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Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verejnými 

inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu 

projektu integrácie nových užívateľov informačného systému opísaného v prípadovej štúdií. Cieľom 

práce je identifikovať kľúčové faktory úspechu zdieľania informačného systému a navrhnúť postup 

pre integráciu užívateľov ďalších verejných poskytovateľov podpory.  V prvej časti práce je predsta-

vený model zdieľaných služieb, jeho benefity a aplikácia vo verejnom sektore. Ďalšia časť popisuje 

zvolené metódy kvalitatívneho výskumu a ich využitie v praktickej časti. V praktickej časti je skú-

maný prípad analyzovaný z pohľadu zdieľaných služieb a ich kľúčových faktorov úspechu. Na zá-

klade tejto analýzy boli navrhnuté kroky pre postup v ďalších projektoch integrácie nových užívate-

ľov informačného systému. 

 

Kľúčové slová 

zdieľané služby, informačný systém, verejný sektor, štandardizácia, poskytovateľ verejnej podpory, 

kľúčové faktory úspechu 

 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of sharing information system between public institutions 

providing support for applied research. The thesis is based on the real case of project related to 

integration of new users into the information system described in the case study. The goal of the 

thesis is to identify key success factors for information system sharing and propose procedure for 

integration of users of other public support providers. The first part of the thesis presents shared 

services model, its benefits and application in the public sector. The next part describes the chosen 

methods of qualitative research and their use in the practical part. In the practical part, the research 

case is analyzed in terms of shared services and their key success factors. Based on this analysis, 

procedure steps were proposed for future projects related to integration of new users into the 

information system. 
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shared services, information system, public sector, standardization, public support provider, key 

success factors 
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Úvod 

 

Viditeľnou aktivitou českých verejných inštitúcií v posledných rokov je snaha o digitalizáciu svojej 

agendy a v situáciách, kedy to je možné, aj o poskytovanie svojich služieb online. Nie vždy je však 

táto snaha verejnosťou náležite ocenená a v niektorých prípadoch je z jej strany dokonca podro-

bená tvrdej, ale tiež oprávnenej kritike. Dnešná spoločnosť veľmi citlivo vníma medializované prí-

klady nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov na nákup, prenájom alebo prevádzku 

informačných systémov, aplikácií či ďalších informačných technológií. Nie vždy je však nutné 

za týmto účelom vynakladať ďalšie verejné prostriedky, ale namiesto toho je možné využiť už exis-

tujúce riešenia dostupné vo verejnom sektore. 

 

Rôzne verejné inštitúcie sa častokrát venujú podobnej alebo priamo totožnej agende, pre podporu 

ktorej využívajú rozličné informačné systémy. Finančne efektívnejším by sa v takomto prípade javilo 

využívanie iba jedného z nich, ktorý by bol zdieľaný naprieč viacerými inštitúciami, čím by sa zredu-

kovali verejný výdaje na zadováženie a prevádzka ďalších informačných systémov poskytujúcich 

rovnaké služby. 

 

Konkrétnemu prípadu takéhoto zdieľania služieb informačného systému medzi Technologickou 

agenturou ČR (TA ČR) a iným verejným poskytovateľom podpory v oblasti aplikovaného výskumu 

sa venuje táto diplomová práca. Autor sa v nej zamýšľa nad výskumnou otázkou, ako čo najefektív-

nejšie zdieľať služby  informačného systému TA ČR ďalším verejným poskytovateľom podpory 

pre administráciu agendy s poskytovaním podpory spojenej. Nakoľko je takýto typ spolupráce 

pri zdieľaní služieb informačného systému v prostredí verejných inštitúcii Českej republiky málo 

známy, je relevantné sa touto otázkou zaoberať a počas jej skúmania hľadať  cesty ako zdieľanie 

takýchto služieb v budúcnosti ešte viac zefektívniť.  

 

V práci boli využité metódy kvalitatívneho výskumu. S ohľadom na aktívne zapojenie autora do pro-

jektu integrácie nového poskytovateľa podpory do existujúceho informačného systému bola zvo-

lená metóda akčného výskumu. Zber dát bol založený na pozorovaniach autora, ktorý tak vystupo-

val v roli účastníka a zároveň pozorovateľa. Ďalšími zdrojmi dát boli rozhovory so zainteresovanými 

stranami projektu a v neposlednom rade bolo zdrojom množstvo dokumentov, ktoré v projektu 

vzniklo alebo s ním súviselo. Na základe týchto dát autor vypracoval popisnú prípadovú štúdiu, 

ktorá podrobne popisuje jeho jednotlivé aktivity. Túto štúdiu následne analyzoval z pohľadu kľúčo-

vých faktorov pre úspešné zavedenie modelu zdieľaných služieb, ktoré uvádza odborná literatúra. 

 

Práca je rozdelená na tri časti. V teoretickej časti je predstavený koncept zdieľaných služieb, ich 

benefitov a aplikácií vo verejnom sektore. Následne sú predstavené kľúčové faktory úspechu zdie-

ľaných služieb, ktoré boli identifikované odbornou literatúrou. 

Ďalšiu časťou je predstavenie zvolenej výskumnej metódy a jej využitie v praktickej časti práce. 

Poslednou časťou práce je praktická časť, ktorá zahŕňa predstavenie Technologické agentury ČR, 

prípadovú štúdiu a jej následnú analýzu v kontexte identifikovaných kľúčových faktorov úspechu. 
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Praktická časť je zakončená návrhom postupu pri zdieľaní informačného systému s ďalšími posky-

tovateľmi podpory v oblasti aplikovaného výskumu v Českej republike.  
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1 Zdieľané služby 

V dnešnej dobe, kedy je čoraz viac populárnejší model zdieľanej ekonomiky nie je núdza o príklady, 

v ktorých ľudia zdieľajú spoločné prostriedky. Zdieľame autá, bicykle, knihy, nocľah a mnoho ďalších 

statkov, ktoré môžu byť využité v rámci svojich voľných kapacít inými ľuďmi a v ideálnom prípade 

tak priniesť osoh pre obidve strany tohto vzťahu a čiže pre toho s kým je prostriedok zdieľaný, ako 

aj pre toho, kto prostriedok zdieľa. Podobne ako medzi ľuďmi je to aj medzi rôznymi organizáciami 

alebo časťami organizácie a to nezávisle od ich charakteru. Aj v tomto prostredí je možné nájsť prí-

ležitosti pre zdieľanie prostriedkov v záujme ich efektívnejšieho a hospodárnejšieho využitia. 

 

Zaujímavým prístupom je model, v ktorom takýto zdieľaný statok nie je fyzický produkt, ale je to 

služba. V tomto ponímaní sa môže jednať o služby, ktoré sú nevyhnutné pre potreby jednotlivých 

firiem, pobočiek, verejných inštitúcií alebo neziskových organizácií a ako konkrétne príklady mô-

žeme uviesť služby ako spracovanie účtovníctva, využitie informačných technológií či služby budov. 

V každom z týchto príkladov je možné aplikovať takzvaný model zdieľaných služieb. 

 

1.1 Definícia a popis 

Aj napriek komplexnosti biznis modelu zdieľaných služieb a rešpektovaniu skutočnosti, že každý biz-

nis proces je jedinečný a každé jedno odvetvie má na princíp zdieľaných služieb vlastné špecifické 

požiadavky a obmedzenia, definoval Bergeron (1 s. 3) zdieľané služby ako „kolaboratívnu stratégiu, 

v ktorej je podmnožina existujúcich biznis funkcií koncentrovaná do novej poloautonómnej biznis 

jednotky s vlastnou štruktúrou manažmentu navrhnutej za účelom zvýšenia efektivity a vyproduko-

vanej hodnoty, tvorby úspor a zlepšenia služieb poskytovaných interným zákazníkom, ktoré sú po-

skytované na obdobnej úrovni, ako tie dostupné na trhu“. 

 

Bergeron (1) vidí základy zdieľaných služieb v optimalizácií zdrojov z čoho vychádza aj jej kolabora-

tívna stratégia. Tá je založená na vzťahu medzi materskou (klientskou) časťou organizácie a z nej 

vyčlenenou a novovytvorenou biznis jednotkou, ktorej úlohou je plniť rolu poskytovateľa práve jed-

nej jedinej služby, ktorú pre zvyšok organizácie zabezpečuje. Kandidátmi na post takto vyčlenenej 

biznis jednotky môže byť veľa a ideálna voľba závisí najmä od typu organizácie. Obecne sa ale od-

porúča vyčlenenie služieb, ktoré nie sú pro danú organizáciu strategické a netvoria jadro ich biznisu. 

Poloautonómia zdieľaných biznis jednotiek poskytujúcich zdieľané služby potom spočíva v samo-

statnom manažmente, čiastočne odstrihnutom od pôvodnej hierarchie a s vlastným rozpočtom. 

Na druhej strane jej však zostáva silná väzba a dohľad zo strany materskej organizácie. Popisovaný 

vzťah ilustruje Obrázok 1. 
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Prirovnanie definovaného vzťahu k vzťahu poskytovateľa služby a zákazníka (odberateľa), ktorý 

službu využíva vhodne ilustruje podstatu, ktorá je za týmto pojmom schovaná. Uvedený vzťah je 

na trhu väčšinou ukotvený v dohode o úrovni poskytovaných služieb (angl. service-level agreement 

alebo len SLA), ktorá vymedzuje postavenie zmluvných strán a najmä parametre poskytovanej 

služby. Dôležitou myšlienkou tohto poňatie je fakt, že zákazník ma stále možnosť rozhodnúť sa 

s ohľadom na benefity, ktoré tento model prináša či ponúknutú službu bude využívať formou zdie-

ľanej služby alebo zvolí inú, konkurenčnú službu. Možnosť konkurenčnej súťaže tak zvyšuje tlak 

na kvalitu poskytovaných služieb aj u jednotiek, ktoré ich poskytujú interne ako zdieľanú službu (2). 

  

V kontexte predchádzajúcej myšlienky konkurenčných služieb na trhu môže byť model zdieľaných 

služieb popisovaný ako špecifický prípad outsourcingu. V praxi platí, že záleží na samotnej organi-

zácií, do akej miery prístupy k viac či menej centralizovanému riešeniu. Jednotlivé súčasti organizá-

cie (biznis jednotky) môžu vystupovať v roli poskytovateľa služieb (angl. service providing unit), od-

berateľa služieb (angl. service receiving unit), ale zároveň aj v oboch rolách zároveň a to vzhľadom 

k tomu, že môžu sami jednu službu využívať, ale inú zase poskytovať ďalším organizačným biznis 

Obrázok 1 Základný model zdieľanej služby 

Zdroj: (1 s. 1) 
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jednotkám. Podľa nastavenia jednotlivých vzťahov potom v rámci organizácie hovoríme o centre 

zdieľaných služieb alebo o sieti zdieľaných služieb (3). 

Tento stav a rozdiel medzi centrom a sieťou v kontexte zdieľaných služieb je znázornený na Obrázok 

2. 

 

V (2 s. 10) je uvedených šesť základných bodov nutných pre efektívne zavedenie zdieľaných služieb: 

 

1. Postup pre stanovenie ceny v závislosti na spokojnosti zákazníka – poskytovateľ zdieľanej 

služby musí zodpovedať za jej kvalitu a spokojnosť zákazníka so službou musí byť reflekto-

vaná cenou. 

 

2. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) – ako už bolo zmienené vyššie SLA je nutným 

predpokladom pre jasné vymedzenie služby, ceny a kvality. 

 

3. Metrika – dôležitým aspektom je tiež exaktné meranie aspoň niektorých parametrov 

pri zdieľaní služieb. Ideálnym kandidátom je určite cena, resp. dosiahnutá úspora. Keďže 

nie všetko je možné kvantifikovať je taktiež dôležité mať pripravené kvalitatívne kritéria. 

 

4. Externé porovnanie (benchmark) – koncept zdieľaných služieb sa opiera o interné posky-

tovanie služieb, ktoré môže byť porovnateľné so službami na trhu. Preto je na mieste ich 

vzájomné porovnávanie, ktoré vedie ku kalibrácií očakávaní v pomere ceny a kvality. 

 

5. Mechanizmus riešenia problémov – jasne stanovený mechanizmus pre predkladanie a rie-

šenie vzniknutých problémov. V ideálnom prípade by mala byť stanovená autorita, ktorá 

nezmieriteľný spor rozhodne. 

 

Obrázok 2 Ideálne typy centralizovaných a decentralizovaných organizácií zdieľajúcich služby 

Zdroj: (3 s. 2) 
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6. Optimalizovaný zdieľaný biznis proces – nastavenie nových pravidiel a štandardov práce, 

ktoré sú pre danú službu špecifické a príznačné pre podobné služby na trhu a to aj v prí-

pade, že sú na zdieľanú službu kladené špecifické potreby zo strany organizácie využívajúcej 

túto službu. 

1.2 Očakávané benefity 

Zavedenie modelu zdieľaných služieb so sebou v materských organizáciách prirodzene prináša 

oprávnené očakávania benefitov, ktoré z neho vyplývajú. Na druhej strane sú benefity, ktoré 

z tohto modelu plynú aj pre služby poskytujúcu biznis jednotku. Bergeron (1 s. 6-7) z oboch pohľa-

dov uvádza tieto: 

 

Z pohľadu materskej, službu využívajúcej organizácie: 

 

• Zníženie nákladov – na biznis jednotky zdieľaných služieb sa vytvára tlak, aby svoje služby 

poskytovala za náklady, ktoré sú pre materskú organizáciu výhodné a v ponúkanej kvalite 

cenovo dostupnejšie, než tie ponúkané na trhu. 

 

• Zlepšenie kvality dodávaných služieb – služby, ktoré sú novoposkytované skrz zdieľané jed-

notku sú viac špecializované a zamerané na zákazníka, v tomto prípade interného. Zamera-

nie na zákazníka je ten rozdielový aspekt, ktorý materskej organizácií nemôže integrovaná 

biznis jednotka v takej miere poskytnúť. 

 

• Zníženie záťaže na manažment podporných služieb – ďalším žiadúcim benefitom je, že 

pre materskú organizáciu odpadá záťaž o starostlivosť o podporné služby, ktoré boli vyčle-

nené do služieb zdieľaných. To dáva manažmentu priestor sústrediť sa na svoje hlavné čin-

nosti. 

 

• Potenciál pre ďalší zisk – v niektorých prípadoch sa stáva, že zdieľaná biznis jednotka je 

takmer samostatná, resp. k materskej organizácií je viazaná iba vlastníckou väzbou. To 

otvára príležitosť okrem poskytovania služieb internému zákazníkovi možnosť poskytovania 

platených služieb externým zákazníkom, ktoré týmto spôsobom prinášajú svojmu vlastní-

kovi ďalší zisk. 

 

 

Z pohľadu službu poskytujúcej biznis jednotky: 

 

• Zvýšenie efektivity – pre biznis jednotku, ktorá začne poskytovať zdieľané služby sa táto 

služba stane jej hlavnou činnosťou. V takom prípade sa začne zameriavať na optimalizáciu 

svojich kľúčových procesov a modernizáciu postupov, čo by malo mať v prípade vhodnej 

aplikácie pozitívny vplyv na kvalitu služieb a spokojnosť interného zákazníka. V prípade, 

že sa kvalita služieb dostane na tržnú úroveň a biznis jednotka má dostatočné kapacity, tak 

ich taktiež môže komerčne ponúkať ďalším zákazníkom, ako už bolo zmienené. 
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• Zníženie požiadaviek na ľudské zdroje – v prípade, kedy sa všetky dostupné prostriedky 

zameriavajú na jednu konkrétnu činnosť biznis jednotky sa dá obecne očakávať, že nebude 

nutné vynaložiť toľko prostriedkov na ľudské zdroje pri zachovaní aspoň rovnakej kvality 

služieb. Okrem toho je možné vďaka procesu zlepšovania služieb či aplikáciou nových po-

stupov a technológií dospieť k ďalším úsporám ľudských zdrojov. 

 

• Úspory z rozsahu – k úsporám z rozsahu môže dochádzať v prípade, že v materskej organi-

zácií bol nákup zdrojov decentralizovaný a každá časť organizácie alebo pobočka si nakupo-

vali tieto zdroje samostatne. Po vyčlenení tejto činnosti do jedinej, služby zdieľajúcej biznis 

jednotky dochádza k centralizácií nákupu a zvýšeniu nákupnej sily, čo v kombinácií s posky-

tovaním služieb ďalším zákazníkom môže v nákupe viesť k nezanedbateľným úsporám 

z rozsahu. 

 

 

 

1.3 Zdieľané služby vo verejnom sektore 

Aj keď sa o zdieľaných službách častejšie hovorí pri súkromnej sfére, tak tento princíp nie je úplne 

neznámy ani pre verejný sektor. 

Mnoho verejných inštitúcií si uvedomilo, že je rozdiel medzi poskytovaním a dodaním svojich slu-

žieb občanom.  Kým poskytnutie zákonom garantovanej služby je obligátnou povinnosťou danej 

verejnej inštitúcie, tak jej dodanie nemusí nutne zostať v jej rukách. Príklad zo Spojeného kráľov-

stva, nám ukazuje, že transformácia malých lokálnych oddelení úradov na zdieľané biznis jednotky 

poskytujúce administratívne služby väčším úradom priniesla nie len zvýšenú efektivitu činností, 

ale tiež umožnila veľkým úradom oslobodiť sa od rutinnej administratívy a zamerať sa na dôležitej-

šiu agendu s väčším verejným dopadom (4). 

 

Na Obrázok 3 je znázornený model centra zdieľaných služieb v rámci jednej organizácie, ale taktiež 

príklad, kedy sú služby zdieľané naprieč viacerými organizáciami. V kontexte verejných inštitúcií zá-

leží na uhle pohľadu. Z jedného uhlu pohľadu je štát jednou organizáciou a všetky verejné inštitúcie 

sú jeho organizačnými zložkami. V tom prípade platí princíp zdieľaného centra v jednej organizácií. 

