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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zhodnotit a vylepšit aktuální řešení informačního 

systému organizace Klub Salesiánského hnutí mládeže v Prostějově tak, aby splňoval 

náročnější požadavky na rychlou online komunikaci a vytvořil tak dostupnou podporu 

pro řízení informací a řízení skladových aktiv. Práce se zaměřuje na další návrhy 

rozšíření IS tak, aby se na jeho základech mohla organizace dále rozvíjet a plnit 

požadavky udávané stakeholdery. 

 

Klíčová slova 

Informační systém, webový systém, VBA, plánování, kontrola, nezisková 

organizace, MS Sharepoint 2013, Intranet, CRM, DMS 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is to evaluate and improve the current information 

system solutions  in organization Salesian Youth Movement Club, Prostejov to meet the 

demanding requirements for rapid online communication and created the available 

support for information management and storage management assets. The work focuses 

on further expansion proposals IS to develop and fulfill the requirements indicated by 

organization‘s stakeholders. 

Keywords 

Information system, web-based system, VBA, planning, controlling, non-profit 

organization, MS Sharepoint 2013, Intranet, CRM, DMS 
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Úvod 

V dnešní době je optimální řízení toku informací jednou z nejdůležitějších 

konkurenčních výhod v podnikání. A s nástupem moderní informační techniky se stává 

toto řízení nejen výhodou, ale také, vzhledem ke své dobré dostupnosti, také nutností. 

Tato diplomová práce nepřímo navazuje na bakalářskou práci „Webový systém 

pro neziskové organizace“. Sleduje konkrétní organizaci dva roky po aplikaci změn 

navrhnutých v této práci. Organizace na základě těchto změn rozšířila oblast působení a 

otevřela se novým příležitostem, které jí okolí nabízí. S tímto rozšířením však vyvstaly 

nové procesy, které je potřeba účinně a komplexně řešit. Mezi tyto procesy patří 

zejména evidence majetku a jeho zápůjček, evidence dokumentace, procesů a postupů, 

evidence úkolů a sdílení kalendářů. Úspěšným řešením těchto procesů mohou být 

webové služby MS Sharepoint, na jejichž aplikaci se tato diplomová práce zaměřuje. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem práce je rozpoznat funkčnost stávajícího informačního systému, navrhnout 

jeho optimalizaci, nalézt potenciální řešení evidenci majetku, organizaci vnitřních 

dokumentů, pravidel a organizaci času a úkolů. Tento systém musí být pro firmu 

efektivní tak, aby se mohla nadále rozvíjet a rozšiřovat svoji oblast působení a získala 

tím možnost dosahovat svých dlouhodobých cílů. 

K analýze současné situace jsem využil mně důvěrně známé prostředí této 

organizace, jejímž jsem členem. Sledoval jsem oblasti působení organizace, její 

problémy z hlediska plánování a kontrolování, zpracoval jsem analýzu SWOT a analýzu 

SLEPT. Stávající informační systém jsem analyzoval metodou HOS. Dále jsem využil 

teoretických poznatků z oblasti podnikové informatiky a řízení podniku. 

Jako řešení situace jsem využil potenciálu balíku webových aplikací Office 365, 

plánu E1. Firemní intranet je realizován na platformě MS Sharepoint 2013.  



13 

 

2 Teoretická východiska práce 

2.1. Podniková informatika 

Podniková informatika je nezastupitelnou součástí firmy. Vstupuje do procesů 

firmy a systematicky je pomáhá definovat, sestavovat a udržovat. 

Obrázek č. 1:Principy aplikované informatiky (1, str. 17) 

Podniková informatika představuje principy a aplikace informatiky v řízení,  

provozu a rozvoji ekonomického subjektu a zahrnuje svou interní část, tedy 

informatiku pro interní část podniku a externí část, tedy informatiku pro řešení externích 

vztahů (1).  

Obrázek č. 2: Aplikace informatiky v ekonomice (1, str. 24) 
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Za nejdůležitější součásti informačních systémů se obvykle ne zcela korektně 

považují technika a počítače. Nejdůležitějšími částmi v tomto systému jsou totiž lidé, 

všichni, kdo přijdou s tímto systémem do styku, ať už vstupem, nebo jsou dokonce jeho 

přímou součástí. Na uživatelích, jejich kvalifikaci a zájmu pak závisí, jaký bude 

výsledný efekt a návratnost investic do informatiky (1). Proto podnikový systém musí 

odpovídat charakteristickým vlastnostem lidí a jejich nárokům. Požadavky uživatelů se 

stávají jedním ze zásadních zdrojů rozvoje podnikové informatiky a jejich kvalitní 

definice je nezbytným předpokladem pro vývoj informačního systému. 

Na IS se můžeme z pohledu uživatele podívat jako na celek tvořený službami a 

technologiemi, jimiž jsou tyto služby realizovány. Uživatel vyžaduje právě dokonalou 

část těchto služeb, tedy všechno to, co je systém schopen poskytnout. Podnik pak 

samozřejmě vyžaduje co nejnižší náklady. S tím souvisí i technologie, s rostoucí 

složitostí systému totiž obvykle rostou nároky na právě na technologie. Úkolem 

dodavatele systému je tedy zaměřit se mimo jiné na to, aby byl systém co možná 

nejvíce optimalizován.  

 

2.2. Datové zdroje 

Data jsou předmětem operací v informatice. Jsou primárním zdrojem pro 

přípravu a zpracování informací, a proto je potřeba se v aplikaci systému zaměřit na 

jejich dostupnost, kvalitu a optimální množství 

Obrázek č. 3: Soubory dat uložených v adresářích (1, str. 33) 
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Pro účely informačních systémů zatím nebyl vymyšlen lepší způsob než 

uchovávat data v tabulkách, které umožňují jejich výběr na základě zadaných parametrů 

jejich veličin. 

Součástí dobrého informačního systému je vhodná organizace a kategorizace tak, 

aby bylo možné k jednotlivým datům zajistit efektivní a bezpečný přístup, aby bylo 

možné definovat mezi nimi vazby a realizovat nad nimi potřebné operace. 

Základní logickou a organizační jednotkou je v informačních systémech soubor 

dat (1). Z hlediska organizace jsou pak tyto soubory zařazeny do celků, adresářů dat, a 

tyto adresáře mají svou hierarchickou strukturu, každý může obsahovat jiné podadresáře 

nebo soubory (1). Ke vhodnému umístění takových dat pak v systému slouží databáze. 

Podle účelu můžeme data rozdělit na kmenová, pohybová, řídící a správní a 

dokumentační (1). 

 

Takové rozdělení je pouze výchozí ideou, jednotlivé případy realizace systémů 

se pak od ní mohou lišit, ale dá se očekávat, že z tohoto rozdělení budou vycházet. 

 

Obrázek č. 4: Data v podnikové informatice podle jejich účelu (1, str. 35) 
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2.3. Funkce 

Funkce je vymezena jako obsahově určená skupina operací s daty, vztahující se 

k určité potřebě uživatele. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný souhrn 

poskytovaných, požadovaných nebo plánovaných funkcí (1). 

Funkce vyžaduje vymezení obsahu, operací nižšího charakteru a jejich vlastností, 

jasné vymezení vstupů a výstupů. Musí být definováno, komu je taková funkce určena a 

jaké jsou její specifické nároky.  

 

  

2.4. Elektronické podnikání 

Vstup informatiky do řízení externích, a zejména obchodních, vztahů nabýval 

postupně na významu a dnes představuje naprosto běžnou součást většiny informačních 

systémů nejrůznějších firem a organizací (1). S rozvojem informačních a 

komunikačních technologií začalo aplikací přibývat a tyto aplikace se začaly natolik 

odlišovat, že jejich využití je dnes možné ve všech oblastech elektronického podnikání, 

Obrázek č. 5: Kategorie funkcí IS dle povahy operací s daty (1, str. 38) 
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například aplikacemi marketingovými, distribučními, komunikačními, evidenčními, 

zpětno-vazebními.  

Typickou vlastností současné doby je „globalizace“, a to jak ekonomická, tak 

informační, přičemž oba pojmy spolu úzce souvisí. Podmínkou ekonomické globalizace 

je globalizace informační, tedy vznik globálního informačního prostředí, internetu. Na 

druhé straně ekonomická globalizace zase vyvíjí tlak na globalizaci informační (1). 

Elektronické podnikání je takovou oblastí v informatice, která zahrnuje souhrn 

procesů a vztahů mezi obchodními partnery, spolupracovníky a koncovými zákazníky, 

uskutečňovaných pomocí elektronických médií. Tyto procesy a vztahy tak v sobě 

obsahují elektronicky realizovatelnou výměnu informací, produktů, služeb a provádění 

finančních transakcí (1).  

 

2.4.1. Aplikace elektronického obchodu 

Elektronický obchod je součástí elektronického podnikání a zahrnuje produkty a 

procesy, které jsou definovány pro podporu prodeje (distribuce) zboží (produktů, 

služeb) prostřednictvím elektronických médií (zejména internetu). 

 

Elektronický obchod pro prodejce i pro spotřebitele nabízí mnoho výhod oproti 

obchodům běžným, tzv. kamenným prodejnám. Pro spotřebitele jsou to zejména 

pohodlnost nákupu, lepší přehled a vyhledávání v nabízeném zboží (elektronický 

Obrázek č. 6: Průběh operací v elektronickém obchodě (1, str. 133) 
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obchod nabízí propracované dělení do kategorií na základě množství parametrů), 

výhodnější cena. Prodejce může využít elektronický obchod k optimalizaci marketingu, 

komunikaci se zákazníkem, získávání informací o zákazníkovi (na základě těchto 

informací může zákazníkovi nabídnout zajímavější produkt) a snížení nákladů na 

vedení skladu, zejména personálních a nákladů na sklad samotný (9).   

 

Mezi statické kategorie řešení elektronického obchodu patří webové prezentace a 

statický katalog zboží, účelem těchto aplikací je pouze marketingová kampaň. Tyto 

produkty jsou výsledkem práce systému uvnitř podniku.  

