práva k tvorbě a editaci vlastních 
seriálů, fotografií, dokumentů a dalších informací, dále minimálně pro čtení 
typů seriálu a zemí, není třeba, aby měl jakákoli práva k modulům správa 
modulů a uživatelé. 

• Pracovník který zpracovává objednávky  by měl mít práva k tvorbě a 
editaci vlastních klientů a plná práva k modulu objednávky. K modulu seriál 
musí mít minimálně práva pro čtení. 

• Pracovník, který vytváří zájezdy i zpracovává objednávky by měl mít 
práva obou výše uvedených. 

• Správce cestovní kanceláře (ředitel, pracovník IT)  – osoba která se stará o 
chod cestovní kanceláře „zevnitř“, navrhuje strukturu zájezdů, spravuje 
uživatele, kontroluje správné zadání objektů atd. by měl mít plná práva ke 
všem modulům kromě „správa modulů“ a „správa modulů – klient“, ty by 
měl vlastnit pouze pokud se stará i o updatování systému. 

• Hlavní administrátor – plná práva ke všem modulům 

5.5.14. Kapacity služeb 
Systém RSCK nabízí několik možností, jak specifikovat kapacity služeb zájezdů.  

Základní možností je zadat přesný počet volných míst. Počet lze definovat pro 
každý zájezd zvlášť buď při vytváření zájezdu, nebo editaci cen zájezdu. Typické 
využití je pro služby, kde má CK vyhrazenou kapacitu, u které se nepředpokládá 
příliš mnoho změn (případně jen nárůst) – počet míst v autobusu, kapacity 
poznávacích zájezdů, vyhrazené kapacity v ubytovacích zařízeních… Je-li kapacita 
vyčerpána, služba automaticky přejde do stavu „na dotaz“. 
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U některých služeb není jejich kapacita nijak omezena, nebo je omezení zahrnuto 
v jiné službě (např. příplatek za večeře, příplatek za výlety…). V takovém případě je 
možno kapacitu služby definovat jako „kapacita bez omezení“ – tato definice je 
společná pro všechny zájezdy seriálu a nastavuje se již při tvorbě služeb seriálu. 
V případě potřeby je možno jí u některých zájezdů přepsat definicí „na dotaz“ nebo 
„vyprodáno“. 

Pokud CK nemá u služby předem vyhrazenou kapacitu (většinou nabídky 
ubytování, zajišťování vstupenek…), je možno kapacitu definovat jako „na dotaz“. 

Je-li kapacita zcela vyprodána a možnost navýšení kapacity je nepravděpodobná, 
pak je vhodné službu definovat jako „vyprodáno“. 

U definice kapacity služby může být najednou zadáno více parametrů (např. ke 
kapacitě označené „na dotaz“ bylo přidáno označení „vyprodáno“). V takových 
případech má nejvyšší prioritu definice „vyprodáno“, dále pak „na dotaz“ a „kapacita 
bez omezení“. Teprve pokud není kapacita definována jinak, použije se počet 
volných míst. 

5.5.15. Stavy objednávky 
V průběhu procesu zpracování objednávky zájezdu se objednávka může nacházet 

v několika stavech. Následující popis by měl ujasnit, kdy je třeba objednávku 
přesunout z jednoho stavu do jiného. 

• Předběžná poptávka: klient projevil zájem o zájezd, ale zatím nežádá o 
vyčlenění kapacity (zajímá se o víc zájezdů, potřebuje znát nějaké doplňující 
informace…). Jedná se spíše o teoretický stav, uchovávání předběžných 
poptávek se nepředpokládá. 

• Požadavek na rezervaci: klient projevil zájem o zájezd a chce si ho 
zarezervovat – čeká se na potvrzení rezervace od cestovní kanceláře 
(pravděpodobně proto, že některé služby, o které má zájem nemají volnou 
kapacitu). Je třeba zjistit volnou kapacitu služeb a případně objednávku 
přesunout do stavu „Opce“. 

• Opce: časově omezená rezervace kapacit služeb. Ze specifikovaných služeb 
byla vyčleněna požadovaná kapacita, je třeba klienta kontaktovat ohledně 
způsobů platby a vyčkat na jeho odpověď. Je-li přesáhnuta doba opce a klient 
neprojevil další zájem, je možno objednávku vymazat ze systému RSCK. 

• Rezervace:  je sepsána a podepsána cestovní smlouva, ale není obdržena 
žádná platba z ceny zájezdu. 