Ak sa však dívame na jednotlivé inštitúcie, ako samostatné celky, potom môžeme hovoriť o medzi-

organizačnom centre zdieľaných služieb. Na Obrázok 3 je tiež naznačený vzťah k externým službám 

poskytovaným formou outsourcingu.  
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V rámci spolupráce verejných inštitúcií na zdieľaní služieb dochádza k vytvoreniu partnerského 

vzťahu, ku ktorému je nutné pristupovať zodpovedne a s jasnými očakávaniami. Pri spolupráci je 

nutné v procese zaistenia služby dohodnúť sa na cene, parametroch kvality a taktiež na potrebnej 

starostlivosti o zákazníkov, v tomto prípade prevažne o občanov (5). 

 

Ďalším uvádzaným aspektom úspešnej spolupráce jednotlivých verejných inštitúcií v oblasti zdieľa-

ných služieb býva existencia ich predchádzajúcej spolupráce. Vzájomná dôvera a znalosť založená 

na historickej spolupráci poskytuje značnú výhodu pre úspešné zvládnutie zavedenia zdieľaných 

služieb (3). 

 

 

1.3.1 Zámery zavedenia 

Zámerov pre zavedenie modelu zdieľaných služieb vo verejnom sektore je viacero, avšak jedným, 

z pohľadu štátu kľúčovým, sú benefity vyplývajúce z hybridného modelu centralizácie. Služby sú po-

skytované centrálne z jedného miesta, ktorým je buď konkrétna verejná inštitúcia alebo oddelenie 

a využitie týchto služieb je dostupné aj pre iné verejné inštitúcie a to iba s relatívne nízkymi ná-

kladmi. Decentralizácia vo verejnom sektore je nevyhnutná. Rôzne agendy sú zákonmi a inými na-

riadeniami pridelené rôznym inštitúciám a to sa jednak nedá jednoducho zmeniť a zároveň vyššia 

miera centralizácie nemusí byť vo všetkých prípadoch aj efektívnejšia. Na druhej strane centralizá-

cia niektorých spoločných činností má zmysel a prináša žiadúcu štandardizáciu, vyššiu efektivitu 

a úspory z rozsahu (6). 
 

Obrázok 3 Model variant zavedenia centra zdieľaných služieb 

Zdroj: (6 s. 103) 



 14 

Tabuľka 1 Porovnanie očakávaných počiatočných zámerov pre zavedenie SSC so skutočne naplnenými 

Zámery Zámery 

pred SSC 

Naplnené 

zámery 

Strategické a organizačné zámery   

Väčšie zameranie na hlavnú činnosť X X 

Získanie prístupu ku kvalitným IT službám X  

Zdieľanie rizík naprieč súdmi X X 

Zrýchlenie reakcie na potreby IT X X 

Zvýšenie produktivity X  

Profesionálne poskytovanie IT služieb X X 

Zníženie komplexnosti / neistoty X  

Koncentrácia na inovácie X  

Všetky IT služby poskytované na jednom mieste X X 

Štandardizácia procesov na súdoch X X 

Jednoduchšie zavádzanie úspešných praktík medzi súdmi  X 

Politické zámery   

Zvýšenie kredibility X X 

Riešenie vnútorných konfliktov X X 

Eliminácia komplikácií s lokálnou správou IT X X 

Technické zámery   

Prístup k novým technológiám X  

Zvýšenie produktivity IT zamestnancov  X X 

Zlepšenie úrovne IT služieb X  

Koncentrácia technickej a manažérskej odbornosti X X 

Štandardizácia platforiem a dodávateľov systémov X  

Zlepšenie informačnej bezpečnosti a centrálna autorizácia užívateľov  X 

Konsolidácia skúseností  X 

Ekonomické zámery   

Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu X  

Kontrola nad účtovanými službami X X 

Kontrola nákladov na IT X X 

Zlepšenie predvídateľnosti nákladov  X 

Úspora na ľudských zdrojoch (vďaka centralizácií)   X 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa  (6 s. 109) 

 

V (6) na základe realizovaných rozhovorov so zamestnancami ministerstva spravodlivosti Ho-

landského kráľovstva medzi ktorými nechýbali sudcovia, prokurátori a administratívni pracovníci 

uvádzajú motívy zavedenia centra zdieľaných služieb (SSC), ktoré slúži pre správu workflow naprieč 

rôznymi úrovňami súdov. Tie rozdeľujú do štyroch hlavných oblastí, tak ako je znázornené v  Ta-

buľka 1. Aj keď po vytvorení centra zdieľaných služieb nedošlo k naplneniu všetkých očakávaní, 

ktoré spočiatku vyvstali, tak mnohé z nich sa naplnili. Ako dôvody nenaplnenia niektorých motívov 

udávajú nejasnú predstavu účastníkov o koncepte centier zdieľaných služieb a tým aj prehnané 
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očakávania. Niektoré zámery neboli naplnené na úkor iných a ďalšie zase boli naplnené iba z polo-

vice. Takmer všetci účastníci sa zhodli v tom, že k dosiahnutiu väčšiny naplnených zámerov došlo až 

po zavedení efektívnych mechanizmov manažmentu. 

 

Uvedený popis zdieľaných služieb, ich benefity a dôvody, ktoré vedú rôzne organizácie k ich zave-

deniu nám v praktickej časti práce poslúžia k tomu, aby sme vyhodnotili či sledovaný rámec spolu-

práce napĺňa znaky zdieľaných služieb tak, ako ich uvádza uvedená literatúra. 
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2 Kľúčové faktory úspechu zavedenia a poskyto-

vania zdieľaných služieb 

Proces zavedenie zdieľaných služieb a vytvorenie poloautonómneho centra zdieľaných služieb, 

ktoré ich bude poskytovať, nie je jednoduché. Pokiaľ sa organizácia rozhodne vydať touto cestou 

mala by identifikovať kľúčové faktory, ktoré môžu mať zásadný vplyv na úspech či neúspech celého 

projektu. Niektoré kľúčové faktory sa vzťahujú viac k dosiahnutiu benefitov plynúcich zo zdieľaných 

služieb a iné sú viac zamerané na úspešné zvládnutie procesu transformácie. V tejto kapitole si uve-

dieme a bližšie popíšeme viaceré z nich. Východiskom pre spracovanie kľúčových faktorov je pre au-

tora článok (7), ktorý sa na základe dostupnej literatúry snaží tieto faktory identifikovať. V zmiene-

nom článku (7 s. 2)  je kľúčový faktor v kontexte zdieľaných služieb definovaný ako „faktor, ktorého 

existencia predpovedá benefit v procese zavedenia zdieľaných služieb alebo je kritický pre zvýšenie 

šancí na jeho úspech“. 

Dôvod, ktorý autorov viedol k tomu vyhľadať ich je predpoklad, že ich lepšie pochopenie je zákla-

dom pre úspešné zavádzanie zdieľaných služieb do praxe. Prehľad je primárne zameraný na pro-

jekty integrácie v oblasti zdieľania služieb informačných systémov a projekty vo verejnom sektore. 

 

 

2.1 Dostatočné zázemie v oblasti IT  

Jedným z kľúčových faktorov pri zdieľaných službách a to najmä pri tých, ktoré s nimi úzko súvisia 

je dostatok odborných znalostí organizácie v oblasti IT. Pokiaľ chce zdieľajúca organizácia docieliť 

benefity v podobe lepšej úrovne poskytovaných IT služieb prostredníctvom zdieľaného centra musí 

mu zaistiť podmienky pre odborný rast a technologický rozvoj. 

 

Dôležitým aspektom v tomto snažení je zjednotenie prostredia informačných systémov a aplikácií, 

ktoré sa doposiaľ využívali. Na základe zistení z praxe sa je možné domnievať, že úspešné zvládnutie 

zavedenia zdieľaných služieb spočíva vo využívaní jednotnej platformy pre podporu biznis procesov. 

Už len to samo o sebe prináša benefit v podobe štandardizácie a konsolidácie procesov a stáva sa 

tak živnou pôdou pre ich ďalšiu optimalizáciu (8).  

 

Uvedené tvrdenia podporuje aj (9), ktorý sleduje zavádzanie zdieľaných služieb prostredníctvom 

informačných technológií v meradle globálnej korporácie Reuters. V prípade tohto transformač-

ného procesu zavedenie jednotného ERP systému naštartovalo nevyhnutnú štandardizáciu biznis 

procesov, ktoré sa na lokálnych úrovniach spoločnosti museli začať dodržiavať.  

Konsolidáciu a modernizáciu aplikačného prostredia ako kľúčový faktor úspešnej transformácie je 

ďalej uvádzaný aj v (10) a (11), pričom druhý zdroj zmieňuje tiež dôležitosť rozvoja a zavádzania 

informačných technológií, napr. aj prostredníctvom aplikácií pre podporu užívateľov (Helpdesk). 

Prípadová štúdia (12)  uvádza ako jednu z kľúčových lekcií dôležitosť manažmentu závislosti medzi 

IT infraštruktúrou a potrebami biznis jednotiek poskytujúcimi zdieľané služby.  
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Pre organizácie, ktoré nemajú vybudované dostatočné znalostné zázemie pre implementáciu zdie-

ľaných služieb skrz informačné technológie, je odporúčané zapojiť do procesu implementácie po-

tenciálnych dodávateľov IT riešení alebo zabezpečiť služby externých konzultantov (13).  

 

2.2 Efektívny manažment zmien 

Ďalším faktorom objavujúcim sa v literatúre je efektívne a flexibilné zavádzanie zmien. Proces trans-

formácie pri vzniku centra zdieľaných služieb si vyžaduje mnoho zmien na všetkých stranách. 

 

V prípade organizácií, ktoré zdieľajú služby založené na informačných technológiách (a nie len 

v nich) dochádza v procese transformácie k zmenám na rôznych úrovniach. Je nutné čeliť zmenám 

v infraštruktúre, zmenám v riadení zamestnancov a ich vzdelávaniu, väčšej prepojenosti s biznis 

časťou organizácie a zameraní sa na zákazníka. To prináša veľké výzvy, ktoré sa nenaplnia samy. 

Ohlasy z praxe hovoria, že dôležitým kľúčovým faktorom úspechu a neúspechu pri zavádzaní IT zdie-

ľaných službách tkvie práve v efektivite manažmentu zmien (14). 

 

Vo verejnom sektore sa taktiež nedá vyhnúť zmenám pri transformácií a zavádzaní zdieľaných slu-

žieb. Ohlasy zamestnancov na zmeny sa nemusia stretávať s pozitívnou reakciou a naopak v nich 

môžu vytvárať obavy o udržanie zamestnania. Je preto kľúčové pristupovať k týmto obavám otvo-

rene a v dostatočnom predstihu. Dôležitou časťou manažmentu zmien je vo verejnom sektore 

práve komunikácia so skupinami, ktoré sú zmenami ovplyvnené. To vyplýva zo skutočnosti, že práve 

zamestnanci verejných inštitúcií majú mnohokrát k zmenám zdržanlivý, až odmietavý prístup (2).  

 

Obdobné k záležitosti pristupuje aj (8) a (13), ktorý odporúča venovať ovplyvneným skupinám za-

mestnancov zvláštnu pozornosť pri plánovaní a implementácií stratégie manažmentu zmien.  

 

Skúsenosti Reuters pri zavádzaní zdieľaných služieb rovnako indikovali nutnosť radikálnych zmien 

a potrebu ich kvalitného riadenia ako dôležitý faktor pre ich pre dosiahnutie (9).  

 

 

2.3 Efektívna komunikácia 

Faktorom často vyhodnocovaným ako kľúčovým je ako vo všetkých projektoch efektívna komuni-

kácia. Tá musí prebiehať na všetkých frontoch.  

 

Príklady dobrej praxe z projektového manažmentu stanovujú 5 kľúčových skupín, s ktorými musí 

prebiehať aktívna komunikácia počas celého trvania projektu transformácie. Sú nimi: členovia pro-

jektového tímu, prispievatelia, zainteresované osoby projektu, zákazníci (interní aj externí), experti. 
Spôsob a frekvencia komunikácie sa rôzni podľa potrieb a charakteru každej zo skupín.  U zainter-
esovaných osôb je však nevyhnutné, aby komunikácia prebiehala dostatočne často na to, aby vy-
tvorila dôveru k vedeniu projektu (2).  
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Aj ďalšie zdroje uvádzajú častú komunikáciu so zainteresovanými stranami za kľúčovú a platí to rov-

nako pre verejný ako aj súkromný sektor (15), (5), (13). 

 

Kľúčové je tiež komunikovať v rámci organizácie ciele projektu a kritéria ich naplnenia tak, aby to 

bolo všetkým zainteresovaným skupinám úplne jasné (2). 

 

Pre zvýšenie úspechu projektu sa tiež odporúča čulá a obojstranná komunikácia so zákazníkmi. Zá-

kazníkom je možné aktívne predstavovať víziu, ktorá sa skrýva za modelom zdieľaných služieb. 

Druhý smer je však zaujímavejší, pretože otvára možnosti pre zlepšenie poskytovaných služieb 

na základe nápadov, ktoré prichádzajú priamo od nich a najlepšie tak napĺňajú ich potreby (9). 

Zameranie sa na potreby zákazníkov a zaistenie si ich nevyhnutnej komunikácie a spolupráce ako 

kľúčový faktor zasa uvádza (11), ktorý za ďalšie kritické faktory označuje tiež podporu a komuniká-

ciu zmien v procese transformácie. 

 

2.4 Štandardizácia procesov 

Ďalším kľúčovým faktorom pre dosiahnutie cielených benefitov je štandardizácia procesov. Už pri 
štandardizácií a konsolidácií platforiem a aplikačného prostredia v IT bolo zmienené (8), že ich za-
vedenie malo dopad aj na štandardizáciu biznis procesov. V tomto smere môžeme považovať kon-
solidáciu, štandardizáciu a automatizáciu procesov za 3 kľúčové piliere úspechu zdieľaných slu-
žieb. 
 
Aby bol dosiahnutý ten správny efekt štandardizácie, tak musíme vedieť čo má byť oným požado-
vaným štandardom. Odpoveď je jednoduchá a vcelku priamočiara. Ako štandard zvolíme ten spô-
sob, ktorý je považovaný za najlepší a na tejto úrovni ho začneme nastoľovať (11). 

 

Na otázku koľko procesov štandardizovať je odpoveď rovnako priamočiara. Toľko, koľko sme 

schopní. Dobrým pravidlom zostáva, že nekonzistencie a výnimky v procesoch by mali byť celkom 

odstránené, pretože spôsobujú prílišnú komplexnosť služieb. To by mohlo mať napríklad v IT za ná-

sledok vyššie náklady na prevádzku a rozvoj (13). 

S tým však nesúhlasí (16) a v prílišnej štandardizácií systémov a procesov vidí možné riziko, ktoré 

dokáže negatívne ovplyvniť vnímanie zdieľaných služieb. 

 

Štandardizáciu tiež môžeme vnímať ako dôležitú výzva pre zavedenie zdieľaných služieb. Tá je zalo-

žená na snahe maximalizovať efektivitu a zároveň minimalizovať transakčné a produkčné náklady 

(17).  

 

2.5 Efektívne využitie praktík projektového manažmentu 

Proces transformácie, v ktorom sa z organizácie vyčlení biznis jednotka, ktorá začne poskytovať svo-

jej materskej organizácií a prípadne ďalším zdieľané služby nie je jednoduchý. Aby bolo možné ho 
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čo najlepšie zvládnuť, tak je potrebné k nemu pristupovať ako k projektu a v rámci neho aplikovať 

overené postupy projektového manažmentu. 

 

To potvrdzujú (13), ktorí ako prvú zo svojich lekcií pre manažérov v zavádzaní zdieľaných služieb  

uvádzajú zavedenie postupov projektového manažmentu. Na to, aby bola pre projekt zaistená pod-

pora zo strany ovplyvnených oddelení a ďalších zainteresovaných strán musia byť jasne stanovené 

ciele. Pri tvorbe projektového tímu by sa nemalo myslieť iba na zastúpenie členov s potrebnými 

schopnosťami, ale mal by taktiež reflektovať zastúpenie v rámci jednotlivých oddelení, na ktoré 

bude mať transformácia dopad. 

 

Uvedené tvrdenie o kľúčovej roli projektového manažmentu pri zavádzaní zdieľaných služieb potvr-

dzujú aj skúsenosti z praxe vo verejnom sektore (2) ale aj v oblasti informačných technológií (12).  

 

Lekcia z príkladu spoločnosti Reuters nás nabáda k tomu udržať si v organizácií manažérov z tran-

sformačného projektu minimálne do doby, kým nie je novozavedený model zdieľaných služieb plne 

stabilizovaný (9). 

 

 

2.6 Súhrnný prehľad identifikovaných faktorov 

Okrem vyššie uvedených kľúčových faktorov je možné v citovanej literatúre nájsť viacero ďalších 

faktorov, ktoré sú označované ako kľúčové, kritické alebo ako príklady dobrej praxe. Niektoré z nich 

sú významné pre transformáciu, iné pre dosiahnutie benefitov z poskytovaných služieb a niektorú 

sú dôležité z obidvoch strán. Pre praktickú časť diplomovej práce sú relevantné všetky typy týchto 

faktorov. V Tabuľka 2 uvádzame ich prehľad. 