Mezi dynamické aplikace patří katalog zboží, správa nákupního košíku, výběr 

distribuce a sledování vyřízení objednávky apod. Tento druh elektronického obchodu 

vyžaduje vyšší nároky na provoz, nicméně většina procesů spojených s obchodem je 

vyřízena elektronicky na webovém portálu. 

 

2.5. Systémy správy dokumentů  

I malé podniky pracují s velkým množstvím dokumentů, smluv, fotografií apod. 

Pro tyto soubory je nedostačující kategorizace do adresářových struktur, a to zejména 

z důvodů synchronizace, archivace, zařazení do kategorií, zveřejnění a dalších 

požadovaných úkonů.  

Elektronické systémy pro správu dokumentů jsou technologie, které poskytují 

možnosti pro vytváření/sběr, správu/zabezpečení, ukládání/uchovávání/likvidaci, 

publikování/distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci/prohlížení/tisk 

veškerého digitálního obsahu (1). 

Správa dokumentů obsahuje nástroje a přístupy umožňujícími operace 

s nestrukturovanými dokumenty a dále je distribuuje uživateli. Mezi tyto dokumenty 

patří dokumenty listinné i elektronické, dokumenty vystupující z jiných systémů 

(faktury, výkaz zisku a ztrát apod.), interní dokumenty, dokumenty pocházející 

z výměny dat se stakeholdery podniku.  
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2.5.1. Systémy CMS 

CMS – content management system je termín pro systémy správy obsahu. Jsou 

to systémy, které jsou nadstavbou systému správy dokumentů (DMS). Tento systém, 

který umožňuje zpřístupňovat dokumenty (nejčastěji skrze služby internetu, zejména 

WWW) a jejich autory bez hlubší znalosti technologií internetu nebo programování 

webových stránek. 

S daty obsaženými v takových dokumentech pak systém CMS umí dále 

pracovat, kategorizovat, seskupovat, vyhledávat, publikovat podle zvláštních 

požadavků, graficky upravovat, shromažďovat a kopírovat bez nutnosti práce 

s původními dokumenty. CMS systém pak dokáže například vytvořit webovou 

prezentaci ze zadaných dokumentů a na základě předem daných parametrů. 

 

2.5.2. Součásti CMS 

Content-manager je jádro systému. Zajišťuje publikaci obsahu v zadaných 

formách. Client-conector je pracovní prostředí pro přípravu dokumentů. Business 

conector zajišťuje propojení s dalšími systémy uvnitř podniku (ERP) s a využívat jejich 

obsah. Content distributor zajišťuje šíření obsahu na cílovou platformu (webový portál). 

 

Obrázek č. 7: Základní komponenty CMS (1, str. 183) 
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2.6. MS Sharepoint 2013 

Centralizovaný webový portál se stal nepostradatelnou součástí jak malých, tak i 

velkých firem. Integrovaný portál MS Sharepoint totiž nabízí efektivní využití počítačů 

a sítí v rámci podnikového intranetu. Systém disponuje možností sestavovat firemní 

projekty, tzv. týmové weby, na kterých probíhá komunikace v týmu, zápisy z porad, 

sledování úkolů, plánování, sdílení dat a dokumentů. Do systému je také možno 

přidávat vlastní funkční aplikace. Systém je tedy univerzální platformou, přičemž má 

významnou výhodu v možnosti propojení s dalšímu produkty Microsoft, jako jsou 

Active Directory, MS Exchange, sada Office, úložiště OneDrive, programy pro 

vnitropodnikovou komunikaci (MS Outlook, Yammer). 

 

MS Sharepoint 2013 je poslední verzí produktů Sharepoint, jako platforma pro 

webové aplikace umožňuje pokrýt širokou oblast využití, a to zejména jako systém pro 

správu obsahu (CMS – content management system) a správu dokumentů (DMS – 

document management system).  

MS Sharepoint, tak jak ho známe dnes, se postupně vyvinul z předcházejících 

produktů společnosti Microsoft – Site Server (1996), Comerce server, Web Store, 

Microsoft SharePoint Portal Server 2001, Microsoft SharePoint Team Services (2002), 

Windows SharePoint Services 2.0 (zdarma) a komerční verze Microsoft SharePoint 

2003, Windows SharePoint Services 3.0 (zdarma) s komerčním rozšířením Microsoft 

Office SharePoint Server 2007 a konečně aktuální verze Microsoft SharePoint 

Foundation 2010 (zdarma) s komerčním rozšířením Microsoft SharePoint Server. 

Zásadní přínos nové verze je v oblasti propojení se systémem Office 365, ovladatelnosti 

a funkci webových aplikací, které jsou dále dostupné i jako software třetích stran na 

Sharepoint Store. Nová verze s sebou přináší mnoho opravených chyb, intuitivní 

postupy pro administraci, tak aby obsluha na uživatelské úrovni byla velmi přívětivá. 
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Od verze 2013 je také možné pořídit Sharepoint jako cloudovou aplikaci 

v několika verzích. 

 

2.6.1. Obsluha MS Sharepoint 2013 

Systém MS Sharepoint je v zásadě webovský systém, vystavený nad MS IIS 

serverem a MS SQL databází. Systém je naprogramován v jazyce MS webovských 

aplikací, tedy v jazyce ASP.NET. Přípony jednotlivých souborů skriptu mají koncovku 

.aspx. MS Sharepoint 2013 běží na MS Server 2008 a novějších. 

Software je možné udržovat přes web v rámci administračního rozhraní, nebo 

přes program Sharepoint Designer. Pro obsluhu software je nutné mít k dispozici 

internetový prohlížeč, podporovány jsou IE, Chrome, Firefox a Safari, vždy ve svých 

aktualizovaných verzích. 

 

 

2.6.2. Funkce MS Sharepoint 2013 

MS Sharepoint je „business collaboration platform for the enterprise and web“. 

Platforma disponuje těmito funkcemi: 

Obrázek č. 8: Logo MS Sharepoint 2013 (19) 
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Spolupráce: Sharepoint je možné využít pro týmovou spolupráci, vedení 

projektu, koordinaci žádostí a úkolů v týmu. 

 

 

Sociální sítě: Sharepoint disponuje možnostmi pro sledování příspěvků (RSS), 

vnitropodnikovou komunikaci, IM a videokonference. 

Informační portály a veřejné webové stránky: Sharepoint je možné nastavit 

jako webové stránky intranetu, tak i jako veřejné webové stránky, pomocí nichž může 

firma komunikovat se zákazníky a sbírat od nich data. Web je možné vzhledově plně 

přizpůsobit potřebám zákazníků vlastními CSS šablonami, skripty .NET, skripty 

v jazyce javascript, moduly navigace a formuláři. 

CMS systém na podnikové úrovni: MS Sharepoint nabízí prostor pro správu 

seznamů a dokumentů řazených v knihovnách, definování nových parametrů těmto 

dokumentům (tzv. metadata dokumentu), filtrování dokumentů podle zadaných 

parametrů, včetně aktuálně přihlášeného uživatele nebo funkce datum, vyhledávání 

v dokumentech, verzování a sledování úprav. 

Business intelligence: Sharepoint nabízí funkce BI a analytické nástroje. 

Podnikové aplikace: Sharepoint disponuje (a je možné jej dále i doplnit) 

aplikacemi správa úkolů, kalendář, HelpDesk a další  

Obrázek č. 9: Správa úkolů v  MS Sharepoint 2013 
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Sharepoint má mnoho typů uživatelů. Jsou jimi administrátoři Sharepointu – 

správci kolekce webů, projektoví manažeři, uživatel, externí uživatel nebo manažer 

využívající služeb BI. Nastavení služeb je proto potřeba spravovat tak, aby plnily 

požadavky různých typů uživatelů.  

2.6.3. Porovnání verzí Sharepoint 2013, nákladů na jejich pořízení a 

údržbu 

Sharepoint je nabízen ve variantách „on premise“ (nainstalovaný na podnikovém 

serveru) nebo „online“ (SaaS, celý software je instalován na serverech Microsoft)  

Variantu „on premise“ je možné ve verzi Sharepoint Foundation instalovat pro 

podniky zdarma na aktivovaný MS Server. Verze Sharepoint Server i Sharepoint 

Enterprise je licencována modelem server/CAL (zvlášť licence pro instalovaný server, 

zvlášť licence pro klientský přístup).  

Funkce Možnosti Foundation Server Enterprise 

Aplikace Katalog aplikací 

sharepoint store 

X X X 

Spolupráce Týmové weby 

Správa úkolů 

Sociální sítě 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

Hledání Základní hledání 

Vyhledávání v metadatech 

Enterprise hledání 

X X 

X 

X 

X 

X 

Správa obsahu Neomezené kolekce webů 

Správa obsahu 

Správa záznamů 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

BI Služby Excel, PowerPivot, 

PowerView, Scorecards & 

Dashboards  

  X 

X 

Podniková 

řešení 

Služby Acces 

Formuláře InfoPath 

Sharepoint 2013 workflow 

Business conectivity 

services 

  

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
Tabulka č. 1: Tabulka funkcí MS Sharepoint 2013 
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Produkt MS Sharepoint Online je dostupný v plánech 1 a 2, které přibližně 

funkčně odpovídají „on premise“ variantám Sharepoint Server a Sharepoint Enterprise. 

Produkt Sharepoint Online je licencován prostřednictvím časově omezených licencí, 

které je možné vzájemně kombinovat (je tedy možné pořídit pro část uživatelů licence 

plánu 1 a pouze pro ty, kteří budou pracovat s pokročilejšími funkcemi, licence pro plán 

2). Cena za plán 1 je 3,8€ a za plán 2 6,1€ bez DPH 

 

Produkt MS Sharepoint Online je možné pořídit také v rámci sady Office 365 

v plánech Business a Enterprise 

 

Do produktu lze také dokupovat aplikace dostupné na Sharepoint store, které 

jsou licencovány zvlášť podle podmínek definovaných v EULA.  

Tabulka č. 2: Tabulka plánů MS Office 365  (19) 
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Jak je patrno z grafu, u software pořízeného „As a service“ jsou náklady na 

správu stabilní a očekávatelné, i když na první pohled nepatrně vyšší než u software 

pořizovaného ve variantě do vlastní infrastruktury. Velmi často bývá software v cloudu 

označován jako nebezpečný na zcizení dat. V této oblasti je důležité správně definovat 

SLA, aby se dalo problémům způsobeným v důsledku ztráty dat předejít.  