• Záloha: oproti rezervaci navíc uhrazena záloha z ceny zájezdu. 
• Zaplaceno: uhrazena plná cena zájezdu. 
• Odbaveno: klientovi jsou odeslány veškeré podklady pro účast na zájezdu 

(voucher, pokyny k zájezdu…). Objednávka je tím vyřízena, pracovník CK 
se již o objednávku nemusí dále starat. 

• Storno: objednávka zájezdu byla zrušena buď ze strany klienta, nebo CK. 
Pokud byla objednávce vyčleněna nějaká kapacita, je uvolněna. 

5.5.16. Postup objednávky zájezdu klientem 
Vzorový postup objednávky zájezdu klientem: 

Klient zvolí zájezd, o který má zájem a vyplní počet osob,  požadované služby a 
osobní údaje klientů, které na zájezd přihlašuje. 
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Objednává-li si klient službu s kapacitou „vyprodáno“, neprovede se žádná 
rezervace kapacity a v systému RSCK se jí přiřadí stav „požadavek na rezervaci“. 
Klient bude e-mailem informován, že služba je vyprodána a bude kontaktován CK 
v případě uvolnění kapacity. To dává CK možnost (např. v časové tísni, nebo při 
velkém množství požadavků stejné služby) na objednávku vůbec nereagovat, 
případně může najít pro klienta jinou vhodnou alternativu. 

Objedná-li si klient službu s kapacitou „na dotaz“, neprovede rezervace kapacity 
a v systému RSCK se jí přiřadí stav „požadavek na rezervaci“. Klient bude e-
mailem informován, že služba je pouze na dotaz, CK zjistí dostupnost služby a bude 
klienta dále informovat.  CK by měla zjistit kapacitu služby a případně objednávku 
potvrdit – převést do stavu opce (automaticky se vyhradí kapacity služeb). 

Pokud si klient objednal pouze služby s kapacitou bez omezení, nebo s dostatečně 
velkou volnou kapacitou, systém RSCK provede automaticky rezervaci všech 
kapacit, objednávce přiřadí stav „opce“ a nastaví také datum ukončení opce. 

Pozn. Systém je možno nastavit, aby i při volných kapacitách objednávku 
nepotvrzoval ihned, ale pouze manuálně pracovníky CK. 

Pokud je objednávka potvrzena (přesunuta do stavu opce, nebo vyššího), měla by 
CK klienta informovat o možnostech platby zájezdu (případně zanést požadované 
platby do systému RSCK) a dále v závislosti na jejich přijetí (a dalších případných 
okolnostech popsaných v předchozí kapitole) objednávku přesunout do stavu 
„záloha“, „ zaplaceno“,  „ odbaveno“, nebo „storno“. 

5.6.  Z pohledu klienta 

5.6.1. Vyhledávání zájezd ů 
Pro vyhledání zájezdu je možno použít buď katalog zájezdů, zjednodušené, nebo 

podrobné parametrické vyhledávání.  

Katalog je řazený podle typu zájezdu, cílové země a názvu zájezdu, jednotlivé 
zobrazované zájezdy pak podle termínu odjezdu. Ve vyhledávání lze specifikovat 
typ/podtyp seriálu, cílovou zemi/destinaci, typ stravování, ubytování, dopravy termín 
odjezdu a cenu zájezdu. 

U vybraného zájezdu lze sdělit cestovní kanceláři zájem o zájezd některým ze 3 
typů formulářů (podle typu požadavku klienta): 

5.6.2. Dotaz k zájezdu 
Dotaz k zájezdu je jednoduchý formulář pro získání dalších informací o zájezdu. 

Klient vyplní základní údaje o sobě a text dotazu, pracovníci CK dotaz zpracují a 
odpoví na zadaný e-mail. Odesláním dotazu nevzniká pro klienta žádná povinnost 
zájezd později objednat. 

5.6.3. Předběžná poptávka 
Nezávazná poptávka zájezdu. Vhodná např. pokud má klient zájem o více zájezdů, 

nebo pokud není zaregistrován. Klient vyplní základní osobní údaje a specifikuje 
požadované služby, CK ověří dostupnost zájezdu a případně zodpoví dotazy klienta 
na zadaný e-mail. Odesláním předběžné poptávky nevzniká pro klienta žádná 
povinnost zájezd později objednat. 
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5.6.4. Objednávka zájezdu 
Objednávka zájezdu je dostupná pouze pro registrované a přihlášené klienty. 