 

Kľúčové faktory nám v praktickej časti diplomovej práce poslúžia k analýze prípadu popisovaného 

prípadovou štúdiou a k zhodnoteniu ich významu v sledovanom prípade. 
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Tabuľka 2 Prehľad kľúčových faktorov úspechu v rámci zdieľaných služieb 

Kľúčový faktor úspechu Zdroje 

1. Dostatočné zázemie v IT (8), (9), (10), (11), (12), (13) 

2. Efektívne využitie praktík projektového manaž-

mentu 

(2), (9), (12), (13), (15) 

3. Efektívna komunikácia (2), (5), (11), (13), (15) 

4. Štandardizácia procesov (8), (11), (13), (16), (17) 

5. Efektívny manažment zmien (2), (8), (9), (13)  (14) 

6. Postupná transformácia (2), (9), (10), (15) 

7. Podpora od vrcholného manažmentu (2), (10), (15) 

8. Zameranie sa na zákazníkov (9), (11), (15) 

9. Vedieť aké služby zdieľať (9), (10), (14) 

10. Školenie dotknutých zamestnancov (10), (13) 

11. Zapojenie dodávateľov a externých konzultantov (13), (15) 
Zdroj: Vlastné spracovanie 
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VÝSKUMNÁ METÓDA 
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3 Kvalitatívny výskum 

Kvalitatívny výskum môžeme chápať rozličnými spôsobmi. Oproti kvantitatívnemu výskumu upred-

nostňuje prácu s rôznorodými dátami a kladie vysoký dôraz na rolu výskumníka, ktorý ovplyvňuje 

proces zberu dát, ktoré potom sám analyzuje. Podľa (18) je v typické pre prípady kvalitatívneho 

výskumu, že výskumník si vyberie tému, ktorú bude skúmať a určí si k nej základne výskumné 

otázky. Tie môže v priebehu výskumu na základe zistení z analyzovaných dát modifikovať. Z tohto 

dôvodu je tento typ výskumu tiež označovaný ako pružný. 

 
Pochopenie podstaty kvalitatívneho výskumu môže byť spočiatku zložité a (19 s. 14-17) preto 
pre jej lepšie pochopenie uvádza štyri základne charakteristiky, ktoré ju trefne popisujú. Kon-
krétne sú to: 
 

• Zameranie na význam a porozumenie – zámerom kvalitatívneho výskumu je dosiahnuť po-

rozumenie toho, akým spôsobom ľudia vnímajú svet vôkol seba, ako ho interpretujú a čo 

pre nich znamená. Kľúčom je teda pochopiť perspektívu vnímania javov účastníkmi vý-

skumu namiesto výskumníka. 

 

• Výskumník ako primárny nástroj – táto charakteristika vyjadruje skutočnosť, že výskumník 

je tou osobou, ktorá má na starosti zber, ako aj vyhodnocovanie dát. Výskumník ma priestor 

sa pri zbere dát interagovať s účastníkmi, rozvíjať ich odpovede, vyjasňovať si ich. 

 

• Indukčný proces – ďalšou významnou charakteristikou kvalitatívneho výskumu je indukčný 

proces, čo znamená, že výskumník v procese zberu dát nevychádza z hypotéz a teórií, ale 

naopak ich buduje na základe pozorovaní a výskumom v teréne. Zozbierané dáta výskum-

ník postupne skladá a prechádza z konkrétneho k obecnému. 

 

• Rozsiahly popis – pri popisovaní javov je záujem o čo najrozsiahlejší popis. Slova a obrázky 

majú pri popise zistených javov prednosť pred číslami a štatistikami. Zistenia v kvalitatív-

nom výskume tak môžu byť podporované dátami, akými sú citácie z dokumentov, pracovné 

poznámky, elektronická komunikácia a podobne. 

 

 

 

3.1 Vhodnosť využitia 

Sami sme mohli v predchádzajúcom texte zaregistrovať, že kvalitatívny výskum má svoje výhody, 

ale aj úskalia a preto je vždy nutné vyhodnotiť vhodnosť jeho využitia. V  (18) autor uvádza, že me-

tódy kvalitatívneho výskumu sú často kritizované pre prílišnú subjektívnosť výsledkov výskumu 

a neštruktúrovaný charakter a niekedy aj nepriehľadnosť či malá transparentnosť.  Autor však pou-

kazuje na to, že tieto výhrady môžu byť prekonané jeho benefitmi či dokonca môžu byť v skutoč-

nosti jeho výhodami. V Tabuľka 3 preto porovnáva prednosti a nevýhody kvalitatívneho výskumu. 
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Tabuľka 3 Prednosti a nevýhody kvalitatívneho výskumu 

Prednosti kvalitatívneho výskumu Nevýhody kvalitatívneho výskumu 

Získanie detailného popisu a náhľadu pri skú-

maní jedinca, skupiny, udalosti, fenoménu 

Získaná znalosť nemusí byť zovšeobecniteľná 

na populácií alebo v inom prostredí 

Skúmanie fenoménov v ich prirodzenom pro-

stredí 

Náročnosť realizácie kvantitatívnej predikcie 

Možnosť študovať procesy Vyššia náročnosť pri testovaní hypotéz a teórií 

Možnosť navrhovať teórie Časová náročnosť analýzy, a zberu dát 

Vhodná reakcia na lokálne situácie a pod-

mienky 

Ľahšia ovplyvniteľnosť výsledkov výskumu vý-

skumníkom a jeho subjektívnymi preferen-

ciami 

Hľadanie miestnych (idiografických) príčin sú-

vislosti 

 

Napomáha pri počiatočnom vysvetľovaní feno-

ménov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (18 s. 52) 
 
Ďalší pohľad na vhodnosť využitia tejto metódy výskumu ponúka (19) v porovnaní so známejším 
kvantitatívnym prístupom k výskumu. V Tabuľka 4 popisuje základné rozdiely oboch prístupov, aj 
keď tvrdí, že hranice v niektorých bodoch môžu byť tenšie a nie tak rigidné, ako je to v nej zdan-
livo uvedené. 
 
Tabuľka 4 Charakteristiky kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu 

Porovnávaný aspekt Kvalitatívny výskum Kvantitatívny výskum 

Zameranie výskumu Kvalita (povaha, podstata) Kvantita (koľko, ako veľmi) 

Pôvod vo filozofií Fenomenológia, interakcioniz-
mus, konštruktivizmus 

Pozitivizmus, logický empiriz-
mus, realizmus 

Asociované pojmy Práca v teréne, etnografia, 
naturalizmus, zakotvená teó-
ria, konštruktivizmus 

Experimentálny, empirický, 
štatistický 

Cieľ výskumu Porozumenie, popis, objav, 
podstata, vznik hypotéz 

Predikcia, kontrola, potvrde-
nie, testovanie hypotéz 

Charakteristická forma Flexibilná, vyvíjajúca sa, po-
stupne sa objavujúca 

Vopred daná, štruktúrovaná 

Vzorky dát Malé, nenáhodné, účelové, 
teoretické 

Rozsiahle, náhodné, repre-
zentatívne 

Zber dát Vykonávaný prevažne vý-
skumníkom, rozhovory, pozo-
rovania, dokumenty 

Prostredníctvom neživých ná-
strojov (meradlá, testy, an-
kety, dotazníky, softvér) 

Hlavné metódy analýz Induktívne, zakotvené teórie Deduktívne, štatistické 

Zistenia Obsiahle, holisticky expan-
zívne, rozsiahlo popisné 

Presné, numerické 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa (19 s. 18) 
 
Z uvedených porovnaní vyplýva, že vhodnosť metódy úzko súvisí so skúmaným problémom. V prí-
pade kvalitatívneho výskumu sa výskumník snaží pochopiť a vysvetliť javy okolo seba, na základe 
ktorých si vytvorí teórie, ktoré bude ďalej dynamicky skúmať. Nevýhodou však zostáva vyššia 
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náročnosť aplikácie výsledkov výskumu v inom prostredí a za iných podmienok. Za to na druhej 
strane kvantitatívny výskum má svoj proces vopred definovaný a jeho cieľom je testovanie vopred 
vyslovených hypotéz. 
 
 

3.2 Prehľad základných prístupov kvalitatívneho výskumu 

V tejto podkapitole budú predstavené základné prístupy využívane pri uskutočňovaní kvalitatív-

neho výskumu. 

 

• Prípadová štúdia – zaoberá sa detailným štúdiom jedného alebo niekoľko málo prípadov. 

V (19) autorka uvádza, že sa jedná o popis a analýzu ohraničeného systému, a že vo svojom 

procese zahŕňa obidve zložky a to konkrétny prípad a štúdiu. Dôležitým prvkom je teda dô-

raz na konkrétnosť prípadu, ktorý má byť predmetom štúdie. Hendl zasa v (18 s. 104-105) 

prirovnáva prípadovú štúdiu k mikroskopu a jej hodnotu odvíja od zaostrenia. Predpokladá, 

že na základe prípadu dokáže lepšie porozumieť iným obdobným prípadom alebo ich môže 

s nimi porovnať. Na základe rozličných sledovaných prípadov ich rozdeľuje do piatich sku-

pín: 

1. Osobná prípadová štúdia – zameriava sa na detailným skúmaním konkrétnej osoby 

vo vybranom kontexte jej života. Predmetom skúmania sú príčiny, determinanty, 

faktory, procesy a skúsenosti, ktoré sa k nej vzťahovali. 

2. Štúdia komunity – venuje sa štúdiu jednej alebo viacerých komunít v meste alebo 

úplne celé mesto. Štúdia popisuje a analyzuje vzorce hlavných aspektov života ko-

munity (voľný čas, práca, rodina, politika) a porovnáva ich. 

3. Štúdium sociálnych skupín – jedná sa o skúmanie malých priamo komunikujúcich 

skupín, ako napr. rodina, ale aj väčších difúznych skupín, ako napr. zamestnanecký 

kolektív 

4. Štúdium organizácií a inštitúcií – štúdium sa zameriava na rôzne organizácie ako 

školy, firmy, odborové organizácie, implementácia programov a intervencií, pro-

cesy zmien, atď. Ciele sú rôznorodé, ako napr. hľadanie najlepšieho vzorca správa-

nia, zavedenie nového typu riadenia, evaluácia, skúmanie zmien a ďalšie. 

5. Skúmanie udalostí, rolí a vzťahov – venuje sa určitým udalostiam a zahŕňa mimo 

iné konflikt rolí či stereotypov. 

 

• Etnografický výskum – je to výskum, ktorý je zameraný na skupiny jedincov v spoločnosti. 

Kľúčovým je pri tomto type výskum sa zamerať na prepojenie danej spoločnosti s jej kultú-

rou. Etnografický výskum sa snaží v aktivitách skúmanej spoločnosti hľadať pôvod v jej kul-

túre (19). Podstatu výskumu môžeme vidieť v zameraní sa na objavovaní kultúrnych rám-

cov, analýzy ich štruktúry a obsahu a ich následného využitia pri odhalení konkrétnych spo-

ločenských fenoménov (20). 

 

• Teória zakotvenia – spočíva v zameraní sa na konkrétne dáta, fenomény, z ktorých vytvára 

teórie. Zakotvenosť spočíva v dátach, na ktoré je výskumník zameraný, a z ktorých vznikajú 
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teórie. Zameranie výskumu spočíva v sledovaní správania a interakcie jedincov a procesov 

v danom prostredí. Tento prístup je vhodný pre aplikované alebo teoreticky málo spraco-

vané oblasti výskumu (18). 

 

• Fenomenologické skúmanie – zameriava sa na popis a analýzu životných skúseností. Ako 

príklady takýchto skúsenosti môžeme uviesť fenomény ako láska či hnev. Základom pre túto 

metódu je zber dát realizovaný fenomenologickým rozhovorom s osobami, ktoré si sledo-

vaný fenomén prežili a výsledkom štúdie je popis podstaty (esencie) skúmanej skúsenosti 

(19). 

 

• Akčný výskum – v akčnom výskume sa kladie dôraz kolaboratívny spôsob výskumu, v kto-

rom výskumník je súčasťou procesu a aktívnym spôsobom doň zasahuje. Je založený 

na kontinuálnom cyklickom procese v ktorom výskumník hľadá kľúčové faktory problému, 

navrhuje akčné kroky pre ich riešenie, implementuje ich v praxi a následne ich vyhodnocuje 

(21). 

 

• Kritický výskum – typ výskumu, ktorý sa venuje utlačovaným alebo marginalizovaným so-

ciálnym skupinám v spoločnosti a snaží sa stimulovať tieto skupiny k presadzovaniu svojich 

oprávnených požiadaviek. V tomto prípade sa preto nejedná o objektívny a nezaujatý prí-

stup (18). Kritický výskum a jeho otázky sú zamerané na vzťahy medzi vládnucou silou a kul-

túrnym prostredím na jednej a pomermi v sledovanej skupine na strane druhej (19).   

 

 

 

 

3.3 Prehľad základných metód zberu dát 

V tejto časti kapitoly si popíšeme základné metódy zberu dát v kontexte kvalitatívneho výskumu 

a porovnáme ich výhody a prípadné obmedzenia. 

 

Hendl (18) vidí silu kvalitatívnych dát v ich prirodzenom usporiadaní a ich lokálnou ukotvenosťou. 

Voľba metódy pre zber dát závisí na okolnostiach a od požadovaných informácií, pričom výber nemá 

spočívať v preferenciách a obľúbenosti metódy výskumníkom, ale flexibilne a v súlade so skúma-

ným problémom. 

 

3.3.1 Rozhovor 

Rozhovor alebo anglicky výstižnejšie „interview“ je častokrát primárnym zdrojom dát  nutným 

pre pochopenie fenoménov v rámci kvalitatívneho výskumu. Kľúčovým aspektom pre zhromažde-

nie relevantných dát je kladenie tých správnych otázok  (19). 
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Existujú rôzne stratégie pre vedenie rozhovoru, ktorých cieľ osciluje medzi zámerom získať čo naj-

voľnejšie a najširšie odpovede alebo so zámerom získať konkrétne a presne štruktúrované odpo-

vede. Ani jeden z týchto extrémov nie je vo väčšine prípadov vhodný a častokrát je vhodnejšie zvoliť 

niečo medzi nimi a tým je pološtruktúrovaný rozhovor, v ktorom sa dopytujúci snaží svojimi otáz-

kami odpovedajúceho zamerať na konkrétny témy v závislosti od cieľov výskumu (22).  

 

3.3.2 Pozorovanie 

Dôležitou metódou zberu dát v kvalitatívnom výskume je pozorovanie. Výskumníkovi sprostred-

kúva dáta o skúmaných situáciách priamo z prvej ruky. Zároveň je tiež vhodnou voľbou v situáciách 

kedy ľudia nechcú alebo nesmú hovoriť o skúmanej téme (19). 

 

Ako uvádza (18 s. 191-192), tak oproti rozhovorom, v ktorých účastníci hovoria to čo chcú hovoriť, 

tak pri pozorovaní sa výskumník snaží zistiť čo sa skutočne deje a preto je pozorovanie taktiež vhod-

ným doplnkom rozhovorov a nejedná sa pritom iba o pozorovanie vizuálne, ale možné je využiť 

všetky zmysly. Publikácia uvádza štyri role výskumníka v procese pozorovania: 

 

• Úplný účastník – rovnoprávny člen pozorovanej skupiny, ktorý s ňou trávi väčšinu času, 

a ktorý svoju totožnosť zvyšku skupiny neprezrádza. 

 

• Účastník ako pozorovateľ – taktiež rovnoprávny člen skupiny, ktorý však o vykonávanom 

pozorovaní zvyšok skupiny informuje. 

 

• Pozorovateľ ako účastník – vo väčšine prípadov nie je pevnou súčasťou pozorovanej sku-

piny, ale skôr jej kladie otázky. Jeho totožnosť výskumníka je skupine známa. 

 

• Úplný pozorovateľ – je v postavení vonkajšieho pozorovateľa, ktorý neovplyvňuje pozoro-

vanú skupinu, ktorá o tom, že je pozorovaná väčšinou netuší. To je však možné vykonávať 

väčšinou iba vo verejných priestoroch a nie v uzavretých komunitách. 

3.3.3 Dokumenty 

Dokumenty sú ďalším hlavným zdrojom kvalitatívneho zberu dát. Výskumník môže čerpať z rôznych 

prístupných dokumentov, akými sú verejne dostupné záznamy, osobné písomnosti, vizuálne, ako aj 

digitálne dokumenty. Nakoľko väčšina dokumentov, využívaných k výskumu vznikla nezávisle 

na ňom a za úplne iným účelom a je preto nutné vyhodnocovať relevantnosť dát vo vzťahu k skú-

manej otázke (19). 

 

V (18 s. 204) autor rozlišuje dokumenty na osobné, úradné, archivované, výstupy masmédií a virtu-

álne dáta. 

Je však dôležité si tiež uvedomiť, že v prípade výskumu, v ktorom sú dáta získané iba týmto spôso-

bom sa výskum opiera výhradne o to, ako bola skúmaná problematika zadokumentovaná (22). 
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3.3.4 Porovnanie uvedených metód 

Po stručnom predstavení jednotlivých metód by bolo vhodné si zhrnúť, ktoré metódy zberu dát sú 

v ktorej situácie výhodné a čo ich naopak limituje. To môžeme vidieť v Tabuľka 5. 