2.6.4. Oprávnění a důležité aplikace MS Sharepoint 2013 

Produkt Sharepoint lze plně svázat se stávající strukturou MS active directory, 

nebo do něj vložit vlastní osoby a skupiny. Pro jednotlivé weby lze volit několik úrovní 

oprávnění nebo si vytvářet nové úrovně. 

 

Defaultní úrovně oprávnění v MS Sharepoint 2013 

Úplné řízení Nejvyšší oprávnění, přiřazuje se pouze jedné osobě 

Správce kolekce webů Oprávnění pro správu webů, včetně podřízených webů 

Schvalovatelé, správci 

překladů apod. 

Funkční oprávnění zřízené pro zvláštní funkci systému. 

Oprávnění této úrovně může být více, v závislosti na 

instalovaných funkcích systému 

Vlastník webu Oprávnění vlastníka webu dělá z oprávněného administrátora 

webu. Bývá jím obvykle projektový manager nebo vedoucí 

týmu 

Editor webu Skupina, která má právo přispívat do webu, přidávat a 

odstraňovat seznamy a knihovny dokumentů  

Přispěvovatel do webu Skupina, která má právo přispívat do webu 

Čtenář webu Skupina, která má právo číst web. 

 

Weby MS Sharepoint se skládají z tzv. „wikistránek“ a aplikací.  

Do „wikistránek“ je možné vložit vlastní kód, průřezy různými aplikacemi, filtry 

nad aplikacemi nebo je jinak upravovat. 

Tabulka č. 3: Oprávnění v MS Sharepoint 2013 
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Aplikace je možné zobrazovat a editovat. Nejdůležitějšími aplikacemi jsou 

knihovna dokumentů, knihovna seznamu, úkoly, kalendář. 

 

 

Knihovna dokumentů tvoří platformu pro sdílení dokumentů na webu. Uživatelé 

mají možnost do ní nahrávat soubory (drag and drop), editovat soubory (v případě 

zakoupení office 365 přímo online v příslušných office aplikacích), editovat soubory 

v týmu, přidávat k souborům metadata včetně jejich ověřování (např. aktuálně 

přihlášený uživatel, výběr ze seznamu, checkbox, vlastní kriteria) a podle těchto 

metadat je filtrovat v konfigurovatelných zobrazeních. 

Knihovna seznamů je funkčně velmi podobná knihovně dokumentů, rozdíl mezi 

knihovnou dokumentů a knihovnou seznamů spočívá v tom, že zatímco knihovna 

dokumentů sdružuje adresářovou strukturu a soubory, knihovna seznamů může 

sdružovat jakoukoliv datovou strukturu. 

Aplikace úkoly umožňuje pracovat s úkoly v týmu. Pomocí této aplikace je 

možné zadat úkol jednotlivci nebo skupině, nastavovat data dokončení úkolu, sledovat 

průběh a práci s úkolem, přidávat k úkolu dokumenty. Časový průběh úkolu je možné 

sledovat na časové ose pomocí Gantových diagramů. Úkoly je možné přidávat do 

kalendáře propojit je s MS Exchange (a Outlookem) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12

Srovnání nákladů na software SaaS a instalací/ 
správou u uživatele (On Premise)

SaaS On Premise

Graf č. 1: Srovnání nákladů na software Saas a On Premise (19) 
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2.6.5. Sharepoint designer  

Sharepoint designer 2013 je program pro administrátorskou správu kolekce webů 

sharepoint. To znamená, že software neumožňuje editaci obsahu, jako jsou dokumenty 

nebo seznamy, nicméně umožňuje vytvářet strukturu, spravovat oprávnění, přidávat 

nové aplikace, programovat pracovní postupy nebo jiné procedury v editoru stránky, 

připojit a pracovat s externím obsahem. Program je navržen tak, že se připojí k webu 

sharepoint a načte si jeho stav. Po editaci webu administrátorem změny synchronizuje 

tak, aby byly na webu aktuální. Toto řešení je pro administraci velmi příhodné, protože 

umožňuje rychlejší správu webu. 

 

2.7. Neziskové organizace 

Cílem neziskové organizace je změnit jednotlivce i společnost (3). Neziskové 

organizace se potýkají s výrazně odlišnými problémy než organizace založené za 

účelem generování. Pro neziskovou organizaci je nezbytné podporovat motivaci uvnitř 

činnosti organizace, hledat zdroje financování a podpořit jejich stálost, namísto úsilí o 

co nejvyšší nezávislost na nich.  

V činnosti neziskové organizace nehraje nejvyšší roli vedení organizace, ale 

poslání, vize a strategie neziskové organizace. Toto poslání je smyslem existence 

neziskových organizací. Ze smyslu existence neziskové organizace pak tedy vyplývá, že 

Obrázek č. 10: Software Sharepoint Designer 2013 
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úkolem vedoucího je, aby každý znal poslání organizace a uměl pro něj žít (3). Vedoucí 

musí mít toto poslání na zřeteli, stejně jako musí být připraven a otevřen pro jeho 

případnou změnu. 

Nezisková organizace se nesmí zaměřit pouze na poskytování služeb. Musí chtít, 

aby uživatel nebyl jen uživatelem, ale také aktivním spolupracovníkem (9).  

2.7.1. Udržení rovnováhy 

Jedním z úkolů vedoucího je stabilizace strategie, a to takové, která sleduje 

krátkodobé i dlouhodobé cíle, zaměřuje se jak na velký obraz, tak i na drobné detaily 

(9). Efektivní vedoucí to řeší většinou tak, že se podílejí i na práci jiných organizací, 

nejen své vlastní (3). 

Diverzifikace úkolů je nutná, protože úkoly a jejich cíle mají tendenci zastarat 

(3). Je však třeba dbát také na to, aby činnost úkoly nerozbíjela a neučinila je 

nezvladatelnými. Utrpět ztráty lze totiž jak přílišnou opatrností, tak i přílišným 

spěchem. Rovnováhu je tedy potřeba udržovat také v časovém horizontu, v jakém si 

stanovujeme dílčí cíle (3). 

 

2.7.2. Inovační strategie 

Inovační strategie je nezbytným prvkem činnosti neziskových organizací. 

Zjednodušeně znamená „přijít s něčím novým“. Vedoucí osobnost tak s inovační 

strategií velice snadno zvyšuje motivaci mezi svými podřízenými, a to už jen na základě 

vlastní autority. Taková strategie tedy může být prvkem ke zvýšení motivace, aniž by se 

zvýšily náklady (3). 

 

2.8. Analýza HOS 

Metoda manažerského hodnocení informačních systémů nazvaná HOS, která 

velmi jednoduchým způsobem klasifikuje informační systém i organizaci pomocí trojice 

čísel a znaménka.  
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 Metoda HOS vychází z hodnocení tří komponent informačního systému – 

Hardware (techniky), Orgware (souboru pravidel a činností dotýkajících se provozu 

informačního systému) a Software (programového vybavení).  

Správné ohodnocení jednotlivých složek informačního systému je klíčové pro 

reálnou klasifikaci informačního systému. Na druhé straně právě toto ohodnocení je 

exaktně nesmírně obtížné a je třeba se spokojit ve většině případů s kvalifikovaným 

odhadem, obdobně, jako při SWOT analýze a jiných manažerských hodnotících 

metodách. 

Pokud stanovíme pomocí metody HOS úroveň informačního systému, můžeme 

ihned identifikovat nejslabší místo tohoto systému a přijmou tak cílené kroky směřující 

k zlepšení systému. 
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3  Analýza problému a současné situace 

Nezisková organizace Klub Salesiánského hnutí mládeže Prostějov 

Název Klub SHM Prostějov 

Založení 8. prosinec 2000 

IČO 70888299 

Právní forma Pobočný spolek 

Adresa Filipcovo náměstí 4, Prostějov 79601 

Předmět podnikání Činnosti organizací dětí a mládeže 

 

Činnost této organizace spočívá v přípravě a realizaci volnočasových aktivit 

mládeže, realizaci krátkodobých, víkendových a vícedenních akcí. Jejím cílem je 

vytvořit pro mladé lidi takový prostor ve volnočasových aktivitách, který vytváří 

bezpečné prostředí, zamezuje působení sociopatologických jevů, spolupracuje se 

školami, partnerskými organizacemi a rodinným prostředím klientů a působí pozitivně 

na vývoj mladých lidí. 

Programovou náplní činnosti klubu je 18 letních táborů, 8 akcí v rozsahu 4 – 6 

dní v průběhu školního roku a animovaná odpoledne realizovaná jednou týdně. Akcí se 

ročně účastní okolo 600 účastníků (5). 

Organizace se stará o výchovu dobrovolníků, kteří pomáhají s organizováním a 

realizováním těchto aktivit. Dobrovolníků je 42 a jejich organizaci má na starosti 

předseda Klubu SHM Prostějov. 

 

3.1. Organizační struktura 

Organizace Klub SHM Prostějov (dále jen „Klub“) má vlastní právní 

subjektivitu, ale funkčně patří pod organizaci s celostátní působností - Salesiánské hnutí 

mládeže (9). Tato organizace má (kromě vlastního programu) na starosti řízení dotací 

z MŠMT. Statutárním zástupcem je Mgr. Lukáš Zrzavý a jednatelem Mgr. Magda 

Paseková. 

Tabulka č. 4: Nezisková organizace Klub SHM Prostějov (4) 
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Jednou ročně, pravidelně na jaře, probíhá setkání národní rady SHM, kam jsou 

pozváni zástupci každého klubu SHM v ČR. Obsahem národní rady je prezentace 

rozpočtu, strategie SHM a volba předsednictva národní rady. 

V Klubu pracují pouze dobrovolníci, nemá vlastní zaměstnance. Je zde 

realizován zvláštní motivační program. 