Obsahuje veškeré údaje, které klient musí poskytnout k uzavření cestovní smlouvy. 
Klient specifikuje požadované služby a vyplní potřebné informace o osobách, které 
na zájezd přihlašuje. Osoby může buď vyplnit přímo (zadání všech potřebných 
osobních údajů), nebo vybrat klienta, kterého již v minulosti přihlašoval, nebo 
specifikovat Id klienta, který je již veden v databázi CK. 

5.6.5. Registrace a zm ěna osobních údaj ů 
Každý uživatel systému RSCK má možnost se do něj zaregistrovat a využít tak 

možnost odeslání objednávky zájezdu a sledování stavu svých objednávek. Pokud 
klient ještě není v databázi cestovní kanceláře veden, měl by vyplnit kompletní 
registrační formulář (odkaz „nová registrace“ uživatelského menu).  

Pokud je již klient v systému RSCK veden (v minulosti si objednal nějaký zájezd, 
nebo byl na nějaký přihlášen) a chce mít přístup k minulým informacím, nebo např. 
získat výhody věrných zákazníků atd. Může si pouze vytvořit uživatelský účet ke své 
osobě. K tomu musí znát svojí identifikaci v systému (položka Id každého účastníka 
je součástí potvrzení objednávky zájezdu odesílaného na e-mail klienta, případně je 
možno si číslo vyžádat přímo od CK). 

5.6.6. Moje objednávky 
Přihlášený klient má možnost vidět stav svých objednávek po kliknutí na položku 

„Moje objednávky“ uživatelského menu. 

6. Závěr 

6.1. Splnění cíle, p řínos práce 
Cílem bylo vytvořit rezervační systém pro menší až střední cestovní kanceláře. To 

se zdařilo, i když jako asi u každé webová aplikace se vždy najdou nové nápady a 
možná vylepšení. Systém RSCK umožní klientům vytvořit on-line objednávku 
zájezdu a sledovat stav svých objednávek. Cestovní kanceláři tak sníží objem nutné 
práce pro zpracování klientem objednávaných zájezdů. 

Systém RSCK obsahuje dostatečně silný mechanizmus nastavování kapacit pro 
různé typy služeb zájezdů a dokáže automaticky upravovat aktuálně volnou kapacitu 
– klientům i pracovníkům CK tedy umožňuje sledovat skutečný stav zájezdů. 

Před ostrým nasazením systému by bylo vhodné zkonzultovat s příslušnou 
cestovní kanceláří přesné texty e-mailů, průvodní poznámky u formulářů, chybová 
hlášení aj. 

Interní část systému RSCK naplňuje základní požadavky „front-office“ části 
cestovní kanceláře na rezervační systém.  Ke zvětšení použitelnosti systému by 
v budoucnu pomohla například možnost hromadně zpracovávat některá data (např. 
prošlé opce), průběžný výpočet celkové ceny objednávky zájezdu, editor základních 
html značek pro některé formuláře v interní části, nebo textové výstupy ze systému 
(cestovní smlouva, voucher atd.). 
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6.2. Možná rozší ření systému 

6.2.1. Import / export 
Naplnění rezervačního systému je poměrně zdlouhavá práce, proto by bylo vhodné 

vytvořit modul, který by umožnil požadovaná data importovat pomocí nějakého 
univerzálního formátu, například XML[]. Zároveň by bylo vhodné vytvářet exporty 
uložených zájezdů, případně i jiných dat, pro potřeby třetích stran (především 
cestovních agentur). 

Modul import / export by se mohl starat i o archivaci starých dat (exportovaná 
data by zároveň vymazal z databáze). V takovém případě by bylo vhodné, aby 
podporoval více exportních formátů , například XML, (x)HTML, CSV, SQL 
inserty… 

6.2.2. Tiskové sestavy 
Cestovní kanceláře denně používají různé formuláře (cestovní smlouvy, faktury, 

vouchery, seznamy osob…), které by bylo možno vytvářet pomocí údajů 
v rezervačním systému. 

6.2.3. Zálohování dat 
Většina komerčních poskytovatelů webhostingu  nabízí pravidelné zálohování 

databáze. V případě absence této možnosti u konkrétního poskytovatele by bylo 
možné vytvořit modul, který by pravidelně v závislosti na nastavení zálohoval 
některé tabulky databáze pomocí plánovače úloh (například cron). Modul by také 
mohl být rozšířením modulu import /export. 