 
Tabuľka 5 Porovnanie metód kvalitatívneho zberu dát 

Metóda Možnosti Výhody Obmedzenia 

Pozorovanie • Úplný účastník 

• Pozorovateľ ako 

účastník 

• Účastník ako po-

zorovateľ 

• Úplný pozorova-

teľ 

• Skúsenosť z prvej 

ruky, možnosť 

zaznamenať ne-

obvyklé udalosti 

• Užitočnosť pri 

skúmaní tabuizo-

vaných tém 

• Možnosť ovplyv-

niť dianie 

• Nemožnosť in-

formovať o is-

tých súkromných 

veciach 

• Možnosť neúspe-

chu pri neskúse-

nosti výskumníka 

Rozhovor • Návodný rozho-

vor 

• Otvorený rozho-

vor 

• Skupinový rozho-

vor 

• Vhodné pri ne-

možnosti pozo-

rovania 

• Možnosť zazna-

menať minulosť 

• Kontrola nad 

zberom dát 

• Nepriama infor-

mácia 

• Umelé pod-

mienky 

• Možnosť skresle-

nia reality 

• Slabé vyjadrova-

cie schopnosti 

respondentov 

Dokumenty • Verejné doku-

menty 

• Súkromné doku-

menty 

• Elektronické do-

kumenty 

• Možnosť analýzy 

jazyka a textu 

• Dosiahnuteľnosť 

bez ohľadu na 

dobu 

• Precíznosť 

v spracovaných 

informáciách 

• Ochrana infor-

mácií 

• Nutnosť vyhľadá-

vania zdrojov 

• Nekompletnosť 

materiálov 

• Nepresnosť či 

neautentickosť 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa (18 s. 162) 
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3.4 Využitie kvalitatívneho výskumu a metód zberu dát v praktic-

kej časti 

Voľba kvalitatívneho výskumu v tejto práci sa opiera o stanovenú výskumnú otázku. Tá je úzka za-

meraná na problematiku zdieľania informačných systémov v prostredí verejných inštitúcií venujú-

cich sa poskytovaniu podpory a jej cieľom je nájsť najlepší spôsob, ktorým by jedna takáto inštitúcia 

využívala konkrétny a existujúci informačný systém druhej. 

Problém je teda zasadený do konkrétneho prostredia a cieľ výskumu je založený na pochopeniu 

konkrétnych javov, procesov a udalostí, z ktorých bude odvodzovať faktory vplývajúce na úspech 

zdieľania informačného systému medzi špecifickými verejnými inštitúciami. 

 

Z uvedenej literatúry sa preto javí využitie kvalitatívneho výskumu pre praktickú časť práce ako 

vhodné. Dáta budú získavané samotným výskumníkom a autorom práce v jednej osobe a vychádzať 

budú z realizácie projektu pri ktorom bol systém poskytnutý konkrétnej inštitúcií. Využitá vzorka 

dát je z tohto dôvodu malá a obmedzená na tento projekt. 

 

Zámerom výskumu tiež nie je potvrdiť si konkrétnu, vopred stanovenú hypotézu, ale naopak ich 

v uvedenom prípade hľadať a snažiť sa ich zovšeobecniť na základe konfrontácie s dostupnou lite-

ratúrou, čo odráža induktívny charakter výskumu, ktorý je príznačný práve pre kvalitatívny výskum. 

V našom prípade to znamená, že autor práce počas realizácie projektu hľadal prvky, ktoré pozitív-

nym spôsobom vplývajú na úspešnosť integrácie nového poskytovateľa a úroveň zdieľaných služieb 

informačného systému. 

 

Zber dát prebiehal tromi základnými metódami uvedenými  v Tabuľka 5. 

 

• Pozorovanie – autor práce pri pozorovaní vystupoval v roli úplného účastníka. Projekt v TA 

ČR zastrešoval v roli projektového manažéra (v terminológií TA ČR je použitá rola progra-

mový vedúci, kde programom je myslený konkrétny dotačný program) a z tejto pozície sa 

zúčastnil pri všetkých hlavných aktivitách a jednaniach, ktoré k danému projektu patrili 

a aktívne do nich vstupoval. Mal preto možnosť odpozorovať nielen činnosť jednotlivých 

členov tímu, ale aj ich správanie a emócie. Členovia projektového tímu boli zároveň oboz-

námení, že v rámci projektu dochádza k výskumu, ktorý bude využitý pre účely tejto diplo-

movej práce. 

 

• Rozhovory – rozhovory mali vo väčšine skupinový charakter počas tímových porád alebo 

individuálny s konkrétnymi členmi projektového tímu a nad jednotlivými aktivitami, ktoré 

mali na starosti. Rozhovory mali za cieľ primárne identifikovať aktivity a ich prvky, ktoré sa 

v realizácií podarili, ale aj tie ktoré veľmi nie. U tých nepodarených bolo potom snahou nájsť 

spôsob, ktorým by sa ďalšiemu neúspechu zamedzilo. Ďalšími rozhovormi z ktorých autor 

čerpal boli rozhovory so zástupcami rezortu, odbornými hodnotiteľmi, príjemcami podpory 

a uchádzačmi o podporu. Tie sa však primárne vzťahovali k pracovnej agende, ale taktiež 

majú pre tento výskum hodnotný význam. 
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• Dokumenty – počas spolupráce na projekte vzniklo veľké množstvo materiálov, z ktorých 

bolo možné vo výskume čerpať. Jedná sa o osobné dokumenty autora, verejné dokumenty 

vzťahujúce sa k projektu a predmetnej spolupráci, ale aj ďalšia elektronická komunikácia so 

všetkými zainteresovanými stranami. Takýmito dokumentmi boli: 

 

o  Zápisy z jednaní projektového tímu a zápisy z jednaní so spolupracujúcim rezortom 

o  pracovné poznámky autora 

o  e-mailové konverzácie 

o  požiadavky v komponente servicedesk 

o  požiadavky v aplikácií Helpdesk 

o  interné smernice a metodiky 

o  projektová dokumentácia 

o  dokumentácia informačného systému 

o  interné analýzy projektu 

o  verejné dokumenty vzťahujúce sa k dotačnému programu a verejnej súťaži 

o  snímky obrazovky informačného systému 

o  štatistické reporty vytvorené informačným systémom 

o  školiace materiály 

 

Na základe uvedených pozorovaní, rozhovorov a dokumentov autor vytvoril popisnú prípadovú štú-

diu, zameranú na TA ČR a špecificky na projekt spolupráce pri zdieľaní informačného systému 

TA ČR. Zistenia prezentované v prípadovej štúdií budú následne konfrontované s kľúčovými fak-

tormi úspechu, ktoré boli v obdobných projektoch identifikované v prehľade relevantnej literatúry. 

 

V samotnej realizácií výskumu boli vzhľadom k okolnostiam a zapojeniu autora využité praktiky akč-

ného výskumu, ktorý si bližšie predstavíme v ďalšej kapitole. 
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4 Akčný výskum 

Táto kapitola je venovaná výskumnej metóde, ktorá bola využitá pre realizáciu výskumu počas tr-

vania projektu integrácie popisovaného v praktickej časti práce.  

 

Stringer v (21 s. 5-8) popisuje  akčný výskum ako kolaboratívny prístup k výskumu, ktorý vychádza 

z premisy, že v niektorých prípadoch zovšeobecnené riešenia a postupy pre nejaký problém nemu-

sia byť vhodné k použitiu v určitom lokálnom prostredí alebo sociálnej skupine. V mnohých oblas-

tiach života je častokrát nutné adaptovať sa na nové prostredie a na aktuálne podmienky a práve 

na tom je založený akčný výskum. Jeho hlavným účelom je prostredníctvom systematického skú-

mania definovaného problému poskytnúť možné riešenia, aplikovať ich v praxi a zhodnotiť ich efek-

tivitu. Predpokladom, s ktorým akčný výskum pracuje je, že ľudia, ktorí ovplyvňujú alebo sú ovplyv-

není skúmaným problémom by mali byť súčasťou hľadania jeho riešenia. 

 

Pre pochopenie odlišností akčného výskumu od iných tradičných prístupov kvalitatívneho výskumu 

autori v (23 s. 17-24) uvádzajú niekoľko jeho hlavných charakteristických čŕt: 

 

• Východiskom je prax, ktorá je interpretovaná dvoma zložkami  a to akciou a výskumom. 

Akčný výskum podporuje prax skrz poznatky jeho účastníkov. Umožňuje im stať sa výskum-

níkmi, vyhodnocovať sledované situácie a hľadať teórie vo vlastných činnostiach. Výskum 

sa na rozdiel od tradičných prístupov nerealizuje z vonkajšej, ale vnútornej perspektívy 

a jeho popularita tkvie práve v tom, že zainteresovaným osobám umožňuje kontrolu nad 

situáciou a samotným výskumom, avšak tiež im kladie na zodpovednosť zdôvodnenie rele-

vantnosti vykonaných krokov. 

 

• Základ pre zlepšenie praxe nachádza v myšlienke vykonania cielených krokov (akcií) s edu-

kačným zámerom otestovať validitu hypotézy vzťahujúcej sa k skúmanému procesu. Skú-

manie toho, ako vykonaná akcia prispela k zlepšeniu situácie je procesom tvorby znalostí 

a poskytnutie vysvetlenia ako a prečo k tomu došlo je potom procesom tvorby hypotéz.  

 

• Akčný výskum sa zameriava predovšetkým na lepšie pochopenie a prehlbovanie znalostí 

o tom čo jednotliví účastníci v skúmaných situáciách vykonávajú a ako sa správajú. Novo-

získané znalosti môžu byť následne nápomocné pri  riešení skúmaného problému. 

 

• Akčný výskum je viac než iba riešenie problémov. Jeho súčasťou je tiež identifikácia dôvo-

dov a motívov pre vykonanie jednotlivých krokov tak, aby prípadne zlepšenie z nich vyplý-

vajúce mohlo byť vyhodnotené a prispelo k prehĺbeniu súčasných znalostí. 

 

• Nejedná sa o individuálnu činnosť. Proces zlepšenia zahŕňa skupinu účastníkov, ktorá spo-

ločne hľadá spôsoby, ako zlepšiť aktuálny stav. V tejto skupine sú hypotézy s ktorými jed-

notlivý účastníci prichádzajú diskutované, validované a podrobované kritike. 
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• Dôležitou súčasťou je snaha odpútať sa od zažitých vzorcov myslenia. Ak je cieľom výskumu 

zlepšenie čohosi, potom je dôležitou súčasťou tohto procesu zlepšenie spôsobu vlastného 

myslenia a to minimálne tým, že dokážeme pripustiť iné videnie sveta, než to, ktoré je nám 

vlastné, čo znamená, že vlastné videnie podrobíme sebareflexií. 

 

• Na rozdiel od tradičných prístupov výskumu akčný výskum vyžaduje od výskumníkov zod-

povednosť za svoje činy. V tradičných prípadoch výskumník na základe výskumu prichádza 

s návrhmi, ktoré sám zvyčajne neimplementuje. To však neplatí v akčnom výskume, v kto-

rom sa musí výskumník rozhodnúť čo je v danej situácií najdôležitejšie a čo sa musí vykonať. 

 

 

4.1 Základný rámec akčného výskumu 

Základným rámcom alebo výskumným modelom je proces skladajúci sa z 3 fáz, ktoré sa cyklicky 

špirálovito opakujú, čo môžeme vidieť na Obrázok 4. Týmito fázami sú sleduj, premysli, konaj (angl. 

look, think, act) a pomáhajú výskumníkom konštantným procesom preskúmať, prepracovať a pre-

hodnocovať aspekty svojich činností (21). 

Uvedený model nie je dogmatický a napríklad v (24) alebo (25) sa môžeme stretnúť s tradičnejším 

plánuj, konaj, pozoruj, vyhodnoť (angl. plan, act, observe, reflect), ale obidva, ako aj ďalšie vychá-

dzajú z rovnakých princípov zmieneného cyklického procesu. 

 

 

 

 

Obrázok 4 Rámec akčného výskumu 

Zdroj: (21 s. 9) 
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4.1.1 Sleduj 

Prvá fáza definovaného rámca akčného výskumu sa zameriava na získavanie relevantných dát. Dô-

ležité je si pritom uvedomiť, aký problém riešime a čo sa skrýva za výskumnou otázkou, ktorú si 

výskumníci kladú. Obecne nie je ťažké vysloviť problém, ktorý má byť skúmaný, omnoho ťažšie je 

však odhaliť jeho podstatu a nájsť pre jej odhalenie tie správne otázky. Vhodnými otázkami pri iden-

tifikácií problémov môžu byť typu: Čo je skutočnou podstatou problému? Pre koho je problema-

tický? Sú identifikované problémy súčasťou alebo za hranicami pôvodného problému? Efektívnym 

postupom pri prvom cykle býva zamerať sa tiež na vnímanie a interpretáciu problému zo strany 

zainteresovaných skupín, na základe ktorých je potom možné odvodiť správne smerovanie ďalšieho 

skúmanie (21). 

Samotné získavanie dát využíva metódy kvalitatívneho zberu dát, ktoré je popísané v predchádza-

júcej časti práce. V prípade pozorovania je výskumník v roli „účastník ako pozorovateľ“. 

 

4.1.2 Premysli 

Druhým krokom je fáza v ktorej výskumník reflektuje zozbierané dáta z prvého kroku a snaží sa ich 

analyzovať. Je veľmi dôležité, aby výskumník kriticky pristupoval k všetkým dátam a skutočnostiam, 

na ktoré pri výskume narazil a ktoré sa možno na prvý pohľad nemusia zdať problematické. Cieľom 

tejto fáze je na základe naakumulovaných dát identifikovať kľúčové vplyvy a elementy, ktoré vý-

znamným spôsobom ovplyvňujú skúmanú problematiku. Jedná sa tak o systematický proces analy-

zovania vstupov, ktorý má viesť k lepšiemu pochopeniu problému a hľadaniu správnych akcií k jeho 

efektívnemu riešeniu (21). 

 

Jedným z možných prístupov k tejto fáze cyklu je analýza kľúčových skúsenosti. Podstata tohto prí-

stupu spočíva v analýze minulých udalosti, ktoré mali najvyšší dopad na zainteresovanú stranu 

problému. Zmienené udalosti sa vyznačujú značnou emočnou vypätosťou a dochádza v nich k pre-

javom konfrontácie, hnevu, triumfu, zúfalosti a podobne. Práve tie sú pre výskumníka „aha“ mo-

menty, ktoré poskytujú úprimný náhľad do skúmanej situácie. Pre tento typ analýzy sú príznačne 

tieto kroky (21 s. 143-145): 

 

• Preskúmanie dát 

• Identifikácia kľúčových skúsenosti  

• Identifikácia základných vlastností každej skúsenosti 

• Identifikácia elementov tvoriacich skúsenosť 

• Identifikácia kľúčových tém 

 

4.1.3 Konaj 

Po analýze a identifikácií kľúčových vlastnosti skúmaného problému prichádza na rad posledná fáza 

predstavovaného cyklu. Pred samotnou implementáciou akcií, ktoré by mali viesť k riešeniu stano-

veného problému je potrebné pripraviť akčný plán, ktorý môže byť častokrát súčasťou štandardnej 



 33 

agendy organizácie, v ktorej výskum prebieha. V praxi sa môžeme stretnúť s tým, že organizácie 

hľadajú obecné a verejne známe recepty na riešenie svojich problémov. Nedostatkom týchto re-

ceptov však je skutočnosť, že žiadnym spôsobom nereflektujú špecifikum prostredia, v ktorom majú 

byť implementované a môžu tak byť iba časťou riešenia a nie riešením celkovým (21). 

Táto fáza sa skladá z 3 krokov: 

 

• Plánovania – čo, ako a kým bude implementované, 

 

• Implementácie – proces zavádzania naplánovaných akcií do praxe, 

 

• Vyhodnotenia – identifikovať dopad implementovaných akcií. 

 

 

 

4.2 Nedostatky a obmedzenia metódy 

Tak ako väčšina metód má aj táto nielen výhody, ale aj svoje obmedzenia. Pre túto metódu neexis-

tuje dostatok všeobecne uznávaných kritérií pre vyhodnotenie výsledkov výskumu. Metóda je často 

populárna u konzultantov a preto sa občas výsledky výskumu zamieňajú za výsledky konzultačnej 

činnosti. Aj z tohto dôvodu sa občas stáva, že sa výskumník zameria na riešenie problému a poza-

budne na povinnosť prehlbovania znalostí pridružených teórií. Ďalším problémom je nedostatok 

kontroly, kedy nie vždy v rámci organizácie je možnosť realizovať všetky kroky navrhnuté v akčnom 

pláne (26). 

 

Kock (27) na základe analýzy výstupov viacerých publikácií identifikoval 3 základne hrozby akčného 

výskumu, ktoré sa v praxi objavili: 

 

1. Hrozba straty kontroly – hrozba spočíva v tom, že výskumník nemá kontrolu nad prostre-

dím, ktoré skúma a často tiež nemá možnosť implementovať kroky, ktoré by si želal. To sa 

stáva častokrát v prípadoch, kedy výskumník nemá historickú väzbu s organizáciou, v ktorej 

výskum realizuje a tá môže mať logicky iný motív než výskumný, ktorý je vo väčšine obme-

dzený na vyriešenie problému. V tomto prípade sa Kock zhoduje s (26). 

 

2. Hrozba nepredvídateľnosti – podstata hrozby tkvie v rôznorodosti a množstve skúmaných 

dát. Tie iba výnimočne mieria priamo na podstatu problému a preto je veľmi obťažné 

správne vyhodnotiť spojitosť dát so skúmaným problémom a to najmä z dôvodu širokého 

kontextu, v ktorom sú zasadené. Vplyvy, ktoré takýmto spôsobom zasahujú do relevancie 

skúmaných dát sa v akčnom výskume nedajú efektívne izolovať. Určite nie bez straty iných 

a taktiež dôležitých charakteristických elementov. 

 

3. Hrozba subjektivity – vysoká miera zapojenia výskumníka do skúmaného problému so se-

bou prináša vysoké riziko jeho zaujatosti a stretu záujmov. Toto riziko vzrastá v prípade, 
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kedy výskumník nemá s týmto typom výskumu veľa skúsenosti a kedy je miera jeho emoci-

onálnej zainteresovanosti  príliš vysoká. To potom spôsobuje problémy pri vyhodnocovaní 

určitých situácií, najmä tých ktoré sú emocionálne vypätejšie, na základe čoho môže dochá-

dzať k ich dezinterpretácií. 