Úroveň  

zodpovědnosti 

Role Zodpovědnost 

1 Předseda klubu Vedení klubu, řízení dotací 

2 Kronikář Vedení zápisů z valné hromady, 

evidence historie klubu 

2 Účetní Vedení účetnictví 

2 Sportovní referent Řízení sportovních aktivit a soutěží 

2 Ekonom Řízení finančních zdrojů 

3 Hlavní vedoucí na akci Vedení akce Klubu, zodpovědnost za 

tým, přípravu, realizaci a dokončení 

akce 

4 Pomocný vedoucí na akci – 

„animátor“ 

Zodpovídá za dílčí úkoly spojené 

s přípravou, realizací a dokončením 

akce 

 

Rozhodovacím orgánem organizace je místní sněm. Místnímu sněmu předsedá 

předseda klubu a účastní se jí další osoby úrovně zodpovědnosti 2 a 3. Koná se jednou 

za rok a má za úkol projednat tyto body: 

- Evaluace aktivit organizace 

- Strategie a nové cíle 

- Volba členů výboru hromady  

 

3.2. Informační systém organizace 

V organizaci funguje webový informační systém, který slouží k evidenci akcí 

pořádaných organizací, přihlašování účastníků na tyto akce, evidenci přihlášených pro 

hlavního vedoucího. 

Tabulka č. 5: Organizační struktura Klubu SHM Prostějov (5) 
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Dále slouží jako jednoduchý adresář, ve kterém je možné vyhledat kontakt na 

členy organizace nebo na účastníky akcí. Komunikace na webu je šifrována SSL 

Certifikátem pro zajištění bezpečnosti přenosu dat. 

3.2.1. Dokumentace o účastnících jednotlivých akcí 

Klub eviduje v papírové podobě prezenční listiny účastníků. Prezenční listiny 

jsou základním předpokladem pro získání dotace a jejich kvalita je tedy pro Klub 

zásadní. Z každé akce je hlavní vedoucí povinen takovou listinu dodat. Prezenční listiny 

mají kromě potvrzení o realizaci akce také informativní charakter pro realizaci akce. 

Hlavnímu vedoucímu podává informace o účastnících, jako věkovou a genderovou 

strukturu apod. Dále podává informace o pomocných vedoucích na realizované akci. 

3.2.2. Dokumentace jednotlivých akcí 

Dokumentace akcí se opírá o odpovědnost hlavního vedoucího akce. Spočívá ve 

vytvoření fotoalba z akce a přípravy článku o průběhu. Po prezenční listině je dalším 

nezbytným předpokladem pro řízení dotací. 

3.2.3. Distribuce informací o akcích a prezentace Klubu 

Klub je závislý na podpoře od sponzorů, která je podněcována činností Klubu a 

prezentacemi o činnosti. Jednou ročně probíhá prezentační akce pro veřejnost, na které 

je představena prezentace o průběhu činností.  

3.2.4. Evidence členů Klubu 

Evidence členů Klubu podává informace o členech Klubu a jejich úrovni 

zodpovědnosti. Obsahuje kontaktní informace na členy Klubu. Požadavkem této 

evidence je dostupnost pro čtení v rámci všech členů organizace. 

3.2.5. Vedení účetnictví 

Vedení účetnictví probíhá v programu Stereo, pro který má Klub zakoupenou 

licenci. Za vedení účetnictví je zodpovědný účetní Klubu. Za úplnost a správnost 

dokladů pořízených v souvislosti s realizováním akce je zodpovědný hlavní vedoucí, za 

vydání finančních zdrojů pro realizaci akce je zodpovědný ekonom Klubu. 
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3.2.6. Evidence přihlášek na akce Klubu a předpokladu účastníků na akci 

Přihlášky na akce Klubu jsou předpokladem pro účast na akci. Účel pro 

organizaci mají v evidenci předpokladu účastníků, na základě této evidence probíhá 

plánování průběhu akce a řízení zdrojů na akci. Zásadním požadavkem na evidenci 

předpokladu účastníků je pružnost a dostupnost dokumentu ve vnitřní části organizace. 

3.2.7. Evidence majetku 

Klub eviduje majetek pouze v účetním programu. Neexistuje evidence majetku 

dostupná hlavním vedoucím tak, aby si mohli majetek zapůjčovat k realizaci akce, a 

neexistuje evidence o aktuálních výpůjčkách majetku. 

3.2.8. Evidence úkolů 

Evidence úkolů existuje v papírové formě, je tvořena zápisy z porad. Úkoly jsou 

tak velmi těžko distribuovatelné a jen obtížně kontrolovatelné. 

3.2.9. Souhrn 

Pro sledování prvků IS a jejich parametrů slouží následující tabulka.  

Pro ohodnocení parametrů jsem využil rozhovory se členy Klubu úrovně 1 – 3. 

Parametry jsem dělil do kategorií „nízká“, „střední“, „vysoká“. 

Termín spokojenost popisuje osobní postoj k systému, který definuje daný prvek 

IS. Termín pružnost definuje možnost změny daného prvku. Termín dostupnost definuje 

dostupnost k prvku, jeho změny a informovanosti o změně. Termín plnění účelu 

definuje, nakolik je prvek smysluplný a úplný. 

Název prvku spokojenost pružnost dostupnost plnění účelu 

Dokumentace o 

účastnících 
vysoká vysoká střední střední 

Dokumentace akcí střední vysoká vysoká vysoké 

Distribuce informací 

a prezentace 
střední vysoká střední vysoké 

Evidence členů Klubu vysoká střední střední střední 

Vedení účetnictví vysoká střední střední střední 

Evidence přihlášek střední vysoká vysoká střední 

Evidence majetku není není není není 

Evidence úkolů není není není není 

 

 

Tabulka č. 6: Analýza IS Klubu SHM Prostějov (5) 
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Z analýzy vyplývá, že největší riziko v informačním systému se nachází 

v evidneci majetku a úkolů. Dále je vidět i problém v dostupnosti dokumentů. Tato 

rizika by měl nový webový systém umět řešit. 

3.3. Analýza HOS 

Metoda HOS zkoumá informační systém na základě 8 oblastí: 

Hardware: Fyzický stav hardwaru je na velmi dobré úrovni, zásadní prvky IS 

jsou totiž po hardwarové stránce realizovány cloudovými službami a proto za jejich stav 

a aktuálnost zodpovídá dodavatel. 

Software: Software organizace je průběžně aktualizován a inovován 

Orgware: Orgware není důsledně vypracován a v organizaci existují procesy, 

které nejsou správně zdokumentovány a nejsou pro ně vytvořena pravidla. 

Peopleware: Pro zlepšování v oblasti uživatelů jsou v organizaci zaváděna 

pravidelná školení.  

Dataware: Data jsou dostupná ve stávajícím IS a jsou pravidelně udržovaná 

Customers: Oblast zákazníků tvoří klienti Klubu, tedy hlavně děti, mladí lidé a 

jejich rodiče. 

Suppliers: Oblast dodavatelů tvoří hlavní vedoucí, kteří Klubu dodávají jeho 

produkt, tedy akci. 

Management: Management tvoří výbor Klubu jako řídící orgán. Je zodpovědný 

za realizaci změn. 

Pro detailnější analýzu každé oblasti byl zvolen dotazník. Možné odpovědi jsou Ano, 

Spíše ano, Částečně, Spíše ne a Ne 

Hardware: 

Je možné současné HW vybavení označit za moderní a sledující 

současné trendy? 

ANO 

Přispívá HW pozitivně k rychlosti a použitelnosti informačního 

systému? 

SPÍŠE 

ANO 

Nákup nového HW je posuzován s ohledem na ergonomii pro jeho 

uživatele? 

SPÍŠE 

ANO 
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Dá se připojení k počítačovým sítím označit za spolehlivé, dostatečně 

rychlé a vyhovující? 

ANO 

Jsou klíčové prvky HW dostatečně fyzicky chráněny před krádeží, 

požárem a povodní? 

ANO 

Je nové HW vybavení pořizováno po zvážení jeho kompatibility s 

existujícím HW vybavením a softwarem, který na něm bude 

provozován? 

ANO 

Současné HW neumožňuje účinnou výměnu dat s odběrateli či 

dodavateli? 

NE 

Je rychle dostupné záložní vybavení v případě výpadku klíčových 

HW prvků systému? 

SPÍŠE 

ANO 

Souhlasíte s výrokem, že současné HW vybavení bude do dvou let 

těžkou použitelné? 

NE 

Jsou poruchy HW vybavení na denním pořádku? NE 

 

 

Software 

Poskytuje zkoumaný software všechny funkce nezbytné pro práci 

uživatelů?  
NE 

Je grafické členění plochy pro zadávání, editaci vstupních údajů přehledné 

a přispívá tak ke snadnosti práce se systémem?  
SPÍŠE 

ANO 

Jsou chybová, varovná hlášení či jiné nestandardní oznámení 

srozumitelná a poskytují na požádání i bližší vysvětlení vzniklé 

situace? 