6.2.4. Napojení na ú četní systém 
Rezervační systém by také mohl být propojen s účetním systémem nasazeným 

v cestovní kanceláři (například Money S3). Propojení by pravděpodobně vyžadovalo 
rozšíření informací požadovaných u plateb objednávky zájezdu. 

6.2.5. Web services 
Pro další úroveň spolupráce s cestovními agenturami by bylo možné vytvořit 

webovou službu, která by pro specifikovanou službu zájezdu vrátila její aktuální 
kapacitu. Dále by mohla i přijímat objednávky zájezdů a tím rozšířit možnost „on-
line“ objednávky zájezdu i pro zákazníky cestovních agentur. 
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8. Přílohy 

A. Obsah CD 
Na přiloženém disku se nachází: 

• Zdrojový kód aplikace v adresáři src 
• Programátorská dokumentace (doxygen) v docs/dokumentace 
• Tato práce v elektronické podobě v docs/bc 
• Soubory pro vytvoření databáze v dtb 

� tabulky.sql obsahují definici tabulek 
� data.sql vytvoří moduly systému RSCK a administrátora s přihlašovacím 

jménem root a heslem root  
• Testovací data v testovaci_data 

� Data použitá v testovací verzi systému RSCK 

B. Slovní ček pojm ů 

Cestovní kancelá ř 
Přesná definice pojmu cestovní kancelář je obsažena v zákoně 159/1999 Sb. Jedná 

se o fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní koncesi cestovní kanceláře (může 
pořádat vlastní zájezdy dle zákona 159/1999 Sb.). Krom toho může také za provizi 
nabízet zájezdy jiných cestovních kanceláří. 

Cestovní agentura 
Cestovní agentura na rozdíl od cestovní kanceláře nesmí pořádat/vytvářet vlastní 

zájezdy dle zákona 159/1999 Sb. Může pouze nabízet zájezdy jiných CK. 

Front-office 
Front office je část cestovní kanceláře (historicky to skutečně byla „přední 

místnost CK“), která se zabývá kontaktem s klienty – nabízí zájezdy, přijímá 
požadavky od klientů a vede s nimi komunikaci. Informatickou terminologií se jedná 
o rozhraní mezi klientem a cestovní kanceláří. 

Back-office 
Back office je část cestovní kanceláře, která se zabývá zajištěním zájezdů – 

zajišťuje kapacity ubytovacích zařízení, kontaktuje dopravce, zařizuje pojištění 
klientů atd. 

Seriál a zájezd 
Oproti tomu, jak je chápán pojem zájezd „běžnými“ klienty se v praxi cestovních 

kanceláří zavádí spíše termíny seriál a zájezd (termín) seriálu (zřídka také se stejným 
významem zájezd a termín zájezdu). Definice seriálu není zcela jednoznačná, ale 
obvykle sdružuje skupinu zájezdů se stejným místem pobytu, programem, způsobem 
dopravy, stravování, případně dalšími společnými vlastnostmi. 

Konkrétní zájezd seriálu pak již jen specifikuje termín odjezdu a příjezdu a ceny 
služeb. 
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Služba zájezdu 
Služba zájezdu je samostatně objednatelná část/rozšíření zájezdu (zájezd lze 

například nabízet s 2, 3 nebo 4-lůžkovými pokoji, pak je pro každý typ ubytování 
definována jedna služba). Zájezdy jednoho seriálu mají většinou stejné služby, u 
každého zájezdu však mohou mít různé ceny a kapacity.  

Destinace 
Většina cestovních kanceláří specifikuje (především u pobytových zájezdů) kromě 

cílové země ještě destinaci zájezdu. Definice destinace není zcela přesná, v závislosti 
na cílové zemi a praxi dané CK může jít o město, správní nebo geografickou oblast, 
nebo jiný název který dostatečně přesně vystihuje místo zájezdu (Paříž, Londýn, 
Severní Dalmácie, Katalánie, Costa del Sol…). 

Cestovní smlouva 
Cestovní smlouva je smlouva o účasti na zájezdu (ve smyslu zákona 159/1999 

Sb.) mezi cestovní kanceláří pořádající zájezd a jejím zákazníkem – klientem. 
Veškeré požadavky na obsah cestovní smlouvy obsahuje zákon č. 159/1999 Sb. 

Pro smlouvu o účasti na produktech cestovní kanceláře, které nesplňují definici 
pojmu zájezd dle zákona 159/1999 Sb. se používají většinou termíny „p řihláška na 
zájezd“ nebo „objednávka služeb“. Náležitosti těchto smluv bývají většinou stejné 
jako u cestovní smlouvy. 