 

 

 

4.3 Využitie metódy v praktickej časti 

Pre realizáciu samotného výskumu bola zvolená metóda akčného výskumu. Hlavným dôvodom 

pre výber tejto metódy bolo aktívne zapojenie autora práce do skúmaného projektu, ktoré vyplý-

valo z jeho pracovných povinností v tejto inštitúcií. Zároveň platí, že predmet výskumu vychádza 

z praxe a položená výskumná otázka má za cieľ získať znalosti o tom, ako postupovať v konkrétnom 

probléme zdieľania služieb informačného systému a to na základe konkrétnych akcií autora v roli 

výskumníka a akcií ďalších členov projektového tímu. 

 

Výhodou, ale taktiež čiastočne aj nevýhodou pre tento projekt je tiež cyklický charakter akčného 

výskumu. Jeho trojfázový rámec umožňuje efektívne skúmať, realizovať a vyhodnocovať vykonané 

akcie za účelom zlepšenia konkrétneho procesu. A to je presne skúmaný prípad poskytovania infor-

mačného systému ďalším zákazníkom z radov poskytovateľov verejnej podpory. Zmieňovanou ne-

výhodou však je, že tento transformačný proces alebo inak povedané projekt integrácie nového 

poskytovateľa systému je relatívne zdĺhavý a v našom prípade trval takmer jeden a pol roka.  

 

Aj keď informačný systém už v tejto chvíli využíva niekoľko ďalších poskytovateľov, tak ďalšou ne-

výhodou zostáva fakt, že autor v tejto chvíli netuší, kedy (a či dokonca vôbec) bude systém zdieľaný 

ďalšiemu poskytovateľovi a teda bude možné zužitkovať a efektívne vyhodnotiť poznatky, ktoré 

boli počas výskumu nadobudnuté. 

 

Na základe týchto skutočností bol cyklický proces akčného výskumu značne obmedzený a mnoho 

poznatkov a návrhov akčných krokov nemohlo byť efektívne implementovaných a vyskúšaných 

v rámci jedného projektu, avšak môžu poslúžiť pri ďalšom poskytovateľovi a s ním súvisiacim pro-

jektom integrácie. Niektoré iné aspekty, akými je napríklad komunikácia medzi organizáciami, zber 

a testovanie požiadaviek, podpora užívateľom a ďalšie sa mohli cyklicky vyvíjať a vyhodnocovať. 

 

Praktická časť s návrhom metodického postupu tak bude vychádzať jednak z overených postupov 

v rámci opakujúcich sa činnosti a zároveň s návrhom postupov pre jedinečné činnosti projekty. Oba 

typy navrhovaných akcií budú taktiež vychádzať z overených kľúčových faktorov identifikovaných 

v prehľade literatúry.  
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5 Prostredie TA ČR 

Technologická agentura ČR (ďalej len TA ČR) je organizačnou zložkou štátu, ktorá vznikla v roku 

2009 na základe zákona o podpore výskumu a vývoja (28). V zmysle tohto zákona je TA ČR posky-

tovateľom verejnej účelovej podpory v oblasti aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. 

Táto podpora je realizovaná formou dotácií na programové projekty výskumu a vývoja. K napĺňaniu 

tohto poslanie je nutné, aby TA ČR disponovala administratívnym zázemím a personálnymi kapaci-

tami, ktoré zabezpečujú, že podpora je poskytovaná efektívne, napĺňa ciele dotačného programu 

a je v súlade s platnými legislatívnymi predpismi Českej republiky a Európskej únie. Tieto požia-

davky na systém podpory vymedzujú mantinely v ktorých sa môže verejný poskytovateľ podpory 

výskumu a vývoja pohybovať. Pravidlá a podmienky pre poskytovanie dotácií v Českej republike 

upravuje zákon o rozpočtových pravidlách (29) a na druhej strane pravidlá o tom komu a v akej ma-

ximálnej intenzite môže byť podpora udelená, tak, aby bola zlučiteľná  s vnútorným trhom EÚ pred-

pisuje nariadenie Európskej komisie č. 651/2014 (30).  

5.1 Kľúčové procesy TA ČR 

Pre riadenie svojej agendy má TA ČR zavedené procesy, ktoré popisujú jej bežné činnosti, ich jed-

notlivé vstupy a výstupy, ako aj ich vzájomné prepojenia. Z dôvodu prehľadnosti, vizualizácie a hie-

rarchického členenia sú všetky dôležité procesy zachytené na procesnom modeli TA ČR (31). Vr-

cholný pohľad na niektoré jeho kľúčové procesy môžeme vidieť na Obrázok 5. V nasledujúcich pod-

kapitolách budú popísanie tie, ktoré sú pre účely tejto práce relevantné.  
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Obrázok 5 Vrcholová procesná mapa TA ČR 

Zdroj: (31) 
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5.1.1 Príprava a vyhlásenie verejnej súťaže 

Tento proces obsahuje všetky kroky, ktoré je potrebné učiniť predtým než je verejná súťaž vyhlá-

sená. To v sebe zahŕňa prípravu harmonogramu súťaže a stanovenie lehôt pre podávanie návrhov 

projektov a pre ich hodnotenie. Zároveň je nutné pripraviť konfiguráciu elektronickej prihlášky ná-

vrhu projektu pre danú súťaž a súčasne s ňou k nej vytvoriť kontextovú nápoveď pre uchádzačov, 

ktorá bude obsahovať upresňujúce pokyny pre jej vyplnenie. 

 

Ďalším dôležitým krokom je príprava zadávacej  dokumentácie k verejnej súťaži. Tá definuje zá-

väzne  podmienky súťaže, upresňuje spôsobilosť nákladov, ktoré je možné v projektoch vykazovať 

a jej súčasťou je taktiež vzor zmluvy o poskytnutí podpory, ktorý musí byť následne použitý 

pre uzavretie zmluvného vzťahu s uchádzačmi, ktoré vo verejnej súťaži uspejú. Tieto, ako aj ďalšie 

požiadavky na zadávaciu dokumentáciu definuje § 19 zákona o podpore výskumu a vývoja (28). 

Po realizácií všetkých prípravných krokov je nutné informáciu o pripravovanej verejnej súťaži v po-

žadovaných termínoch zverejniť v informačnom systéme výskumu, experimentálneho vývoja a ino-

vácií (IS VaVaI) (32) a obchodného vestníku. V samotný deň vyhlásenia verejnej súťaže musí byť 

na webových stránkach poskytovateľa podpory zverejnená zadávacia dokumentácia verejnej sú-

ťaže ako aj ďalšie súvisiace dokumenty a prílohy. 

 

5.1.2 Prijímanie návrhov projektov do verejnej súťaže 

Po formálnom vyhlásení verejnej súťaže sa potenciálni uchádzači môžu detailne zoznámiť s dotač-

nou výzvou a rozhodnúť sa, že či sa o podporu vo verejnej súťaži môžu a chcú uchádzať. Až nastane 

začiatok súťažnej lehoty určenej zadávacou dokumentáciou je uchádzačom v informačnom systéme 

ISTA sprístupnená možnosť prípravy a podania návrhu projektu. Po vyplnení elektronickej prihlášky 

a priloženiu požadovaných príloh uchádzač svoj návrh projektu do súťaže podá v samotnom sys-

téme ISTA. Aby bola nespochybniteľným spôsobom zaručená identita uchádzača, ktorý návrh pro-

jektu podáva, systém vygeneruje PDF dokument potvrdenia podania návrhu projektu do verejnej 

súťaže, ktorý je nutné zaslať prostredníctvom dátovej schránky hlavného uchádzača do dátovej 

schránky TA ČR a to pred skončením súťažnej lehoty. Bez uskutočnenia tohto kroku nemôže byť 

v systéme podaný návrh projektu prijatý do verejnej súťaže a automaticky je tak z nej počas formál-

nej kontroly návrhov projektov vyradený. 

 

Formálna kontrola podaných návrhov prebieha po skončení súťažnej lehoty a okrem už zmienenej 

kontroly včas zaslaných potvrdení vyhodnocuje splnenie aj ďalších formálnych požiadaviek, ktoré 

sú na návrhy projektov a ich uchádzačov kladené. Typicky sa jedná napríklad o kontrolu dodania 

požadovaných dokumentov alebo o kontrolu finančného zdravia uchádzačov. Nesplnenie formál-

nych požiadaviek má za následok neprijatie podaného návrhu do verejnej súťaže.  Výstupom for-

málnej kontroly sú zoznamy do súťaže prijatých a neprijatých návrhov projektov. 
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5.1.3 Hodnotenie návrhov projektov prijatých do VS 

V tomto procese dochádza k odbornému hodnoteniu návrhov projektov, ktoré boli prijaté do ve-

rejnej súťaže. Toto hodnotenie je v TA ČR štandardne štvorstupňové a jeho podoba je variabilná 

vzhľadom ku konkrétnej verejnej súťaži. 

 

Prvým stupňom hodnotenia je hodnotenie odbornými hodnotiteľmi. Ku každému prijatému návrhu 

sú na základe vecného a odborného zamerania projektu priradení dvaja až štyria (v závislosti na za-

dávacej dokumentácií) odborní hodnotitelia, ktorí nie sú k uchádzačom projektu zaujatí a majú od-

borné predpoklady pre jeho zhodnotenie. Tí na základe metodiky hodnotenia verejnej súťaži vypra-

cujú oponentské posudky, v ktorých jednotlivé návrhy slovne a bodovo ohodnotia. Po ich vypraco-

vaní pridá svoje hodnotenie aj spravodajca projektu, ktorý sa vo svojej súhrnnej hodnotiacej správe 

vyjadrí k samotnému návrhu, ako aj práve k odborným oponentským posudkom. Tieto odborné po-

sudky sú následne dôležitým podkladom pre jednanie ďalších hodnotiacich orgánov. 

 

Nasledujúcim hodnotiacim orgánom je takzvané kolégium odborníkov. To na základe vyššie zmie-

nených posudkov a podaného návrhu projektu vydá pre každý z nich stanovisko, že či projekt od-

porúča k podpore alebo nie. Kolégium môže taktiež odporúčať krátenie podpory alebo zníženie bo-

dového ohodnotenia. Výstupy tohto jednania sú predložené k jednaniu odborného hodnotiaceho 

orgánu, ktorý hodnotí návrhy analogickým spôsobom. Výstup z jednania odborného hodnotiaceho 

orgánu je následne predložený predsedníctvu TA ČR, ktoré o podpore projektov finálne rozhodne. 

 

 

5.1.4 Uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory 

Potom, ako skončí proces hodnotenia a TA ČR zverejní výsledky verejnej súťaže, nastáva ďalší pro-

cesný krok, ktorým je uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory s uchádzačmi, ktorí vo verejnej súčasti 

uspeli. Týmto uchádzačom sa v systéme ISTA vygeneruje zmluva, ktorú oprávnená osoba uchádzača 

podpíše a zašle spoločne s požadovanými podkladmi k podpisu na TA ČR. Administrátori verejnej 

súťaže skontrolujú úplnosť a platnosť zaslaných dokumentov a po overení zašlú jednu kópiu oboj-

stranne podpísanej zmluvy naspäť uchádzačovi, z ktorého sa v tú chvíľu stáva príjemca verejnej 

podpory. Skutočnosť, že došlo k uzavretiu zmluvy a projekt sa tak stal podporení administrátori za-

evidujú v systéme ISTA. 

 

5.1.5 Zmenové konanie projektu 

V podporených projektoch, ktoré sa nachádzajú v stave realizácie sa neraz stane, že v nich dochá-

dza k rôznym menším či väčším zmenám. Okrem formálnych zmien, ako je napríklad výmena člena 

riešiteľského tímu alebo drobný presun financií z jednotlivých položiek rozpočtu, ktoré sú realizo-

vané iba formou oznámenia od príjemcu podpory môžu byť zmeny zásadnejšieho charakteru a tieto 

už podliehajú schvaľovaciemu procesu. Príjemca si v tomto prípade v systéme ISTA vyplní jednotný 

formulár žiadosti o zmeny, ktorý TA ČR prostredníctvom dátovej správy zašle. Žiadosť je následne 
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na základe jej vecnej časti vyhodnocovaná buď referentom oddelenia realizácie projektov alebo je 

postúpená k schváleniu na vyššie pozície a to až na úroveň predsedníctva TA ČR.  

 

5.1.6 Spracovanie a predkladanie správ 

Priebeh realizácie podporených projektov je periodicky sledovaný formou priebežných správ, ktoré 

príjemcovia podpory každý kalendárny rok vykazujú v predom stanovenej forme. Tieto správy majú 

za cieľ kontrolovať súlad plánu a harmonogramu projektu so skutočnosťou. Koncom kalendárneho 

roka je v systéme ISTA sprístupnení formulár pre vyplnenie priebežnej správy za končiaci rok. Jej 

súčasťou je zhodnotenie aktuálneho stavu projektu, dosiahnutie plánovaných výsledkov, čerpanie 

verejnej podpory či uskutočnené zmeny v riešiteľskom tíme. Vypracovaná a podaná správa je ná-

sledne v systéme ISTA predložená spravodajcovi projektu, ktorý k nej vypracuje svoje stanovisko, 

v ktorom zhodnotí či stav realizácie zodpovedá plánovanému stavu a v prípade, že dospeje k ná-

zoru, že tomu tak nie je, môže navrhnúť detailnú kontrolu realizácie projektu.  

 

5.2 Informačný systém ISTA 

Informačný systém Technologické agentury ČR – ISTA vznikol v roku 2016 na základe verejnej zá-

kazky zadanej TA ČR, ako verejným zadávateľom, a ktorej predmetom bolo zaobstaranie informač-

ného systému a zaistenie jeho prevádzky a rozvoja. So spoločnosťou AHASWARE s. r. o., ktorá v zá-

kazke uspela bola začiatkom roku 2016 uzavretá zmluva (33), na základe ktorej systém vznikol a je 

prevádzkovaný. Fyzicky je ISTA prevádzkovaná v certifikovanom dátovom cente a využíva 3 apli-

kačné servery. Systém podporuje väčšinu kľúčových procesov spojených s administráciou verejných 

súťaži TA ČR. Sú v ňom uchovávané všetky dôležité dáta o projektoch a to od návrhov cez realizáciu 

až po ich celkové vyhodnotenie. Dnes systém okrem TA ČR využívajú aj iní poskytovatelia podpory 

aplikovaného výskumu. Úvodnú stránku systému môžeme vidieť na Obrázok 6. 

 

Obrázok 6 Úvodná stránka ISTA 

Zdroj: ISTA (35) 
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5.2.1 Užívatelia systému 

Systém ISTA rozlišuje viacero užívateľských rolí pre, ktoré má definované rôzne oprávnenia v závis-

losti na ich potrebách, pracovnom zaradení či vzťahu k TA ČR. Logicky by sme mohli tieto užívateľské 

role rozdeliť do 3 základných skupín. Týmito skupinami by tak boli zamestnanci TA ČR, uchádzači, 

resp. príjemcovia podpory a hodnotitelia. U niektorých užívateľov je možná kombinácia viacerých 

rolí naprieč zmienenými skupinami, ale u niektorých je to zasa nežiadúce, napr. ak by bol niektorý 

zamestnanec TA ČR zároveň uchádzačom o podporu.  Nižšie uvedieme tie najdôležitejšie role. 

 

1. Zamestnanec TA ČR 

a. Referent Oddelenia stratégií a analýz (OSA) – referenti, ktorí v systéme zbierajú 

a analyzujú dáta, ktoré sú v ňom uchovávané. Jedná sa predovšetkým o dáta o pod-

porených projektoch, podporovaných uchádzačoch, výskumných témach, atď. Na 

základe nich vytvárajú analýzy a strategické dokumenty TA ČR. 

 

b. Referent Oddelenia verejných súťaží (OVS) – v systéme majú na starosti agendu 

verejných súťaží, to znamená, ich príprava, priebeh a vyhodnotenie výsledkov. 

 

c. Referent Oddelenia realizácie projektov (ORP) – administrujú projekty v stave re-

alizácie, majú na starosti agendu zmenového konania, priebežných a záverečných 

správ, ako aj správy o implementácií výsledkov podporených projektov. 

 

d. Referent Oddelenia správy expertov (OSE) – spravujú agendu spolupráce s odbor-

nými hodnotiteľmi, vytvárajú objednávky na tvorbu oponentských posudkov, spra-

vujú proces automatizovaného priraďovania oponentov k návrhom projektov. 

 

e. IT administrátori – majú na starosti správu celého systému, spravujú agendu uží-

vateľov, užívateľskej podpory a užívateľských rolí, komunikujú s dodávateľom po-

žiadavky na opravu chýb a ďalší rozvoj. 

 

2. Uchádzač / príjemca 

 

a. Vlastník projektu – vlastník projektu je užívateľ, ktorý za uchádzača, resp. príjemcu 

v systému projekt administruje. On jediný v systéme môže realizovať najdôležitej-

šie kroky, ako napríklad podať návrh projektu do verejnej súťaže alebo podať prie-

bežnú správu o realizácií projektu.  Každý projekt má práve jedného vlastníka. 

 

b. Editor projektu – tento užívateľ môže vykonávať zmeny v návrhu projektu alebo 

vyplňovať priebežné správy či ďalšie formuláre v systému, avšak na rozdiel od vlast-

níka nemôže realizovať kľúčové či nezvratné akcie, ktoré sú umožnené iba vlastní-

kovi projektu. 
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c. Čitateľ projektu – užívateľ v tejto roli má plný náhľad do projekty avšak nemôže ho 

žiadnym spôsobom upravovať či meniť jeho stav. 

 

3. Hodnotiteľ 

 

a. Oponent projektu – je odborným hodnotiteľom návrhu projektu. Túto rolu získajú 

užívatelia, ktorý majú záujem a dostatočné odborné znalosti odborne hodnotiť ná-

vrhy projektov prijatých do verejných súťaži. Oponentovi sú v systéme k nahliadnu-

tiu návrhy projektov, ktoré mu boli priradené k hodnoteniu a ku ktorým na základe 

pravidiel hodnotenia v elektronickom formulári systému vypracuje svoje odborné 

hodnotenia. 