SPÍŠE 

ANO 

Rychlost zpracování úkolů jako tisky, dotazy, vyhledávání se jeví jako 

dostatečně rychlé? 
ANO 

Platí, že koncoví uživatelé nesmějí poskytovat podněty pro případné úpravy 

SW, nové nastavení nebo pořízení nových verzí software? 
NE 

Je nápověda k softwaru srozumitelná a přehledná? SPÍŠE 

ANO 

Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, 

sestav a nápovědy? 
SPÍŠE 

ANO 

Jsou při pořízení nových verzí SW využívány jejich nové vlastnosti? SPÍŠE 

ANO 

Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli 

při jeho pořízení nebo vývoji? 
SPÍŠE 

NE 

Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištění abnormalit ve 

využívání systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání? 
SPÍŠE 

ANO 

 
Tabulka č. 8: Analýza HOS - Software 

 

Tabulka č. 7: Analýza HOS - Hardware 
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Orgware 

Existují postupy či směrnice pro zotavení IS z nestandardních a 

havarijních situací a jsou tyto dokumenty dostatečně známé uživatelům? 
NE 

Existují doporučené pracovní postupy a procedury běžného provozu pro 

koncové uživatele a jsou udržovány v aktuálním stavu? 
NE 

Existují pravidla pro bezpečnost IS a obsahují i ustanovení pro nakládání 

s dokumenty či přílohami e-mailů získaných z Internetu? 
NE 

Je pravda, že management příliš nedozírá na dodržování pravidel 

bezpečnosti a provozu IS? 
SPÍŠE NE 

Má každý pracovník jasně určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? SPÍŠE ANO 

Provádějí jakékoliv rozsáhlejší instalace, změny nastavení, připojení nové 

techniky pověřené osoby, nikoliv uživatelé? 
ANO 

Jsou ošetřeny odchody zaměstnanců a ukončení platností jejich 

přístupových práv? 
ANO 

Existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS a jsou tyto pravidelně 

aktualizovány? 
SPÍŠE NE 

Umožňuje informační systém efektivní výměnu informací mezi uživateli IS 

v podniku? 
ČÁSTEČNĚ 

Platí, že pravidla pro provoz a bezpečnost IS jsou nejasná a nelogická? NE 

 

 

Peopleware 

Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem 

provádět? 
SPÍŠE ANO 

Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních 

systémech, pravidel provozu a bezpečnosti IS? 
ČÁSTEČNĚ 

Je pravda, že pro stávající zaměstnance není třeba školit na nové funkce IS 

a že školení není dostupné? 
NE 

Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteří jsou klíčoví pro chod 

systému a jeho klíčové výstupy? 
SPÍŠE NE 

Je dokumentace běžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro 

koncové uživatele? 
SPÍŠE NE 

Je si management vědom vlivu firemní kultury na způsob práce koncových 

uživatelů s informačním systémem? 
ANO 

Jsou dostupná místa uvnitř firmy nebo u externího dodavatele, kam se 

mohou uživatelé obracet se žádostí o pomoc či konzultaci ohledně IS? (tato 

místa jsou označována dále jako informační centra) 

SPÍŠE ANO 

Řeší informační centra z předchozího bodu podněty uživatelů obvykle v SPÍŠE ANO 

Tabulka č. 9: Analýza HOS - Orgware 
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dostatečné míře a včas? 

Je pravda, že informační centra především „hasí“ palčivé problémy a 

nemají důvod se snažit o dlouhodobé zlepšení chodu IS? 
NE 

Podporuje vedení firmy učení koncových uživatelů a jejich školení za 

účelem zvýšení efektivnosti fungování IS? 
ANO 

 

Dataware 

Mají pracovníci jasně vymezenou odpovědnost za data, která spravují? 

Tedy platí zásada, že určitá data smí měnit jen určitý pracovník ? 
SPÍŠE ANO 

Mají pracovníci určeno, kdy musí jaká data zavést do informačního 

systému a kdy je musí aktualizovat? 
SPÍŠE ANO 

Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich 

rozhodování? 
NE 

Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepřesná data? NE 

Musí pracovníci správy IS pravidelně provádět zálohování dat a dozírá 

management na dodržování pravidel zálohování? 
ČÁSTEČNĚ 

Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a 

správnost zpracování dat? 
ANO 

Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním 

systému? 
SPÍŠE NE 

Jsou média se zálohami dostatečně katalogizována a chráněna před 

zneužitím, krádeží či živelnou pohromou? 
ČÁSTEČNĚ 

Je bezpečnost dat zvažována a řízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných 

počítačových sítí? 
ANO 

Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým 

oprávněním? Platí tedy zásada, že nikdo nesmí získat přístup k datům, 

která nepotřebuje pro svou práci? 

ANO 

 

 

Customers 

Jsou jasně stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému 

směrem k jeho zákazníkům?  
ANO 

Existují metriky cílů uvedených v předchozím bodu a jsou dostatečně 

vyhodnocovány?  
SPÍŠE NE 

Je pravidelně zkoumáno, jaké přínosy od informačního systému jeho 

zákazníci očekávají? 
SPÍŠE 

ANO 

Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, změnu či úpravu 

informačního systému nejsou pro podnik důležité?  
NE 

Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládány v 

informačním systémů centrálně (tj. nejsou ukládány vícekrát nebo jinak 
ANO 

Tabulka č. 10: Analýza HOS - Peopleware 

 

Tabulka č. 11: Analýza HOS - Dataware 

 



38 

 

nekonzistentně).  

Přispívá současné hardwarové a softwarové vybavení k dostatečně rychlým 

odezvám na požadavky zákazníků IS?  
ANO 

Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala 

jejich snadné využití zákazníkem IS?  
ANO 

Ošetřují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodně cennými daty 

o zákaznících IS?  
ANO 

Je řízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s 

dalšími IS podniku, které poskytují výstupy pro dané zákazníky? 
SPÍŠE NE 

Mohou zákazníci získávat ze zkoumané IS výstupy pomocí různých 

komunikačních kanálů, které si zvolí?  
ANO 

 

 

Suppliers 

Jsou jasně stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které 

jsou nezbytné pro plnění definovaných cílů zkoumaného informačního 

systému?  

SPÍŠE ANO 

Existují metriky hodnocení výše zmíněných požadavků a jsou dostatečně 

vyhodnocovány?  
ČÁSTEČNĚ 

Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby 

umožňovala jejich snadné převzetí a využití zkoumaným IS?  
SPÍŠE NE 

Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů?  SPÍŠE NE 

Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS 

formulovány tak, aby byla jasně určená požadovaná podrobnost 

předávaných informací?  

SPÍŠE ANO 

Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumanému IS 

formulovány také s jasným určením požadované včasnosti jejich 

dodávání?  

SPÍŠE ANO 

Zvažuje firma možnost účelného přizpůsobení či nastavení zkoumaného 

IS dle návrhů dodavatelů za účelem efektivnější výměny informací?  
ČÁSTEČNĚ 

Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele řízena s ohledem na 

efektivní komunikaci s dodavateli?  
ANO 

Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou řízeny s ohledem na 

včasnost jejich předání?  
NE 

Přispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti 

komunikace s dodavateli?  
ANO 

 

 

Management 

Trvají manageři na dodržování pravidel stanovených pro informační SPÍŠE ANO 

Tabulka č. 12: Analýza HOS - Customers 

 

Tabulka č. 13: Analýza HOS - Suppliers 
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systém? 

Provádí řízení rozvoje a provozu informačních systému osoba, která této 

oblastí rozumí? 
ANO 

Je rozvoj IS formulován také ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě 

formou informační strategie vzhledem k cílům firmy? 
ČÁSTEČNĚ 

Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut případný růst firmy a 

rozvoj jejich informačních potřeb? 
ANO 

Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny 

možnosti kontroly jejich plnění? 
ČÁSTEČNĚ 

Je při plánech rozvoje informačního systému, pořizování IS provedeno 

obhájení dané investice z ekonomického hlediska? 
ANO 

Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor 

s vysokou důležitostí pro úspěšných chod informačních systémů? 
ANO 

Usiluje management IS soustavně o zlepšení efektivnosti chodu 

zkoumaného informačního Systému? 
ANO 

Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, 

ale také jako potenciál případného růstu firmy? 
ANO 

Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který 

je odůvodněný přispěním IS k dosažení podnikových cílů? 
ANO 

 

HOS analýza ukazuje, že systém má podstatné nedostatky v oblasti dataware, 

orgware a peopleware. Pro tyto oblasti je třeba najít řešení, které by nalezené nedostatky 

odstranilo nebo tak upravilo, aby potenciální dopady těchto nedostatků nebyly pro Klub 

hrozbou. 

Naopak oblasti, které jsou na tom z hlediska hrozeb nejlépe, jsou hardware a 

management. 

3.4. SLEPT analýza 

Sociální faktory: Vzhledem k zaměření organizace podávají informace o 

klientech a potenciálních klientech organizace. Vzhledem k cílům organizace hraje 

velkou roli v sociálních faktorech míra chudoby, popř. nízkých příjmů obyvatel 

v působnosti organizace. 

Počet obyvatel v obci Prostějov: 44 387  

Hrubá mzda ČR (4. čtvrtletí 2014): 25 219 

Nezaměstnanost ČR (4. čtvrtletí 2014): 7,2% 

 

Tabulka č. 14: Analýza HOS - Management 
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Legislativní faktory: 

 Klub se při provozu činnosti řídí těmito právními úpravami (6): 

Ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava ČR o základních právech a svobodách; 

zákonem o právu na shromažďování ve spolcích a o právu zakládat politické organizace 

a hnutí Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

Dále zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech; zákonem č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; zákonem č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů; zákonem č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník); zákonem č. 3/2002 

Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. 

Dále zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory; zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; vyhláškou č. 207/2005 

Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře; 

usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333: Zásady vlády pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 

orgány státní správy; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákonem č. 198/2002 

Sb., o dobrovolnické službě. 

Dále zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zákonem č. 

89/1995 Sb., o státní statistické službě; zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných číslech a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Ekonomické faktory: 

Činnost Klubu SHM Prostějov je hrazena z dotací, darů a z účastnických 

poplatků. Vzhledem k cílům organizace, mezi které patří také volnočasové aktivity pro 

chudou a sociálně vyloučenou mládež, se dá předpokládat, že činnost organizace bude 

závislá na dotacích a darech i nadále.  

Ekonomická situace mnoha potenciálních klientů se spíše zhoršuje a organizace 

Klub SHM Prostějov jim se svými aktivitami bude chtít vyjít vstříc. Proto je pro tuto 

organizaci nutné hledat další zdroje financování. 
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Politické faktory: 

Organizace Klub SHM Prostějov působí v politicky stabilním prostředí a je 

podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a městem Prostějov. 

 

Technologické faktory: 

Klienty organizace Klub SHM Prostějov jsou z velké části mladí lidé do 20 let. 

Tito lidé se setkávají s novými technologickými trendy, a pro činnost organizace je tedy 

důležité tyto trendy sledovat a umět se jim přizpůsobit tak, aby dokázala na stávající i 

potenciální klienty pozitivně působit a zaujmout je v souladu s vizí organizace. 