Opce 
Opce je jeden ze stavů objednávky zájezdu. V tomto stavu má klient rezervovanou 

určitou kapacitu služeb vybraného zájezdu. Rezervace je časově omezená do dne 
„D“. Klient má do dne D čas, aby vyplnil řádnou cestovní smlouvu, provedl platbu 
zálohy za zájezd, případně provedl jiné úkony v závislosti na požadavcích CK. Klient 
ani cestovní kancelář nejsou ještě vázáni žádnou smlouvou o účasti na zájezdu, přesto 
by CK měla dodržet rezervaci příslušných kapacit. 

Voucher 
Voucher je poukázka na některé služby zájezdu, případně na celý zájezd 

(nejčastěji se voucher používá k prokázání se před nástupem na ubytování v hotelu). 
Klient se musí prokázat voucherem před nástupem na zájezd, případně před začátkem 
užívání služby. 

Ad-hoc, Alotmán a Garance 
Ad-hoc, Alotmán a Garance jsou základní způsoby (dal by se použít termín 

protokoly), pomocí kterých cestovní kancelář získává kapacity k objektům 
vlastněných jinými subjekty (většinou se jedná o kapacity ubytovacích zařízení, 
teoreticky i o kapacity dopravců…). 

Při poskytování kapacity stylem ad-hoc dostane cestovní kancelář požadavek na 
rezervaci od klienta. CK kontaktuje vlastníka kapacity s požadavkem na rezervaci. 
Vlastník jej buď potvrdí, nebo zamítne a CK podle toho potvrdí, nebo zamítne 
požadavek klienta. Stylem ad-hoc funguje například rezervace ve většině tuzemských 
ubytovacích zařízeních. 

Alotmán představuje vyhrazenou kapacitu pro potřeby cestovní kanceláře 
(většinou např. 2-3 pokoje v hotelu). Cestovní kancelář má domluvenou kapacitu 
zaručenu a může požadavky na ní potvrzovat bez kontaktování vlastníka. Součástí 
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dohody o alotmánové kapacitě je většinou i čas, do kdy je kapacita cestovní kanceláři 
přidělena. Po překročení času (u ubytovacích zařízeních cca měsíc před začátkem 
pobytu) je případná nevyužitá kapacita vrácena vlastníkovi objektu. 

Garance představuje kapacitu, která je pro potřeby cestovní kanceláře vyhrazena 
trvale – většinou jí pro sebe předem zakoupila a dále jí přeprodává. 

C. Tabulky databáze 

Struktura tabulky cena 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_cena int(11) autoincrement 
id_serial int(11) 0  
nazev_ceny varchar(200)  
typ_ceny int(11) 0  
zakladni_cena int(11)  
kapacita_bez_omezeni int(11) 0  

Struktura tabulky cena_zajezd 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_cena int(11) 0 foreign_key 
id_zajezd int(11) 0 foreign_key 
castka int(11) 0  
mena varchar(50)  
kapacita_celkova int(11) 0  
kapacita_volna int(11) 0  
na_dotaz int(11) 0  
vyprodano int(11) 0  

Struktura tabulky destinace 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_destinace int(11) autoincrement 
id_zeme int(11) 0  
nazev_destinace varchar(200)  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky destinace_serial 
Sloupec Typ Výchozí  
id_destinace int(11) 0 foreign_key 
id_serial int(11) 0 foreign_key 

Struktura tabulky dokument 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_dokument int(11) autoincrement 
nazev_dokument varchar(200)  
popisek_dokument varchar(200)  
dokument_url varchar(200)  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  
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Struktura tabulky dokument_serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_serial int(11) 0 foreign_key 
id_dokument int(11) 0 foreign_key 

Struktura tabulky foto 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_foto int(11) autoincrement 
id_zeme int(11)  
id_destinace int(11)  
nazev_foto varchar(200)  
popisek_foto varchar(200)  
foto_url varchar(200)  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky foto_informace 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_informace int(11) 0 foreign_key 
id_foto int(11) 0 foreign_key 
zakladni_foto int(11) 0  

Struktura tabulky foto_serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_serial int(11) 0 foreign_key 
id_foto int(11) 0 foreign_key 
zakladni_foto int(11) 0  