 

b. Spravodajca projektu – spravidla býva jedným z oponentov projektu. Jeho vzťah 

k projektu však nekončí po vypracovaní odborného hodnotenia, ale zostáva s ním 

v kontaktu počas celej doby realizácie. Spravodajca ku každej či už priebežnej alebo 

záverečnej správe o realizácií projektu vypracováva svoje stanovisko v ktorom hod-

notí aktuálny stav projektu. 

 

c. Člen kolektívneho hodnotiaceho orgánu – druh hodnotiteľa, ktorý bol menovaný 

do niektorého kolektívneho hodnotiaceho orgánu (v TA ČR Rada programu alebo 

Odborný hodnotiaci orgán). Táto rola primárne slúži pre zdieľanie a sprístupnenie  

podkladov pre samotné jednanie a hodnotenie kolektívneho hodnotiaceho orgánu.  

 

 

 

5.2.2 Základné funkčné moduly systému 

Systém ISTA obsahuje na najvyššej úrovni 6 základných funkčných modulov. Toto modulárne člene-

nie na vyšších alebo aj nižších úrovniach umožňuje rozlišovať časti systému, ktoré majú byť prí-

stupné užívateľom s požadovanou systémovou rolou a tým pádom aj užívateľom z radov spolupra-

cujúcich rezortov. 

 

• Súťaže – v module súťaže sú k dispozícií informácie o všetkých verejných súťažiach o ich 

parametroch a projektoch, ktoré sa v nich vyskytujú. Referenti OVS v tomto module vytvá-

rajú, spravujú a konfigurujú verejné súťaže administrované v ISTA. 

 

• Projekty – tento modul slúži pre prehľad všetkých projektov evidovaných v ISTA. Umožňuje 

jednoduchý prístup k výsledkom projektov, priebežným správach, zmluvným dokumentom, 

informáciám o vykonaných kontrolách a o záverečných oponentských konaniach. 

 

• Hodnotitelia – modul je určený pre evidenciu a správu hodnotiteľov. Referenti OSE v ňom 

schvaľujú registrácie hodnotiteľov, priradzujú v ňom oponentov k návrhom projektov, 
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kontrolujú kvalitu vypracovaných odborných posudkov či nastavujú hodnotiace kritéria 

pre jednotlivé verejné súťaže. 

 

• Osoby – v tomto module sú k dispozícií všetky informácie o fyzických či právnických oso-

bách, ktoré ISTA eviduje. Slúži predovšetkým pre jednoduché vyhľadávanie v osobách a uží-

vateľoch. 

 

• Nástroje – modul poskytuje nástroje, akými sú napríklad systémové skripty alebo predde-

finované reporty. Zároveň obsahuje komponentu servicedesk, ktorá slúži zamestnancom 

TA ČR na zadávanie požiadaviek a nahlasovanie chýb systému, ktoré sú predávané na IT 

administrátorov ISTA alebo tím podpory dodávateľa systému. 

 

• Správa systému – slúži IT administrátorom systému k administrátorským činnostiam, ako 

je správa a kontrola činnosti užívateľov, tvorba reportov, tvorba mailových notifikácií a pod.  

 

5.2.3 Prostredia systému a release management 

Rozvoj systému ISTA prebieha nepretržite a to aj po jeho uvedení do užívania v roku 2016. Nakoľko 

sa ale od systému očakáva plnohodnotná a nepretržitá prevádzka musia práce na jeho vývoji pre-

biehať mimo prostredie, ktoré je určené pre užívateľov systému a ktoré nazývame produkčným. 

Okrem tohto prostredia existujú aj ďalšie 3 prostredia – inštancie systému, pričom každá z nich plní 

svoju vlastnú úlohu. Jednotlivé prostredia si predstavíme nižšie. 

 

• Produkčné prostredie – alebo inak nazývané „ostré“ prostredie je prostredím, ktoré plní 

svoj primárny účel a slúži tak uchádzačom a príjemcom podpory, ako aj zamestnancom 

a hodnotiteľom k vykonávaniu bežnej agendy. Je to jediné prostredie, ktoré je dostupné 

z verejnej internetovej siete na webovej adrese  https://ista.tacr.cz. 

 

• Vývojové prostredie – je interným prostredím dodávateľa, ktorý v ňom vyvíja nové funkci-

onality či opravuje identifikované chyby systému a realizuje na ňom základné testovanie 

vyvinutých časti softwaru. Po úspešnom základnom testovaní sú tieto časti software nasa-

dzované na testovacie prostredie. 

 

• Testovacie prostredie – primárne slúži k testovaniu vyvinutých funkcionalít dodávateľa. 

V tomto prípade, ale funkčnosť netestujú zástupcovia dodávateľa, ale poverení zamest-

nanci TA ČR, ktorí sú iniciátori požiadavky alebo oznamovatelia chýb. Sekundárne toto pro-

stredie slúži aj pre interný vývoj realizovaný vývojármi TA ČR, ale ich úpravy zvyčajne spo-

čívajú iba v jednoduchých úpravách formulárov a konfiguračných makier. 

 

• Školiace prostredie – plní funkciu akéhosi skúšobného prostredia v ktorom si môžu napr. 

noví zamestnanci vyskúšať prácu so systémom, predtým než začnú pracovať v produkčnom 

prostredí. Výnimočne školiace prostredie slúži aj pre testovanie a to najmä v prípadoch pa-

ralelného vývoja nezávislých úprav v rovnakej časti systému. 

https://ista.tacr.cz/
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S vývojom a testovaním na jednotlivých prostrediach je spojený aj release management systému. 

Jedná sa o nasadenie novo vyvinutých a otestovaných časti systému na produkčné prostredie. Ako 

už bolo zmienené vyššie, vysoká dostupnosť produkčného prostredia systému užívateľov je v urči-

tom smere kľúčová. Verejné súťaže, ktoré sú v ISTA administrované majú viaceré zákonne stano-

vené lehoty na úkony, ktoré sú pre uchádzačov a príjemcov neprekročiteľné a častokrát sú práve 

naviazané na funkcionalitu systému. Ukážkovým príkladom môže byť lehota pre podávanie návrhov 

projektov v systéme. Pokiaľ by povedzme v posledný deň tejto lehoty systém pre užívateľov nebol 

dostupný a tí by tak nemohli z tohto dôvodu svoj návrh projektu do súťaže podať, tak by to mohlo 

spôsobiť kopec nepríjemností. Riešenie by sa na prvý pohľad mohlo zdať jednoduché a spočívalo by 

v predĺžení tejto lehoty, avšak to zákon (28) neumožňuje. Z tohto dôvodu je nasadzovanie nových 

funkcionalít realizované v pravidelnom intervale (v súčasnosti 14-dňovom) v rovnaký deň. Nakoľko 

je termín nasadenia pevne stanovený, je možné a žiadúce plánovať konce jednotlivých lehôt tak, 

aby sa takémuto termínu nasadenia vyhli. Samotné nasadenie taktiež prebieha mimo štandardnej 

pracovnej doby a to z dôvodu, aby prípadný krátkodobý výpadok dostupnosti systému ovplyvnil čo 

najnižší počet užívateľov. 

 

5.3 Spolupráca v oblasti poskytovania podpory 

Okrem realizácie vlastných dotačných programov spolupracuje TA ČR či už priamo alebo nepriamo 

aj s ďalšími organizačnými zložkami ČR v poskytovaní verejnej podpory aplikovaného výskumu. 

Jedná sa predovšetkým o ministerstvá - rezorty, ktoré sa snažia podporovať aplikovaný výskum 

práve v tej oblasti, v ktorej sami pôsobia. Benefitov plynúcich zo spolupráce týchto rezortov s TA ČR 

je hneď niekoľko. Proces poskytovania podpory je primárnou a dominantnou činnosťou TA ČR, 

ktorá má za týmto účelom vytvorené štandardizované procesy, odborne vyškolených zamestnan-

cov, širokú databázu odborných hodnotiteľov a v neposlednej rade vlastný a na mieru vytvorený 

informačný systém. To všetko alebo len časť z toho by mohli rezorty využiť vo svojej snahe. V sú-

časnosti TA ČR rozdeľuje dva základné modely spolupráce s rezortmi. Prvým je odborná spolupráca 

rezortu na verejných súťažiach dotačného programu, ktorého je TA ČR poskytovateľom. Druhým 

modelom je poskytnutie informačného systému ISTA rezortu, ktorý v ňom bude administrovať ve-

rejné súťaže vlastných dotačných programov. V oboch prípadoch sa spolupráca týka výlučne oblasti 

podpory aplikovaného výskumu. Taktiež je možné, aby spolupráca s konkrétnym rezortom prebie-

hala na úrovni obidvoch zmienených modelov v rámci rozličných dotačných programov. 

 

5.3.1 Spolupráca rezortu na realizácií programu TA ČR 

Tento model spolupráce spočíva v tom, že daný rezort sa odborne podieľa na príprave dotačného 

programu, ktorý je vecne zameraný na podporu výskumu v oblasti, ktorá vecne pod tento rezort 

spadá. Spoločne s TA ČR, tak nastavuje rámec programu, ktorý obsahuje parametre ako  zameranie 

programu, jeho hlavné a špecifické ciele, očakávané výsledky a dopady, výdaje na program a ďalšie. 

Po schválení programu Vládou ČR sa ďalej spolupracujúci rezort podieľa na príprave jednotlivých 

verejných súťaží programu. V zásade platí, že rezort je akýmsi vecným garantom programu a má tak 
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na starosti záležitosti, ktoré sa týkajú odbornej stránky. Zvyčajne preto aj nominuje svojich zástup-

cov do kolektívnych hodnotiacich orgánov. Administratívnu časť spolupráce má na starosti TA ČR, 

ktorá tak zabezpečuje všetky ostatné záležitosti. Nakoľko však TA ČR v týchto programoch vystupuje 

ako poskytovateľ podpory je konečné rozhodnutie o podpore konkrétnych projektov práve v jej ru-

kách. 

5.3.2 Poskytnutie ISTA pre administráciu dotačného programu rezortu 

Model v ktorom TA ČR zdieľa s rezortom informačný systém je zásadne odlišný od toho predchá-

dzajúceho a prináša so sebou množstvo zmien a požiadaviek, ktoré nezriedka zasahujú do pro-

cesného rámca celej agentúry. Spočíva v tom, že poskytovateľom podpory programu je daný rezort 

a TA ČR mu poskytuje informačný systém pre jeho administráciu. Zdanlivo by sa mohlo zdať, že 

v tomto prípade je situácia z pohľadu TA ČR jednoduchšia, pretože je výrazne znížená administra-

tívna náročnosť, ktorá padá na plecia rezortu, avšak v tomto prípade vzniká potreba prípravy 

a úpravy systému, aby aspoň čiastočne vyhovoval procesným požiadavkám rezortu. Keďže požia-

davky, každého takéhoto rezortu sa rôznia a občas môžu byť aj protichodné je nutné ich dôkladne 

analyzovať v širšom kontexte a prichádzať so štandardizovanými riešeniami, ktoré nebudú nega-

tívne ovplyvňovať činnosť TA ČR alebo činnosť ďalších rezortov využívajúcich systém. Aktivity, ktoré 

vedú k príprave informačného systému k jeho zdieľaniu s inými poskytovateľmi a ich samotná in-

tegrácia do ISTA leží na pleciach ICT oddelenia TA ČR, ktoré na nich v prípade potreby spolupracuje 

s dodávateľom systému. Tento proces je z veľkej časti možný len vďaka dostatočným kapacitám 

a vysokej odbornosti IT zamestnancov TA ČR. 

Práve tomuto modelu spolupráce a jej najlepšiemu nastaveniu sa táto záverečná práca venuje. 
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6  Prípadová štúdia – integrácie nového posky-

tovateľa  

V tejto kapitole autor formou popisnej prípadovej štúdie popisuje svoju skúsenosť so zavedením 

rezortného poskytovateľa podpory do informačného systému ISTA. Štúdia popisuje celý priebeh 

procesu integrácie rezortu do systému a to od zmluvnej prípravy, cez migráciu dát z predošlého 

informačného systému, vyhlásenie a hodnotenie novej verejnej súťaže, až po uzavretie zmlúv 

o podpore pre úspešných uchádzačov. Autor v projekte integrácie vystupoval ako projektový ma-

nažér TA ČR, ktorý mal na starosti úspešné zvládnutie projektu a včasné dosiahnutie vytýčených 

cieľov. Z dôvodu zachovania mlčanlivosti o konkrétnych skutočnostiach nebude autor špecifikovať 

spolupracujúci rezort, ktorý v projekte vystupoval v roli sponzora. Pre účely tejto prípadovej štúdie 

a následnej tvorby návrhu metodických krokov to nie je nevyhnutné. V práci tak bude označovaný 

iba ako spolupracujúci alebo partnerský rezort (príp. poskytovateľ). 

 

6.1 Špecifikácia rozsahu projektu 

Prvým dôležitým krokom, ktorý bolo nutné učiniť bolo vymedzenie rozsahu integrácie. Funkciona-

lita systému ISTA je vymedzená funkčnými požiadavkami, ktoré pri jeho vzniku či v priebehu jeho 

prevádzky zo strany TA ČR vznikli. Opiera sa tak o procesy, ktoré má TA ČR zavedené a tie sa snaží 

v najvyššej možnej miere podporovať a znižovať tak administratívne zaťaženie jej zamestnancov. 

O čom sa však v tej dobe vôbec neuvažovalo a pri tvorbe systému sa na to z koncepčného a archi-

tektonického hľadiska  nebral zreteľ je, že by ho mohli využívať aj iní poskytovatelia podpory než 

TA ČR. Tento nový smer vo vývoji preto priniesol niekoľko výziev s ktorými sa IT zamestnanci TA ČR 

a dodávateľ systému museli popasovať. Z tohto dôvodu bolo nutné vykonať niekoľko zmien v sys-

téme ešte predtým než ho vôbec mohol začať používať akýkoľvek iný poskytovateľ. Očividne najdô-

ležitejšou z nich bolo oddeliť prístup k dátam jednotlivých poskytovateľov. Nebolo prípustné, aby 

zamestnanci rezortov mohli vyhľadávať v dátach projektov a verejných súťaží podporovaných TA 

ČR alebo v dátach iných rezortov. Samozrejme toto pravidlo musí platiť aj opačne a zamestnanci TA 

ČR okrem IT administrátorov systému nesmú mať prístup k dátam rezortov. To bolo docielené tým, 

že v systéme vznikli nové referentské role vychádzajúce z rolí TA ČR, ktoré takéto oddelenie prístu-

pov k dátam umožňujú a pritom ponechávajú konsolidovanú štruktúru systémových rolí. Jediným 

miestom, kde takéto rozdelenie nebolo možné alebo skôr nebolo efektívne aplikovať je správa hod-

notiteľov. Tá bola ponechaná vo výhradnej réžií TA ČR a tak objednávanie a zaistenie odborných 

oponentských posudkov verejných súťaží TA ČR a iných rezortov tak zabezpečovali referenti TA ČR. 

 

Po vykonaní týchto nutných krokov bolo možné integrovať nový spolupracujúci rezort do systému 

ako ďalšieho poskytovateľa podpory, ale len v procesnom rámci TA ČR. To v praxi znamená, že spo-

lupracujúci rezort by si musel osvojiť všetky procesy podporované systémom a od TA ČR prevziať aj 

metodický postup. To však v mnohých prípadoch nebolo technicky možné alebo zo strany 
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spolupracujúceho rezortu prípustné. Na druhú stranu TA ČR sa snažila o to, aby čo najviac procesov 

v systéme bolo štandardizovaných a obmedzoval sa počet výnimiek. Kľúčové preto bolo hneď na za-

čiatku si vytýčiť mantinely, ktoré sú vo vzájomnej spolupráci dané. Môžeme ich označiť ako vrcho-

lové biznis požiadavky na systém, ktoré vyjadrujú samotnú podstatu potreby spolupracujúceho re-

zortu. Nižšie sú uvedené vrcholové biznis požiadavky, ktoré boli na TA ČR a systém ISTA kladené 

spolupracujúcim rezortom sledovaným v tejto prípadovej štúdií. 

 

1. Migrácia dát a administrácia projektov v realizácií – prvý z vrcholových biznis požiadaviek 

je zameraný na migráciu dát o podporených projektoch nachádzajúcich sa v stave realizá-

cie. Jedná sa o projekty predchádzajúcej verejnej súťaže, ktorej administrácia a hodnotenie 

prebiehali v doterajšom informačnom systéme spolupracujúceho rezortu a z dôvodu pre-

chodu z tohto systému vznikla potreba tieto projekty evidovať a administrovať v novom 

systéme. Dôvod migrácie týchto projektov bolo umožniť príjemcom podpory vykazovanie 

a odovzdávanie ročných priebežných správ o realizácií projektu, čo v sebe automaticky za-

hŕňalo okrem migrácie dát aj migráciu prvej časti užívateľov z radov príjemcov podpory. 

 

2. Príprava systému pre podávanie návrhov projektov do verejnej súťaže – ďalším z požia-

daviek je príprava vyhlásenia novej verejnej súťaže. Od systému sa očakávalo, že umožní 

vyplniť elektronický formulár pre prípravu návrhu projektu a jeho následné podanie do ve-

rejnej súťaže. Formulár prihlášky návrhu projektu musel obsahovať všetky dáta, ktoré sú 

potrebné pre proces hodnotenia a prípadne pre kontrolu jeho realizácie.   

 

3. Implementácia špecifického hodnotiaceho procesu – špecifickou a realizačne najzložitej-

šou požiadavkou bola implementácia vlastného hodnotiaceho procesu pre hodnotenie ná-

vrhov projektov. Jedná sa o hodnotiaci proces, ktorý sa značne odlišuje od toho, ktorý je 

v rôznych obmenách využívaných na TA ČR. Rozdiely spočívali v metodike hodnotenia od-

bornými hodnotiteľmi a hodnotení jednotlivými hodnotiacimi orgánmi. 