 

3.5. SWOT analýza 

Na základě dat získaných z analýz jsem vytvořil analýzu slabých a silných 

stránek, příležitostí a hrozeb organizace Klub SHM Prostějov: 

 

 

Silné stránky:
Zkušené vedení

Dobrovonící

Vlastní zázemí

Zkušenosti s 
provozem

Slabé stránky:
Informační systém

marketing

motivační činnost

Příležitosti:
Spolupráce na 

projektech s dalším 
organizacemi

Nové pobídky ze 
stran klientů

Hrozby:
Generování 

nelákavých akcí pro 
klienty

Úbytek dotací a darů

Malé množství zdrojů 
financování

Obrázek č. 11: SWOT analýza 
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3.6. Motivační program pro dobrovolníky 

Organizace Klub SHM Prostějov pro své dobrovolníky nabízí motivační 

program. 

Cíle motivačního programu: 

- Seznámit dobrovolníky mezi sebou a poskytnout jim prostor pro přípravu 

akcí Klubu 

- Nabídnout odměnu za dobrovolnickou službu 

- Nabídnout prostor pro získání nových zkušeností v oblasti činnosti Klubu 

 

Klub SHM je na činnosti dobrovolníků závislý. Do motivačního programu patří 

1x ročně dotovaný výlet do zahraničí, dotované lyžařské výcviky v rakouských Alpách, 

společné víkendy a další akce, získání instruktorských kurzů a kurzů zdravotníka 

zotavovacích akcí. 

Motivační program organizaci přináší hledaný efekt. Přesto se však organizace 

potýká také s nedostatkem kreativity a schopnosti organizovat vlastní čas u 

dobrovolníků. 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Dotovaný poznávací zájezd do Itálie (5, str. 4) 
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3.7. Činnost 

Projekt Pojď s námi! 

Název projektu Pojď s námi! 

Zadavatel Klub SHM Prostějov, Filipcovo nám. 4, Prostějov 

Záměr Prostor volného času pro děti a mladé lidi, výchova 

k opravdovému lidství, prosociálnímu chování, prevence 

negativních sociopatologických jevů.  

Řešitel Ing. Jaroslav Němec SDB 

Rozpočet 415 000Kč/rok 

Financování Dary, dotace, účastnické poplatky 

Termín realizace Doživotní (po dobu existence zadavatele) 

Termín spuštění 8. 12. 2000 

 

Projekt staví na krátkodobých prázdninových pobytech (podzimní, vánoční, jarní 

prázdniny) v období školního roku a 12 prázdninových táborech v období letních 

prázdnin, dále na víkendových akcích orientovaných na sport (cyklistiku, turistiku, 

sjezdové a běžecké lyžování, snowboarding). Vizí zadavatele je kontinuálně se věnovat 

klientům, navázat s nimi kamarádský vztah a nabízet takové aktivity pro naplnění 

volného času, aby mohl dosáhnout záměru projektu. 

K realizaci těchto akcí má zadavatel k dispozici 2 vybavené turistické základny, 

chatu Annaberg poblíž města Andělská hora (20 míst pro ubytování klientů + místa pro 

personální zajištění) v blízkosti vleku lyžařské společnosti SKI ANNABERG a chatu 

Stará Voda v obci Světlá Hora (30 míst pro ubytování klientů + místa pro personální 

zajištění). 

Materiální zajištění pro realizaci aktivit zadavatele: 

Sady cyklistického vybavení a jízdních kol, sady snowboardingového a 

lyžařského vybavení, stany, vybavení pro údržbu turistických základen. 

Součásti projektu jsou kurzy nezbytné pro vedení akcí Klubu, jako jsou kurzy 

zdravotníka zotavovacích akcí (vydává Český červený kříž), kurzy Přípravy hlavních 

vedoucích dětských táborů (vydává MŠMT) a kurzy lyžařských instruktorů (vydává 

SHS Třebíč akreditovaný MŠMT). (9) 

Pro realizaci projektu zadavatel vychovává dobrovolníky, pro které pořádá 

v průběhu školního roku 5 víkendových kurzů. Dobrovolníci jsou seznamováni 

Tabulka č. 15: Projekt „Pojď s námi“ (5) 
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s pedagogikou, psychologií, hygienickými zásadami pro realizaci akcí zadavatele, 

týmovou prací, vedením tábora a ekonomikou. V současné době má zadavatel 

k dispozici 35 dobrovolníků (7). 

 

 

3.7.1. Projekt Jdu do toho! 

Název projektu Jdu do toho! 

Zadavatel Klub SHM Prostějov, Filipcovo nám. 4, Prostějov 

Záměr Prostor pro seberealizaci a uplatnění dobrovolníků zadavatele pro 

vytvoření nových příležitostí a akcí zadavatele 

Řešitel Petr Češka 

Rozpočet 109 000Kč/rok 

Financování Dary, dotace, účastnické poplatky 

Termín 

realizace 

Doživotní (po dobu existence zadavatele) 

Termín spuštění 1. 12. 2012 

 

Zadavatel projektem vytváří nový prostor pro své dobrovolníky v uplatnění 

vlastních nápadů pro rozvoj akcí Klubu. Projektem přináší pro dobrovolníky systém 

nápadů, schémat a materiální podpory.  

Pro realizaci využívá zázemí projektu „Pojď s námi!“, dále využívá pronajaté 

zázemí ve městě Prostějov. 

Cílem projektu je udržet si dobrovolníky, kteří mají zájem o dlouhodobou 

spolupráci se zadavatelem na jeho akcích, nabídnout dobrovolníkům orientaci 

v projektovém řízení práce a realizaci vlastních projektů. Realizací projektu sleduje 

Tabulka č. 16: Projekt „Jdu do toho“ (5) 

 

Obrázek č. 13: Dobrovolníci Klubu SHM Prostějov (5, str. 6) 
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zadavatel svůj další cíl – být kreativní v oblasti vlastních akcí, vyhledávat nové 

příležitosti v okolí působnosti a na tyto příležitosti kvalitně odpovídat. 

3.8. Rozpočet 

Rozpočet byl sestaven v závislosti na činnostech organizace a dále v závislosti 

na financování těchto činností. Uvádím realizovaný rozpočet pro rok 2014 vycházející 

z účetnictví organizace. 

Činnosti organizace Financování organizace 

Druh Částka  

(v tis. Kč) 

Druh Částka  

(v tis. Kč) 

Letní tábory 345 Dotace 45 

Akce v průběhu 

školního roku 

124 Účastnické poplatky 415 

Víkendová setkání 68 Dary 153 

Motivační program 52   

Provoz 42   

Celkem 613  613 

 

Organizace má k dispozici dostatek prostředků pro stávající činnost, pro rozvoj 

dalších činností již ale bude muset shánět další dotace a dary, aby je měla čím 

financovat. Pro organizaci je také důležité hledat co nejvíce nových zdrojů, aby se 

nebyla závislá na případném ukončení podpory od jednoho ze zdrojů financování. 

 

3.9. Závěry z analýz 

Činnost organizace Klub SHM Prostějov plní svou vizi. Riziko ohrožení činnosti 

spočívá zejména v informačním systému, motivačním systému a způsobu financování 

organizace.  

Samotný informační systém nesplňuje požadavky evidenci materiálů, 

dokumentaci procesů a pravidel, dostupnost dat o uživatelích. Tyto a další problémy 

jsem se rozhodl v návrhu informačního systému řešit. 

Organizace disponuje kvalitním zázemím, které je připraveno realizovat změny a 

přizpůsobovat se nárokům okolí v souladu s vizí organizace. Organizace pro tuto 

činnost vyžaduje podporu pro řízení změn. 

Tabulka č. 17: Rozpočet Klubu SHM Prostějov (5) 
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Propagace činnosti organizace je ovlivněna prostředím, ve kterém organizace 

působí. Pro organizaci by bylo příhodné, kdyby svým marketingovým aktivitám 

poskytla větší pole působnosti, větší část rozpočtu a podporu motivace takových aktivit 

mezi dobrovolníky. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Na základě analyzované situace jsem navrhl projektové řešení „Webový systém 

pro skladovou evidenci“. Systém se nebude starat pouze o řízení majetku, ale také 

obecně o řízení aktiv zadavatele, tedy také spolupracovníků a akcí (produktů) 

zadavatele.  

Cílem řešení je evidovat a řídit tzv. metadata, která se společně s těmito aktivy 

generují. Plánovaným výsledkem je zvýšit přehlednost o takových aktivech, zajistit 

dohledatelnost jejich změn a zaručit využití informací z těchto aktiv pro budoucí 

aplikaci. Zde zadavatel vyžaduje také využití v účetnictví ve smyslu zákona o 

účetnictví, zákona o ochraně osobních údajů a občanského zákoníku.  

4.1. Projekt 

Název projektu Webový systém a podpůrné aplikace 

Zadavatel Klub SHM Prostějov, Filipcovo nám. 4, Prostějov 

Záměr Zlepšit propagaci zákazníka, zjednodušit administrativní úkony, 

podpořit delegaci zodpovědnosti a zkvalitnit controlling uvnitř 

zadavatele 

Řešitel Petr Češka 

Rozpočet 150 000Kč 

Financování Dar společnosti Microsoft, vlastní zdroje 

Termín realizace 1. 1. 2015 – 30. 8. 2015 

Termín spuštění 

webového systému 

10. 4. 2015 

 

4.1.1. Zadání 

Projekt musí reagovat na potřeby zadavatele, Klubu SHM Prostějov. Projekt 

musí splnit plánovaný finanční rozpočet a časový harmonogram. 

Projekt musí být vypracován tak, aby byl uživatelsky přívětivý a aby se v něm 

dobře pracovalo i uživatelům, kteří jsou zvyklí pracovat na PC v režimu běžného 

uživatele, tedy oblast MS Office, prohlížení webu, práce se soubory. 

Systém, který projekt bude realizovat, musí umět ve značné míře upozorňovat na 

změny v systému. Musí umět automaticky rozesílat upozornění na změny. 

Tabulka č. 18: Projekt „Webový systém pro skladovou evidenci“ 
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Systém musí umět řešit oprávnění k souborům, které bude uchovávat, musí je 

umět efektivně sdílet, a to i pomocí odkazů na jiných webech (zejména sociálních 

sítích) 

Systém bude umět evidovat vypůjčitelný majetek, bude ho umět spravovat a 

sledovat výpůjčky. 

Systém bude evidovat aktiva zadavatele, uchovávat a spravovat jejich metadata. 

Systém musí mít dobré prostředí pro správu uživatelů a správu obsahu. 