Struktura tabulky informace 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_informace int(11) autoincrement 
id_zeme int(11) 0  
id_destinace int(11) 0  
nazev varchar(200)  
nazev_web varchar(200)  
popisek text  
popis text  
typ_informace int(11) 0  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky informace_serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_informace int(11) foreign_key 
id_serial int(11) foreign_key 

Struktura tabulky modul_administrace 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_modul int(11) autoincrement 
nazev_modulu varchar(200)  
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adresa_modulu varchar(200)  
typ_modulu varchar(200)  
napoveda text  
povoleno int(11)  
id_user_create int(11)  
id_user_edit int(11)  

Struktura tabulky modul_klient 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_modul int(11) autoincrement 
nazev_modulu varchar(200)  
adresa_modulu varchar(200)  
typ_modulu varchar(200)  
povoleno int(11)  
id_user_create int(11)  
id_user_edit int(11)  

Struktura tabulky objednavka 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_objednavka int(11) autoincrement 
id_klient int(11) 0  
id_serial int(11)  
id_zajezd int(11) 0  
datum_rezervace datetime  
rezervace_do date  
stav int(11) 0  
pocet_osob int(11)  
celkova_cena int(11) 0  
zbyva_zaplatit int(11) 0  
mena varchar(50)  
id_user_create int(11)  
id_user_edit int(11)  
poznamky text  

Struktura tabulky objednavka_cena 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_objednavka int(11) 0 foreign_key 
id_cena int(11) 0 foreign_key 
pocet int(11) 0  

Struktura tabulky objednavka_osoby 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_objednavka int(11) 0 foreign_key 
id_klient int(11) 0 foreign_key 
cislo_osoby int(11)  

Struktura tabulky objednavka_platba 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_platba int(11)  autoincrement 
id_objednavka int(11) 0  
castka int(11) 0  
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vystaveno date 0000-00-00  
splatit_do date   
splaceno date   
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_serial int(11) autoincrement 
nazev varchar(200)  
nazev_web varchar(200)  
popisek text  
popis text  
cena_zahrnuje text  
cena_nezahrnuje text  
poznamky text  
id_typ int(11) 0  
id_podtyp int(11) 0  
strava int(11) 0  
doprava int(11) 0  
ubytovani int(11) 0  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky typ_serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_typ int(11) autoincrement 
id_nadtyp int(11) 0  
nazev_typ varchar(200)  
nazev_typ_web varchar(200)  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  

Struktura tabulky user_klient 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_klient int(11)  autoincrement 
uzivatelske_jmeno varchar(100)   
heslo_sha1 varchar(100)   
salt varchar(100)   
last_logon datetime   
jmeno varchar(100)   
prijmeni varchar(100)   
titul varchar(100)   
email varchar(100)   
telefon varchar(100)   
datum_narozeni date 0000-00-00  
cislo_pasu varchar(100)   
cislo_op varchar(100)   
rodne_cislo varchar(100)   
ulice varchar(100)   
mesto varchar(100)   
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psc varchar(100)   
vytvoren_klientem int(11)   
vytvoren_ck int(11)   
ucet_potvrzen_klientem int(11) 0  
salt_potvrzeni varchar(100)   
potvrzeni_expire datetime   
id_klient_create int(11)   
id_user_create int(11)   
id_user_edit int(11)   

Struktura tabulky user_zamestnanec 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_user int(11) autoincrement 
id_ck int(11) 0  
uzivatelske_jmeno varchar(100)  
heslo_sha1 varchar(100)  
salt varchar(100)  
last_logon datetime  
jmeno varchar(100)  
prijmeni varchar(100)  
email varchar(100)  
telefon varchar(100)  
hlavni_administrator int(11) 0  
id_user_create int(11)  
id_user_edit int(11)  

Struktura tabulky user_zamestnanec_prava 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_modul int(11) foreign_key 
id_user int(11) foreign_key 
prava int(11)  

Struktura tabulky zajezd 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_zajezd int(11)  autoincrement 
id_serial int(11) 0  
od date 0000-00-00  
do date 0000-00-00  
pocet_noci int(11)   
hit_zajezd int(11) 0  
poznamky_zajezd text   

Struktura tabulky zeme 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_zeme int(11) autoincrement 
nazev_zeme varchar(200)  
nazev_zeme_web varchar(200)  
id_user_create int(11) 0  
id_user_edit int(11) 0  
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Struktura tabulky zeme_serial 
Sloupec Typ Výchozí Poznámka 
id_serial int(11) 0 foreign_key 
id_zeme int(11) 0 foreign_key 
zakladni_zeme int(11) 0  

 