 

4. Technická a metodická podpora zamestnancov TA ČR – okrem samotných úprav systému 

ISTA bolo dôležitou požiadavkou taktiež technická a metodická podpora, ktorá prebieha 

na troch úrovniach. Prvou je technická podpora referentov spolupracujúceho rezortu, ktorý 

systém využívajú pre administráciou. Ďalšou je podpora uchádzačov a príjemcov podpory. 

Poslednou úrovňou je metodická podpora pri príprave rôznych dokumentov a procesov 

spojených s administráciou verejných súťaží. 

 

 

 

6.2 Príprava zápisu o dohode 

Uvedené vrcholové biznis požiadavky nám prezradili očakávania spolupracujúceho rezortu a rám-

covo stanovili rozsah samotného projektu. Ten bolo nutné pretaviť do formy zmluvného vzťahu 

medzi TA ČR a spolupracujúcim rezortom, čiže medzi dvomi organizačnými zložkami českého štátu. 
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To sa podľa § 19 zákona o majetku Českej republiky a jej vystupovanie v právnych vzťahoch (34) 

uskutočňuje formou zápisu. Podľa zmieneného ustanovenia zákona sa teda začal pripravovať zápis 

o dohode o spolupráci pri využívaní informačného systému ISTA, ktorý by sme v súkromnej sfére 

označili jednoducho ako obchodnú zmluvu. Nakoľko sa ale v popisovanom prípade jedná o organi-

zácie s jedným a rovnakým vlastníkom, ktorým je Česká republika musí takéto jednanie podliehať 

legislatívnym požiadavkám na jej formu. Z hľadiska obsahu sa zápis pripravoval v niekoľkých ite-

ráciách vzájomných rokovaní a pripomienkovaní. Na oboch stranách rokovacieho stola sa para-

doxne ocitli zástupcovia jednotlivých IT/ICT oddelení, ktorí sa spoločne snažili o to nájsť text zápisu, 

ktorý by čo najlepším spôsobom popisoval vzájomné súžitie dvoch verejných inštitúcií v  jednej in-

štancii informačného systému. Atmosféra počas jednaní bola konštruktívnu a od začiatku bolo cie-

ľom nájsť spoločnú reč alebo slovami zástupcu za partnerský rezort: „Štát sa medzi sebou vždy do-

hodne“. Finálna podoba zápisu zahŕňala nasledujúce hlavné body: 

 

• Vymedzenie sprístupnených modulov systému – časť, ktorá obsahuje zoznam funkčných 

modulov systému, ktoré budú so spolupracujúcim rezortom zdieľané k užívaniu. Vymedze-

nie taktiež uvádza, ktoré moduly poskytované z rôznych príčin nebudú. 

 

• Špecifikácia oblasti súčinnosti zamestnancov TA ČR – zápis uvádza aj činnosti, pri ktorých 

je požadovaná súčinnosť zamestnancov TA ČR. Okrem administrácie systému je to tiež uží-

vateľská a hodnotiteľská podpora alebo činnosti analytického či metodického charakteru. 

 

• Licenčné a vlastnícke ustanovenia – definujúce to, pod akou licenciou a za akých podmie-

nok je systém ISTA spolupracujúcemu rezortu poskytovaný. TA ČR disponujúca vlastníckymi 

právami k systému si v tomto prípade za poskytnutie licencie neúčtuje žiadne licenčné po-

platky. 

 

• Prístupnosť a zabezpečenia dát v systéme – stanovuje to, kto a za akých podmienok je 

za TA ČR oprávnený pristupovať k dátam rezortu a akým spôsobom je zaistená ich bezpeč-

nosť pred zneužitím či kompromitáciou. 

 

• Ochrana osobných údajov – nakoľko súčasťou systémom spracovávaných dát sú aj dáta 

fyzických osôb a to najmä užívateľov, uchádzačov a riešiteľov, tak je nutné sa zaoberať ich 

ochranou v súlade s platnou európskou a národnou legislatívou.  

 

• Finančné zabezpečenie – časť zápisu, ktorá popisuje proces výpočtu výšky a následnej 

úhrady nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zdieľaním ISTA  spolupracujúcemu rezortu. 

Nakoľko spolupracujúcimi stranami sú organizačné zložky štátu, nie je možné úhradu reali-

zovať štandardným dodávateľsko-odberateľským vzťahom, a to vystavením a úhradou fak-

túry, ale nutne formou rozpočtového opatrenia štátneho rozpočtu, kedy je suma prevá-

dzaná z rozpočtovej kapitoly spravovanej rezortom do rozpočtovej kapitoly spravovanej 

TA ČR. 
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• Evidencia požiadaviek a vykonaných úkonov – časť popisujúca rezortom vznesené požia-

davky, ich ocenenie, otestovanie a nasadenie do produkčného prostredia systému. Táto 

evidencia je jedným zo základných podkladov pre vyúčtovanie nákladov vzniknutých pri 

zdieľaní systému. 

 

• Kategórie vád a lehôt pre ich odstránenie – časť definujúca kategórie vád systému, ktoré 

sa počas jeho prevádzky vyskytnú, lehoty v ktorých musia byť odstránené a prípadné kom-

penzácie v prípade, že sa tak v dohodnutom čase nestane.  

 

• Nastavenie zodpovedností – udáva jednoznačné vymedzenie toho, ktorá zo strán je za čo 

v rámci spolupráce zodpovedná ako aj vymedzenie toho za čo zodpovedná nie je. 

 

• Harmonogram plnenia spolupráce – predstavujúci časový plán realizácie aktivít projektu 

rozdelený medzi obidve spolupracujúce strany. 

 

 

6.3 Nastavenie komunikácie a zber požiadaviek 

Kľúčovým aspektom efektívnej spolupráce medzi ľuďmi ako aj organizáciami je správny spôsob ko-

munikácie. Nebolo tomu inak ani v popisovanom prípade. Spôsob komunikácie, ako aj využívaný 

komunikačný kanál sa prirodzene odvíjal od predmetu komunikácie. V rámci doby trvania projektu 

bolo nutné so spolupracujúcim rezortom komunikovať množstvo rôznych záležitosti od tých jedno-

duchých a operatívnych až po tie strategicky dôležité. Komunikácia so spolupracujúcim rezortom 

prebiehala v dvoch základných líniách. V tej prvej sa komunikovalo so zástupcami IT oddelenia spo-

lupracujúceho rezortu s ktorými sa preberali zmluvné, technické, organizačné a finančné parametre 

spolupráce. V druhej línií prebiehala komunikácia so zástupcami oddelenia, ktoré sa v rámci spo-

lupracujúceho rezortu venuje podpore aplikovaného výskumu a teda tvoria v ponímaní TA ČR za-

mestnancov, ktorí budú využívať ISTA pre plnenie svojej pracovnej agendy. S týmito zástupcami 

rezortu sa komunikovali vecné záležitosti spojené s funkcionalitou a možnosťami využitia systému, 

zdieľanie metodického know-how, koordinácia činnosti a v neposlednej rade detaily plánovaných 

vyhlasovaných verejných súťaží, ktoré budú v systéme ISTA administrované.  

Z pohľadu komunikačných kanálov sa v rámci spolupráce využívali najmä tieto: 

 

• Kontaktné jednania – na týchto jednaniach boli diskutované najdôležitejšie a strategické 

parametre a podmienky spolupráce, ktoré si vyžadovali aktívnu účasť viacerých zástupcov 

oboch strán. Zároveň kontaktne prebiehala väčšina školení zameraných na prácu v systéme 

ISTA určených pre zamestnancov spolupracujúceho rezortu. 

 

• E-mailová komunikácia - prostredníctvom e-mailov prebiehala komunikácií na operatívnej 

úrovni a v niektorých prípadoch až taktického charakteru. Prostredníctvom e-mailu sa po-

tvrdzovali dohodnuté postupy, reportovali informácie o aktuálnom stave a vymieňali fi-

nálne dokumenty. 
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• Konferenčné hovory – v rámci spolupráce sa konferenčné alebo aj video-konferenčné ho-

vory využívali na pravidelnej a dohodnutej báze za účelom vzájomného informovania sa 

o vývoji spolupráce uplynulom období. Slúžili tak najmä pre synchronizáciu informácií 

na oboch stranách a odpočet naplánovaných úloh. V menšom množstve prípadov týmto 

spôsobom prebiehali niektoré školenia zamerané na prácu v ISTA. 

 

• Zdieľané úložisko – využívané hlavne na zdieľanie pracovných dokumentov určených 

pre ďalšiu diskusiu či k pripomienkovaniu. Devízou tohto kanálu bola možnosť jednotlivé 

dokumenty online komentovať, ako aj spoločne vytvárať. Toto úložisko taktiež slúži pre ar-

chiváciu dokumentov a v neposlednom rade pre zdieľanie súborov, ktoré kvôli svojej veľ-

kosti nie je možné zdieľať prostredníctvom e-mailovej prílohy. 

 

• Aplikácia Helpdesk – aplikácia ako taká slúži najmä pre komunikáciu uchádzačov a príjem-

cov podpory s poskytovateľom podpory, či už je to TA ČR alebo spolupracujúci rezort. Avšak 

slúži tiež na komunikáciu medzi spolupracujúcim rezortom a IT administrátormi ISTA za úče-

lom technickej podpory pre užívateľov z radov uchádzačov a príjemcov podpory rezortu. 

 

Tak ako sa postupne vyvíjala spolupráca v rámci projektu nastavovala a kryštalizovala sa aj vzá-

jomná komunikácia. V iniciačnej fáze projektu prebiehali viaceré dlhotrvajúce kontaktné jednania, 

na ktorých sa samotná podoba spolupráce formovala. Predstavoval sa informačný systém, jeho 

funkcionalita a možnosti jeho ďalšieho rozvoja pre účely využitia spolupracujúceho rezortu. Na zá-

klade týchto jednaní sa sformulovali vrcholové biznis požiadavky a harmonogram ich plnenia. 

V priebehu plnenia týchto požiadaviek nastala prirodzená potreba vzájomne sa informovať o vývoji 

projektu, stave dielčích úloh, ale aj o vzniknutých problémoch. To malo za následok stanovenie pra-

videlných, týždenných tzv. synchronizačných konferenčných hovorov, ktoré túto potrebu napĺňali. 

V ďalších fázach projektu v ktorých systém začali pre časť svojej agendy využívať zamestnanci re-

zortu bolo nutné naučiť týchto zamestnancov so systémom pracovať. K tomu slúžili pravidelné a te-

maticky zamerané školenia na ktorých referenti TA ČR predvádzali prácu so systémom a odpovedali 

na otázky účastníkov školenia. Po sprístupnení systému pre príjemcov podpory zo strany spolupra-

cujúceho rezortu zákonite dochádzalo k požiadavkám zameraným na technickú podporu týchto uží-

vateľov. Nakoľko nový stav si vyžadoval súčinnosť administrátorov ISTA a zamestnancov rezortu 

boli po vzájomnej dohode takéto požiadavky zadávané a administrované v aplikácií Helpdesk spra-

vovanej TA ČR. Požiadavky užívateľov tak mohli byť zdieľané a spracovávané vo vzájomnej súčin-

nosti oboch strán a dotknutého užívateľa ISTA, pretože Helpdesk umožňuje jednotlivé požiadavky 

diskutovať interne medzi jednotlivými zamestnancami, ako aj viesť a evidovať komunikáciou s au-

torom požiadavky. Tento štandardizovaný systém, tak umožňoval efektívne komunikovať medzi TA 

ČR, partnerským rezortom a užívateľmi systému za účelom poskytovania technickej a metodickej 

podpory. Podobu aplikácie Helpdesk môžeme vidieť na Obrázok 7. 
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6.4 Migrácia dát projektov v realizácií 

Prvou významnou business požiadavkou vyplývajúcou z harmonogramu dohody bola migrácia dát 

o projektoch, ktoré sa nachádzali vo fáze realizácie a boli administrované v informačnom systéme, 

ktorý spolupracujúci rezort doposiaľ využíval. V prvej fáze bolo nutné špecifikovať verejné súťaže, 

ktorých projekty budú migrované do systému ISTA. Celkom logicky sa nemigrovali projekty, ktoré 

vo verejných súťažiach neuspeli, nakoľko neexistoval relevantný dôvod, aby museli byť naďalej ad-

ministrované v informačnom systéme. Ďalším rozhodným kritériom bola konzistencia vo vykazova-

ných dátach v pravidelných ročných, priebežných správach o realizácií projektov. Tieto správy slúžia 

k odpočtu plánu projektu s reálnym stavom v danom vykazovanom roku, a to v kľúčových aspek-

toch, ako je čerpanie poskytnutej podpory, dosiahnutie plánovaných výsledkov či aktuálny stav rie-

šiteľského tímu projektu. Aby bolo možné dáta relevantne vyhodnotiť je vhodné, aby mali tieto 

správy každý rok rovnakú podobu a aby na nich následne logicky nadväzovala záverečná správa, 

ktorá realizáciu projektu zavŕši. Z tohto východiska vyplynul záver, že k migrácií dôjde iba u projek-

tov verejných súťaží, ktoré ešte nevykazovali priebežnú správu o realizácií a teda priebežné správy 

za prvý rok realizácie budú vykazovať už v systéme ISTA. 

Potom čo bola špecifikovaná skupina projektov určených k migrácií bolo ďalším krokom stanovenie 

množiny dát a dokumentov týchto projektov určených k migrácií. Rozličné dáta a dokumenty pro-

jektov je či už nutné alebo výhodné udržiavať v rôznej podobe a to v závislosti na účelu kvôli kto-

rému sú v informačnom systéme spracovávane. V tejto fáze spolupráce bolo kľúčové si so spolup-

racujúcim rezortom analyzovať za akým účelom budú jednotlivé dáta migrované a fakticky si tak 

vyjasniť čo sa s týmito dátami a dokumentmi bude ďalej diať. 

 

Na základe týchto diskusií tak bolo z migrácie vylúčených množstvo dát o projektoch, pre ktoré ne-

existoval racionálny účel ich ďalšieho spracovania. Racionálnym účelom alebo tiež dôvodom je na-

príklad povinnosť poskytovateľa podpory vykazovať dopredu určené dáta do informačného 

Zdroj: Helpdesk (36) 

Obrázok 7 Ukážka požiadavku v aplikácií Helpdesk 
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systému VaVaI (32), prevádzkovaného Úradom Vlády ČR alebo potreba evidencie dát za účelom 

záverečného hodnotenia projektu. U dát, pre ktoré takýto dôvod existoval sa následne určil spôsob 

ich evidencie. Ten možno rozdeliť do týchto základných skupín: 

 

• Číselníková hodnota – slúži pri výbere hodnoty z vopred známej množiny možností. Typicky 

sa jedná o rôzne odborné, organizačné a ďalšie klasifikácie, ako napríklad odbor FORD alebo 

právna forma účastníka projektu. 

 

• Textové pole – využíva sa pri súvislejších celkoch textu popisujúcich daný atribút, ktorý je 

určený pre ďalšie spracovanie alebo export do iných systémov. Vhodným príkladom je na-

príklad názov alebo cieľ projektu. 

 

• Číselná položka / štruktúra -  v našom prípade sa jedná predovšetkým o evidenciu finanč-

ných položiek rozpočtu a ukazovateľov projektu, ktoré na seba nadväzujú a sú navzájom 

previazané. Na takto evidované dáta je potom jednoduché aplikovať rôzne automatické 

kontroly validity vyplnených dát (kontrola súčtov, kontrola prekročenia intenzity podpory, 

réžií, atď.). 

 

• Priložený súbor – dáta je možné samozrejme uchovávať aj v podobe rôznych dokumentov 

a iných súborov, ktoré doň budú nahrané. Ako príklad je možné uviesť PDF (formát nie je 

podstatný) súbor zmluvy o poskytnutí podpory na projekt alebo účtovnej uzávierky uchá-

dzača, ktoré je potrebné evidovať práve v podobe počítačového súboru. 

 

V momente, kedy máme vyšpecifikované dáta a podobu ich evidencie, je nutné  konfigurovať sys-

tém tak, aby tieto požiadavky reflektoval. To v praxi znamená prispôsobenie v systéme už existujú-

cich atribútov a prípadne vytvorenie nových atribútov alebo číselníkov. 

Samotná migrácia dát potom môže prebiehať automatizovane prostredníctvom definovaného roz-

hrania z pôvodného systému do ISTA alebo manuálnym prepisom respektíve kopírovaním dát.  

V prípade projektu, ktorý je popisovaný v tejto práci bolo na základe nižšieho množstva migrova-

ných projektov zo strany TA ČR odhadnuté, že manuálna migrácia bude časovo, ako aj finančne 

efektívnejšia a z tohto dôvodu bola aj po dohode so spolupracujúcim rezortom zvolená. Jedinou 

automatizovane migrovanou časťou bola migrácia užívateľských účtov. V tomto prípade však nešlo 

ani tak o migráciu, ako o vytvorenie nových účtov v informačnom systéme ISTA (v prípade, že ešte 

v systéme neexistovali) na základe dát z pôvodne užívaného systému. 

Po úspešnom dokončení a kontrole migrácie boli príjemcovia emailovou notifikáciou informovaní, 

že ich projekty boli migrované do systému ISTA, v ktorom im boli vytvorené užívateľské účty.  