Systém musí splňovat požadavky na zabezpečení. 

Systém bude mít přístup do dat z externích databází. 

Systém musí splňovat obecné požadavky na intranet, ale musí být dostupný on-

line skrze síť internet. 

Systém musí mít úložiště pro data, jako jsou fotografie, prezentace a 

marketingové aktivity zadavatele. K tomuto úložišti musí být řešeno oprávnění podle 

uživatelů, kteří do systému mají oprávnění, aniž by se museli do systému nově 

přihlašovat. Data v úložišti musejí disponovat možností rychlého otevření a editace v 

MS Office, MS Office online a synchronizací se složkami pomocí synchronizačního 

klienta 

Součástí projektu bude návrh práce se systémem, zaškolení vhodného správce a 

zaškolení spolupracujících členů zadavatele. 

4.2. Návrh 

4.2.1. Výběr dodavatele 

Na základě parametrů zadání byl výběr dodavatele zúžen na dvě varianty: On-

Line intranetové platformy google (google apps) a On-line intranetové platformy  

 

Obrázek č. 14: MS Sharepoint (19) a Google Apps (18) 
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Microsoft, řešení Office 365 kategorie Business.  

 

Vybrána byla platforma společnosti Microsoft. Výhodnější byla v oblasti 

komplexnosti řešení, integrování se stávajícím systémem, zvykem zadavatele – 

zadavatel má se systémy MS velkou zkušenost a používá také balík MS Office. 

Nespornou výhodou také bylo, že společnost Microsoft uvolnila licence Office 365 E1 

pro zadavatele jako softwarový dar. 

4.2.2. Správa systému 

Pro základní správu systému slouží webové prostředí. Pokročilá správa systému 

se provádí pomocí programu MS Sharepoint Designer nebo pomocí vývojářského 

nástroje MS Visual studio. 

Správa systému ve webovém prostředí: 

Nastavení oprávnění k doméně: Platforma Sharepoint pro ověření nároku na 

softwarový dar vyžaduje ověření o vlastnictví domény. K tomuto ověření bylo potřeba 

přidat k doménovým záznamům hodnoty vygenerované systémem. Klíče CNAME a 

TEXT byly po přidání do záznamů k doméně ověřeny. 

 

 
Obrázek č. 15: Prostředí správce MS Office 365 
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Základní nastavení systému: Bylo provedeno základní nastavení, vytvoření 

firemního webu podle šablony „MS týmový web“, nastavení kvót pro web (66,5GB) a 

nastaveno základní oprávnění k webu – administrátor webu. 

 

Uživatelé a oprávnění, nastavení pošty: Pro celý systém byly vytvořeni 

uživatelé z databáze uživatelů zadavatele. Byly jim vytvořeny poštovní schránky.  

 

 

Poštovní schránka bude jedním z hlavních způsobů komunikace, pro zajištění 

dostupnosti informací jsou emaily z poštovní schránky čerpány pomocí protokolů 

POP/IMAP do stávajících emailových schránek. Během školení budou uživatelé 

zaučeni, jak mají s emailovou schránkou pracovat a jak mají používat svoji novou 

adresu pro odesílání pošty. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Nastavení pošty a přeposílání 
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Uživatelé byli rozděleni do čtyř základních skupin podle oprávnění. V případě, 

že budou řádní členové součástí týmu, jemuž bude připadat správa podřízeného 

týmového webu, administrátor webu bude moci nastavovat oprávnění pro řádné členy 

na tomto webu zvlášť a ponese za udělení takových oprávnění odpovědnost. 

 

Nastavení domovské stránky a filosofie systému: Systém Sharepoint umožňuje 

z nejobecnějšího úhlu pohledu číst, zapisovat, přispívat, sdílet, sledovat a schvalovat 

tyto položky:  

Podřízené weby 

seznamy, tj tabulky definovaných záznamů 

knihovny, tj seznamy souborů včetně definovaných metadat 

webové části aplikací, jako úkoly, kalendář apod. 

oprávnění k jednotlivým akcím je realizováno formou oprávnění k přístupu na 

unikátní URL, která kombinuje webovou stránku s poptávkou po požadované akci. 

Nemá-li uživatel k některé akci oprávnění, nezobrazuje se mu ani v prvcích Sharepoint 

na tuto akci odkaz. 

Graf č. 2: Uživatelé, role a oprávnění IS 
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Nastavení Sharepoint se provádí kliknutím na ikonku nastavení vpravo nahoře. 

 

 

V úvodním nastavení vzhledu bylo do systému vloženo logo společnosti a byl 

zvolen grafický motiv, který odpovídal logu a grafice používané zadavatelem. 

Na domovskou stránku byl vložen kalendář aktivit, který svým zobrazením 

připomíná blížící se aktivity. Prvky kalendáře slouží jako odkazy na tyto aktivity, 

včetně metadat, které jsou o nich uchovávána. 

Dále byla na domovskou stránku vložena diskuzní vývěska, která slouží jako 

podpora systému. Za funkční podporu systému zodpovídá administrátor. Uživatelé 

mohou do podpory vkládat dotazy a administrátor jim pomáhá s řešením. 

Stránku Sharepoint dále tvoří levé navigační menu, které tvoří navigaci nad 

aktuálně zobrazeným webem, a horní navigační menu, které tvoří navigaci mezi 

podřízenými weby systému. 

  

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Úvodní nastavení webu a vzhledu 
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4.2.3. Proces evidence majetku 

Zadavatel do procesu evidence majetku zahrnuje tyto činnosti: pořízení, vložení 

do systému, odstranění ze systému, likvidace.  

Během období užívání majetku jsou k němu vztaženy tyto činnosti: žádost o 

výpůjčku, zapůjčení, navrácení do skladu 

RACI matice: 

proces Responsible Accountable Consluted Informed 

Pořízení & 

likvidace 

Účetní Předseda Výbor Výbor 

Zapůjčení & 

vrácení do 

skladu 

Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Účetní Všichni hlavní 

vedoucí 

 

Obrázek č. 18: Editace domovské stránky 

 

Tabulka č. 19: RACI matice procesu evidence majetku 
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EPC diagram procesu pořízení & likvidace; podproces zapůjčení & 

navrácení: 

 

 

Systém byl navržen tak, aby minimalizoval časové prodlevy v komunikaci, 

definoval a vhodně distribuoval oprávnění. 

Nastavení oprávnění na základě definování RACI maticí 

Evidence majetku je realizována pomocí seznamu MS Sharepoint, k němuž jsou 

doprogramována potřebná workflow. 

 

Graf č. 3: EPC procesu majetek 
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Workflow, pracovní postupy se programují na základě akcí, jako je patrno 

z následujícího obrázku. 

 

Celý proces funguje tak, že účetní přidá položku do evidence. Pokud je položka 

v evidenci, může si ji hlavní vedoucí zarezervovat na vlastní akci. Majetek nelze 

rezervovat, pokud je již v rezervaci. Pokud ji rezervuje, přijde do emailové schránky 

účetní žádost o zápůjčku s možností zápůjčce vyhovět. Pokud je rezervaci vyhověno, 

přijde hlavnímu vedoucímu informace do emailu, kde si má majetek vyzvednout a do 

kdy ho má rezervován. 

 

Obrázek č. 19: Evidence majetku 

 

Obrázek č. 20: Nastavení oprávnění 
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4.2.4. Proces vedení akce 

Zadavatel do procesu vedení akce zahrnuje tyto činnosti: Definice hlavního 

vedoucího, Sestavení metadat k akci, příprava a propagace akce, organizace schůzek 

k přípravám akce, přihlašování účastníků, realizace akce, zaevidovaní dat z akce 

(fotogalerie, seznamy účastníků, povinně evidované dokumenty), odevzdání účetnictví. 

RACI matice: 

činnost Responsible Accountable Consluted Informed 

Definice hlavního 

vedoucího 

Účetní Předseda Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí 

Sestavení metadat k 

akci 

Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Přípravný tým Přípravný tým 

Příprava a 

propagace akce 

Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Přípravný tým Přípravný tým 

Organizace schůzek Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Přípravný tým Přípravný tým 

Přihlašování 

účastníků 

Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Přípravný tým Přípravný tým 

Obrázek č. 21: Workflow v Sharepoint designer 2013  
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Realizace akce Předseda Hlavní vedoucí Přípravný tým Výbor 

Evidování dat z akce Předseda Hlavní vedoucí Přípravný tým Výbor 

Odevzdání 

účetnictví 

Hlavní vedoucí Hlavní vedoucí Účetní Účetní 

 

EPC diagram:  

Tabulka č. 20: RACI matice procesu vedení akce 

 

Graf č. 4: EPC procesu vedení akce 
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Proces v IS byl realizován takto: Hlavní vedoucí zapíše akci do kalendáře a přidá 

k ní tým uživatelů, kteří budou tvořit přípravný tým. Těmto uživatelům systém rozešle 

notifikaci emailem, že se stali členy přípravného týmu. 

Hlavní vedoucí vytvoří akci v registračním IS pro klienty. Pokud bude rozsah 

velikosti akce vyžadovat nebo hlavní vedoucí uzná za vhodné, je mu vytvořen web 

pouze pro přípravný tým, v opačném případě tvoří základní datovou entitu položka 

v kalendáři - akce. 

K akci jsou v průběhu přípravných schůzek připojovány soubory, které mohou 

být vybírány z datové základny nebo nově vytvářeny. Hlavní vedoucí zodpovídá za 

informovanost o schůzkách a za řádné vedení zápisů. 

Před samotnou realizací akce je k ní připnuta předpokládaná prezenční listina na 

základě datového připojení 

Během realizaci je systém týmu k dispozici online.  

Po realizaci hlavní vedoucí odevzdá úplné účetnictví a originál prezenční listiny, 

případně zapůjčený majetek. Odevzdání, úplnost a včasnost je registrována v systému 

na základě archivace akce, na kterou je připojen pracovní postup (workflow). Tento 

pracovní postup spouští hlavní vedoucí, schválí účetní a předseda klubu, tito jsou 

notifikováni emailem, poté je položka archivována. 

4.2.5. Proces datového propojení se stávajícím systémem 

Stávající systém sestává z registračního a prezentačního webového portálu. 

Z tohoto systému je potřeba získávat data pomocí datových propojení. 

Datová propojení jsou nakonfigurována v prostředí Sharepoint Designer a slouží 

k aktualizaci seznamů účastníků aktivit na webu. 

Pro funkci datového propojení bylo využita funkce externích datových typů, 

které se dotazují do databáze registračního serveru a získávají z něj data o klientech 

(účastnících) přihlášených na aktivity zadavatele.  
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Připojení je realizováno přes OLE DB connector, na straně registračního serveru 

je MySQL databáze, ze které jsou data získávána pomocí účtu s externím přístupem 

s definicí pouze ke čtení databáze 

4.2.6. Datová základna 

Zásadní požadavek na sestavení datové základny ze strany zadavatele je 

možnost evidence změn a evidence oprávnění k datům. Všechna data jsou na webu 

verzována, takže o každé změně existuje záznam – časový, autorský a původní verze. 

Tento systém pak zaručuje historickou dohledatelnost dat. 

 

Pro sestavení datové základy bylo stanoveno rozvržení dat podle úrovní 

oprávnění. Výhodou toto je snadná správa oprávnění přístupu k datům. 

Konkrétní požadavky zadavatele: Datová základna pro podporu aktivit, Archiv, 

materiály pro prezentaci, formuláře, Projekty, Výbor 

Data Zodpovědnost 

(oprávnění pro 

zápis) 

Zápis (Oprávnění 

„přispívání bez 

mazání“) 

Čtení (oprávnění 

číst – read) 

Podpora aktivit Předseda Hlavní vedoucí Řádný člen 

Materiály 

k prezentaci 

Předseda Řádný člen Řádný člen 

Obrázek č. 22: Nastavení verzování v MS Sharepoint  
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Formuláře Předseda Výbor Řádný člen 

Projekty Předseda Výbor Řádný člen  

Archiv Předseda Hlavní vedoucí Řádný člen 

Výbor Předseda Výbor Výbor 

 

 

4.2.7. Školení 

Školení k novému systému bylo realizováno formou společných setkání, kdy si 

uživatelé mohli vyzkoušet práci se systémem a podle definovaných RACI matic jim 

byla stanovena příslušná oprávnění a odpovědnosti. Uživatelům byly sděleny přístupové 

informace do systému a také jim byla k dispozici pomoc s nastavením poštovní 

schránky, aby mohli přijímat emaily generované systémem. Dále byla uživatelům 

předvedena funkčnost systému, podpůrných aplikací (synchronizace a otevírání souborů 

v aplikacích MS Office, synchronizace dat pomocí klienta One Drive). V rámci 

zavedení nového systému je uživatelům připravena také aplikace „Podpora“ přístupná 

z hlavní stránky webu, kde můžou uživatelé klást dotazy nebo hledat nápovědu pro 

práci se systémem.  

Tabulka č. 21: Definice oprávnění 

 

Obrázek č. 23: Školení nového IS  
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4.3. Časová analýza projektu 

Projekt byl realizován na základě časové analýzy. Činnosti projektu: 

Činnost Datum zahájení Délka činnosti Milník 

Návrh funkcí 1. 10. 2012 7 dní  

Grafický návrh 1. 11. 2012 2 dní  

Realizace systému 1. 12. 2012 30 dní  

Konfigurace Office 365 15. 1. 2013 15 dní  

Školení uživatelů 8. 3. 2013 3 den  

Testovací provoz 10. 3. 2013 5 den  

 

Spuštění do ostrého 

provozu 

15. 3. 2013 1 den  

 

 

CPM diagram 

 

 

 

 

Z časové analýzy je patrné, že kritická cesta vede přes činnosti Návrh funkcí, Realizace 

systému, Školení uživatelů, Testovací provoz a spuštění do ostrého provozu. U těchto 

činností je třeba počítat s tím, že pokud by se některá z nich nestihla v navrhovaném 

termínu, ohrozilo by to celkový termín projektu. 

Nejkratší plánovaný termín projektu je 46 dní 

Termín zavedení projektu se nestihl, jeho prodloužení bylo zapříčiněno návrhem a 

dodatečnými úpravami v testovacím provozu. Celkový termín projektu byl 53 dní.  

Tabulka č. 22: Časová analýza navrhovaného řešení 
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Graf č. 5: CPM projektu 
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5 Ekonomické zhodnocení 

Pro sestavení ekonomického zhodnocení projektu jsem zvolil metodu porovnání 

výše investice s konkurenční nabídkou, aplikacemi google apps. 

Pro projekt bylo vyhrazeno v rozpočtu 150 000Kč 

Dílčí investice 

- Pořízení licencí na software 

- Konfigurace systému 

- Zavedení procesů 

- Školení 

- Údržba systému 

 

Zadavatel na projekt dostal softwarový dar od společnosti Microsoft. Softwarový 

dar se týkal výhradně produktu Office 365 E1, a to v počtu licencí, kolik jich bude 

zadavatel projektu potřebovat. Veškeré další výdaje spojené s nasazením a údržbou 

systému hradí zadavatel z vlastních zdrojů.  

Pro srovnání jsem uvedl porovnání s řešením konkurence, licence na Google 

apps for work. Systém konkurence by bylo třeba daleko více ladit, proto je na zavedení 

procesů vyhrazena částka výrazně vyšší, než v navrhovaném řešení.  

Podobný produkt pro srovnání je licence MS Sharepoint foundation. Jeho 

nasazení však zásadně nesplňuje cíle zadavatele v oblasti datového připojení a možnosti 

editovat dokumenty on-line. Toto nasazení také vyžaduje vysoké náklady na údržbu, 

zahrnuje pořízení a provoz MS Serveru. Samotná údržba serveru by pak byla v rukách 

zadavatele. 

Částky jsou uvedeny v Kč včetně DPH za období 1 rok 
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 Navržené 

řešení 

Navržené řešení 

konkurenčním 

dodavatelem 

Řešení on-

premise 

Pořízení licencí 120000 67760 40000 

Konfigurace 

systému 

8000 1000 10000 

Zavedení 

procesů 

12 000 25000 12000 

Školení 5000 5000 5000 

Provoz a 

údržba 

5000 5000 10000 

Pořízení HW 0 0 80000 

SUMA/ROK 150000 103760 157000 

Náklady po 

odečtení 

softwarového 

daru 

30000 103760 157000 

 

 

 

 

Ze srovnávacího grafu je patrno, že největší část investice do projektu tvoří 

softwarové licence. Vzhledem k tomu, že právě softwarové licence jsou pořizovány 

s omezenou platností 1 rok, jsou náklady tohoto druhu velmi vysoké. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

CELKOVÉ
NÁKLADY

Licence Konfigurace Zavedení
procesů

Školení Provoz

Náklady na webový systém v CZK/Rok

Navrhované řešení Konkurence Navrhované řešení (bez dotace) Řešení on-premise

Tabulka č. 21: Kalkulace navržených řešení 

 

Graf č. 6: Graf naměřených nákladů na webový systém v CZK/Rok 
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Na základě zavedení projektu organizace předpokládá zvýšení nabídky produktů 

(akcí) ve výši pesimistické 7%, očekávaný 10% a optimistické 12%. Průměrný roční 

počet zúčastněných klientů je 632.(5) Organizace neočekává snížení zájmu o nové 

produkty (akce), protože je po nich stále vysoká poptávka. Průměrná roční sazba na 

krytí režijních výdajů organizace je 197Kč / osoba / produkt. (5) 

Se zavedenými tržbami za produkty by pak organizace ročně zvýšila tržby podle 

pesimistického odhadu o 8715,28Kč, očekávaného odhadu o 12450,4Kč a 

v optimistickém odhadu o 14940,48Kč 

Řešení dále zadavateli umožňuje snížení celkových nákladů na administrativu a 

účetnictví. Po konzultaci s účetním bylo zjištěno, že by se snížily náklady na služby, 

dopravu a tisk dokladů ve výši 2130Kč ročně. 

 

  

Z grafu je patrno, že při očekávaném vývoji bude návratnost investice do 

projektu přibližně v prvním qvartálu třetího účetního období, při optimistickém vývoji 

dokonce ve třetím qvartálu druhého účetního období. 
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Graf č. 7: Kumulované výdaje a příjmy z projektu 
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Vzhledem ke stárnutí softwaru se předpokládají průběžné aktualizace systému a 

s ním spojené náklady na údržbu. 

Navrhovaný systém splňuje kladené požadavky, a navíc zadavateli přináší nové 

možnosti: 

- Nabízí podporu pro řízení organizace a i většího množství realizovaných akcí 

- Nabízí možnost zvýšení ročního obratu organizace v řádech 10 000Kč 

- Zrychluje tok informací v rámci organizace i v okolí organizace 

- Systém je připraven pro další využití technologií IS 

- Celkové náklady byly hodnoceny zadavatelem a byly přijaty velmi kladně.  
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Závěr 

 Investice zadavatele Klubu SHM Prostějov do nové části informačního systému 

se vyplatila. Celý proces, počínaje návrhem, analýzou a postupnou integrací řešení byl 

realizován a zadavatel nyní těží z přínosů projektu. Navržené řešení sleduje strategické 

cíle zadavatele a umožňuje jeho rozvoj, ve kterém může využít potenciál moderních 

technologií a práce on-line.  

Navržené řešení nezvýšilo průběžné dlouhodobé náklady, zkvalitnilo kontroling 

a zrychlilo tok informací. Spolupracovníci zadavatele tak mají k dispozici rychlý 

komunikační kanál a datovou základnu, aby mohli efektivně pracovat a vytvářet tak pro 

zadavatele hodnoty, jejímž výsledkem pak budou kvalitní produkty, které budou lákat 

stále více klientů.  

Uživatelé webového systému jsou s návrhem velmi spokojeni. Podíleli se na jeho 

implementaci, zefektivnili tak analýzu a usnadnili proces školení.   

Zadavatel si velmi váží možnosti rychle sdílet data, a to i skrze sociální sítě, 

odkud čerpá největší množství klientů. 

Navrhované řešení se setkalo s velkým ohlasem ze strany vedení Klubu SHM 

Prostějov 
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