 

6.5 Príprava a spustenie podávania správ o realizácií projektu 

Po úspešnom dokončení migrácie stál pred sledovaným projektom integrácie ďalší míľnik, ktorý 

na túto aktivitu priamo nadväzoval a to spustenie podávania správ o realizácií projektov. Táto akti-

vita je rutinnou záležitosťou, ktorá sa absolvuje vždy na prelome kalendárneho roka. Projektom, 
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ktoré sa nachádzajú vo fáze realizácie sa v systéme sprístupni formulár, v ktorom príjemca vyplní 

informácie o priebehu realizácie v danom roku. Elektronický formulár priebežnej správy má nie-

koľko štruktúrovaných strán (záložiek), ktoré zahŕňajú jednotlivé aspekty riešenia projektu (čerpa-

nie podpory, zloženie riešiteľského tímu, dosiahnuté výsledky, atď.), ako je možné vidieť na Obrázok 

8. Formulár správy je čiastočne predvyplnený dátami o projekte, ktoré systém eviduje a ktoré boli 

systému poskytnuté v prevažnej časti v prihláške návrhu projektu do verejnej súťaže (prípadne boli 

upravené v rámci zmenového konania). Tu však narážame na špecifikum projektov, ktoré v systéme 

nevznikli v procese prijímania návrhov projektov, ale počas ich manuálnej migrácie a z tohto dô-

vodu u nich mohlo nastať (a skutočne aj nastalo), že počas migrácie v niektorých z nich vznikli chyby 

alebo nezrovnalosti v dátach zapríčinene ľudským faktorom. Takéto chyby sa potom prípadne mohli 

preniesť aj do priebežných správ, ktoré ich mohli následne negatívnym spôsobom ovplyvniť. Na-

priek tomu, že zo strany spolupracujúceho rezortu došlo ku kontrole správnosti dát, bolo aj tak 

nutné vyzvať príjemcov, aby si dáta o svojich projektoch dôkladne skontrolovali a akúkoľvek nezrov-

nalosť okamžite ohlásili, aby mohla byť v čo najrýchlejšom čase opravená a príjemca tak mohol po-

kračovať vo vyplňovaní priebežnej správy. Ďalším nemilým zistením bolo, že spolupracujúci rezort 

má pri vykazovaní čerpania financií stanovení iné pravidlá, ako TA ČR. To sa prejavovalo tým, že 

systém na podávané priebežné správy aplikoval kontroly, ktoré validovali korektnosť dát podľa pra-

vidiel TA ČR a nezohľadňoval pravidlá nastavené partnerským rezortom. Na základe tejto skutoč-

nosti musel byť systém nad rámec pôvodného plánu upravený tak, aby tieto zmeny reflektoval a to 

v časovej tiesni bez možnosti odkladu spustenia podávania priebežných správ. 

 

Okrem už zmieneného dopadu migrácie na validitu dát došlo v rámci aktivity podávania správ 

k ďalšiemu významnému dopadu. Noví užívatelia systému ISTA prvýkrát využili systém k správe 

agendy administrácie projektov a to sa netýka iba príjemcov podpory, ktorí správu vyplňujú, ale aj 

referentov projektov z radov zamestnancov poskytovateľa, ktorí kontrolujú formálne požiadavky 

na správu, ako aj spravodajcov projektov, ktorí ju hodnotia z hľadiska odbornosti, výskumného sme-

rovania a dosahovania vedeckých výsledkov. Všetkým týmto novým užívateľom systému bolo po-

trebné poskytovať podporu pri jeho obsluhe. V prípade užívateľov z radov príjemcov bola kontakt-

ným miestom pre získanie podpory aplikácia Helpdesk, prostredníctvom ktorej môže svoje otázky 

Zdroj: ISTA (35) 

Obrázok 8 Ukážka formuláru priebežnej správy v ISTA 
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a požiadavky vznášať a predať k riešeniu administratívnej a IT podpore systému. Pre referentov 

spolupracujúceho rezortu bolo pripravené školenie s návodom zameraným na túto konkrétnu časť 

administrácie projektov. Pre spravodajcov, ktorí v systéme ISTA prvýkrát vytvárali stanovisko k prie-

bežnej správe bol vytvorený videonávod, ktorý spravodajcu celým procesom previedol. Okrem 

tohto zvýšeného dopytu na podporu pre nových užívateľov systému je samotná administrácia sys-

tému za týmto účelom priamočiara a vyžaduje stanovenie termínu pre spustenie vyplnenia priebež-

ných správ, ako aj termínu pre ich odovzdanie. Po tom čo sú priebežné správy odovzdané a spravo-

dajcovia k nim vydajú kladné stanovisko je správa referentom projektu akceptovaná a prípadné 

zmeny v projekte, ktoré boli jej prostredníctvom evidované sa tak v projekte automaticky aktuali-

zujú. 

 

6.6 Súčinnosť pri tvorbe zadávacej dokumentácie 

Najdôležitejším verejným dokumentom, na základe ktorého prebieha realizácia konkrétnej verejnej 

súťaže vo výskume, vývoji a inováciách je zadávacia dokumentácia verejnej súťaže. V zadávacej do-

kumentácií musia byť podľa § 19 zákona o podpore výskumu a vývoja (28) uvedené jej kľúčové pa-

rametre, ako podmienky súťaže, spôsob podávania návrhov projektov a spôsob ich hodnotenia, 

vzor zmluvy o poskytnutí podpory a ďalšie.  Je nutné tiež podotknúť, že podmienky verejnej súťaže 

podľa § 17 zákona (28) nemôžu byť po ich zverejnení v zadávacej dokumentácií poskytovateľom 

podpory zmenené. Z uvedeného je preto zjavné, že tento dokument nezvratným spôsobom ovplyv-

ňuje celý proces administrácie verejnej súťaže a nakoľko je jeho príprava v rukách poskytovateľa 

podpory, ktorým je v nami sledovanom prípade spolupracujúci rezort vznikla prirodzená potreba 

rezortu vyžiadať si súčinnosť zo strany TA ČR pri procese jeho tvorby.  

Súčinnosť spočívala najmä pri identifikácií možností a obmedzení systému ISTA, ktoré je alebo nie 

je možné využiť v rámci jeho konfigurácie pre podporu administrácie verejnej súťaže. Typickým prí-

kladmi môže byť spôsob hodnotenia návrhov projektov (hodnotiaci proces), ktorý sa častokrát líši 

nielen medzi poskytovateľmi podpory či naprieč dotačnými programami, ale dokonca aj v  jednot-

livých súťažiach týchto programov. Nakoľko však  v sledovanej štúdií bola táto požiadavka explicitne 

a vopred dohodnutá jej problematikou sme sa zaoberali v inej fáze projektu a preto ako ďalší prí-

klad môžeme uviesť podmienky a limity pre skladbu rozpočtu návrhu projektu vo verejnej súťaži 

alebo vymedzenie možných účastníkov projektu či stanovenie minimálnych požiadaviek na dosiah-

nuté druhy výsledky. 

 

Ďalším aspektom popisovanej súčinností je efektívne využitie a najmä nepreťaženie technických 

a ľudských zdrojov TA ČR. Nutnou súčasťou podmienok verejnej súťaže je súťažná lehota, počas 

ktorej je možné návrh projektu podať, hodnotiaca lehota, počas ktorej budú prijaté návrhy ohod-

notené, ako aj termín, do ktorého budú výsledky verejnej súťaže zverejnené poskytovateľom pod-

pory. TA ČR v rámci svojej činnosti vyhlasuje ročne niekoľko verejných súťaži, a aby nevytváral zby-

točný nápor na svojich zamestnancov a informačný systém snaží sa tieto súťaže, pokiaľ to je možné, 

rozprestrieť tak, aby ich termíny vzájomne nekolidovali. To znamená, že v jeden deň (ideálne v je-

den týždeň) nezačína plynúť alebo končiť súťažná lehota viac ako jednej verejnej súťaže. V tomto 

prípade je kritický najmä koniec tejto lehoty, pretože v posledných niekoľkých dňoch súťažnej 
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lehoty býva prostredníctvom informačného systému podaná väčšina zo všetkých vo verejnej súťaži 

podaných návrhov projektov. Väčší počet aktívnych užívateľov v systému so sebou prirodzene pri-

náša jeho zvýšenú záťaž a riziko nárastu času jeho odozvy alebo laicky povedané hrozí jeho spoma-

lenie. Podobnú prax bolo preto žiadúce zaviesť aj pri príprave verejných súťaží iných poskytovateľov 

využívajúci systém ISTA a to práve najneskôr vo fáze prípravy zadávacej dokumentácie. V oblasti 

využitia ľudských zdrojov nebol na TA ČR kladený vysoký nárok na administráciu verejnej súťaže 

spolupracujúceho rezortu, pretože väčšinu procesov s ňou spojených vykonávajú zamestnanci re-

zortu. Výnimkou bolo a do budúcna zostáva proces výberu a objednávania odborných oponent-

ských posudkov, čo je spôsobené skutočnosťou, že tento proces je súčasťou modulu systému, ktorý 

nie je pre užívateľov z radov spolupracujúcich rezortov prístupný a zostáva tak v gescii TA ČR, kon-

krétne v gescii referentov  oddelenia správy expertov s ktorým bolo preto potrebné termíny 

pre hodnotenie návrhov projektov vopred komunikovať. 

 

Posledným, avšak nemenej dôležitým identifikovaným bodom súčinnosti, je zdieľanie know-how. 

TA ČR má za roky svojej existencie skúsenosti s vyhlásením desiatok verejných súťaží v oblasti apli-

kovaného výskumu a dnes je tak v Českej republike poskytovateľom s najvyšším ročným počtom 

vyhlásených verejných súťaží v tejto oblasti výskumu (32). Načerpané znalosti a skúsenosti tak 

môže zdieľať so spolupracujúcimi rezortmi a zároveň naopak, TA ČR môže využiť znalosti a skúse-

nosti z vonkajšieho prostredia nezaťažené vlastným procesným rámcom pre zlepšenie a zefektívne-

nie vlastnej činnosti. Vhodnou platformou pre takéto zdieľanie je v rámci TA ČR platforma interných 

metodikov zahrnujúca metodikov naprieč jednotlivými oddeleniami. 

Všetky zmienené aspekty dopadu zadávacej dokumentácie na vzájomnú spoluprácu boli v procese 

jej pripomienkovania brané na zreteľ. Spolupracujúci rezort sa stotožnil s väčšinou vecných pripo-

mienok, ako aj s zažitou praxou TA ČR pre stanovenie kľúčových termínov verejnej súťaže. 

 

6.7 Príprava prihlášky a podávanie návrhov projektov 

Po vzájomnom odsúhlasení podoby zadávacej dokumentácie sa dostáva na rad príprava informač-

ného systému na prijímanie návrhov projektov od uchádzačov o podporu. ISTA, podobne ako tomu 

bolo aj v prípade priebežných správ, využíva pre tvorbu návrhu projektu elektronický formulár s nie-

koľkými stránkami (záložkami), v ktorých uchádzač vyplní všetky požadované údaje, ktoré musí ná-

vrh projektu obsahovať, aby mohol byť do verejnej súťaže podaný. Prevažná časť formulára pri-

hlášky naprieč verejnými súťažami má v ISTA štandardizovanú podobu a ničím sa nelíši. Týka sa to 

povinných atribútov, ktoré sú pre všetky návrhy projektov totožné a nezávisle na verejnej súťaži. 

Takými atribútmi sú základné údaje ako názov projektu, cieľ projektu, doba riešenia, účastníci pro-

jektu, ale aj zložitejšie štruktúry, ako finančný plán či očakávané výsledky projektu, ako môžeme 

vidieť na Obrázok 9. Táto uniformnosť väčšinových časti prihlášky umožňuje konsolidovaný zber dát 

a ich následné spracovanie a vyhodnotenie naprieč rôznymi súťažami, programami či poskytova-

teľmi a zároveň zjednodušuje uchádzačom orientáciu v informačnom systéme pri pravidelnej prí-

prave návrhov projektov. Jedinou väčšou konfigurovateľnou časťou prihlášky je časť (záložka) 

pre predstavenie projektu, v ktorom je možné nakonfigurovať vlastné, špecifické atribúty viažuce 

sa na konkrétny dotačný program alebo verejnú súťaž. Požiadavka na tvorbu týchto špecifických 
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atribútov súvisí vo väčšine s ich explicitným zohľadnením vo fáze hodnotenia návrhu alebo sú to 

atribúty, ktoré sú u následne podporených projektov sledované v stave ich realizácie. 

 

Nielen z týchto dôvodov bolo v rámci projektu integrácie medzi TA ČR a spolupracujúcim rezortom 

dohodnuté, že formát prihlášky TA ČR zostane zachovaný aj pre prihlášky do verejných súťaži re-

zortu. V našom prípade to znamenalo vyšpecifikovať atribúty, ktoré nie sú obsiahnuté v spoločnej 

uniformnej časti prihlášky a zároveň sú potrebné pre účely hodnotenia alebo ďalšej administrácie. 

Typickými zástupcami tejto kategórie atribútov sú špecifické klasifikácie predmetného výskumu, 

vymedzenie sa k zvolenému podprogramu alebo tiež vyrovnanosť zastúpenia pohlaví v riešiteľskom 

tíme projektu. Po obdržaní požiadaviek na konfiguráciu špecifickej časti prihlášky prebehlo spoločné 

jednanie na ktorom zástupcovia TA ČR prezentovali, akým spôsobom bude možné požiadavky 

do formulára prihlášky zapracovať a upozornili zástupcov rezortu na možné obmedzenia jednotli-

vých riešení. Po vzájomnom odsúhlasení bola výsledná konfigurácia zadaná k implementácií inter-

nému vývojovému tímu TA ČR. 

 

Po implementácií konfigurácie formulára prihlášky bola na rade konfigurácia kontrol jej atribútov. 

Jednou z nesporných výhod elektronického podávania návrhov projektov do verejnej súťaže je mož-

nosť nastavenia automatizovaných kontrol, ktoré validujú dáta v nej vyplnené a vďaka tomu je 

možné vynútiť v návrhoch projektov splnenie značného množstva podmienok verejnej súťaže. Kon-

troly sa snažia odhaliť základné chyby, akými sú napríklad nevyplnené povinné atribúty, prekročenie 

maximálnych možných režijných nákladov, nedoloženie povinných príloh projektu a podobne. Tieto 

kontroly mohol spolupracujúci rezort bez ďalších okolkov využívať vo svojej prihláške, ale naviac 

však bola požadovaná implementácia špecifických kontrol, ktoré sa viažu na danú verejnú súťaž 

a vychádzajú zo zadávacej dokumentácie. Ako príklad špecifickej kontroly uvedieme kontrolu na po-

žadované výsledky projektu, kedy nemôže byť napríklad do súťaže podaný návrh projektu, ktorý 

nepredpokladá výsledok druhu patent podľa definície druhov výsledkov. 

 

Obrázok 9 Formulár prihlášky - záložka Finančný plán 

Zdroj: ISTA (35) 
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Po definícií atribútov a nastavení kontrol elektronickej prihlášky zostával v jej príprave zrealizovať 

posledný krok a tým bola tvorba kontextovej nápovede. Nápoveď je v podstate jednoduchým HTML 

dokumentom, na ktorý je možné z formulára prihlášky odkazovať. Pri každom atribúte prihlášky je 

k dispozícií znak otáznika v červenom kruhu, ktorý odkazuje na konkrétnu časť dokumentu nápo-

vede, ktorá je k nemu naviazaná. Vďaka nej je možné uchádzačom detailnejšie vysvetliť jednotlivé 

atribúty a naviesť ich k tomu, čo sa od nich očakáva vyplniť a prípadne ich upozorniť na kontroly, 

ktoré sú k danému atribútu naviazané. Pretože je možné vytvoriť pre každú prihlášku verejnej sú-

ťaže samostatnú nápoveď, spolupracujúci rezort má možnosť objasniť svojim uchádzačom nejas-

nosti a rozdiely v prípadných rozporoch v používanej terminológií, ktoré sme počas spolupráce viac-

krát identifikovali. Najjednoduchší spôsob ako tomu v tomto prípade zamedziť sa javilo využitie ná-

povede využívanej TA ČR, ktorú si partnerský rezort upravil do vlastnej podoby a tým sa zachoval 

štandard prihlášky samotnej. 

 

Vo chvíli kedy bola prihláška dokončená a na testovacom prostredí ISTA otestovaná, mohla byť na-

sadená na produkčné prostredie systému, kde v okamžik začiatku súťažnej lehoty ju bolo možné 

vyplniť a podať. To kládlo veľký dôraz na zmenový manažment, pretože úpravy prihlášky museli byť 

včas analyzované, implementované, otestovaná a v súlade s release manažmentom nasadené 

na produkciu a nakoľko prihláška súvisí so súťažným termínom, nie je možné jej nasadenie a spus-

tenie odkladať.  Počas plynutia súťažnej lehoty, v ktorej uchádzači pripravovali prihlášky návrhov 

projektov, museli tiež IT administrátori TA ČR spoločne s referentami spolupracujúceho rezortu po-

skytovať zvýšenú podporu užívateľom systému z radov uchádzačov, ktorá sa až do jej konca stup-

ňovala. 

 

6.8 Implementácia a testovanie hodnotiaceho procesu 

Paralelne s prípravou prihlášky prebiehala implementácia najkomplexnejšej požiadavky partner-

ského rezortu.  

 

V prvej fáze prebehlo niekoľko spoločných jednaní medzi referentmi TA ČR a referentmi rezortu, 

na ktorých sme sa snažili vzájomne identifikovať všetky rozdiely a špecifiká nového hodnotiaceho 

systému. Kľúčovými východiskami nám pri tejto snahe bola spracované metodika hodnotenia, ktorý 

proces popisovala a reálne skúsenosti referentov rezortu s jeho využívaním. Na základe týchto vstu-

pov a viacerých kôl pripomienok zo strany spolupracujúceho rezortu bola business analytikom TA 

ČR vypracovaná analýza  business požiadaviek na nový hodnotiaci proces. Táto analýza bola ná-

sledne poskytnutá dodávateľovi systému, ktorý podľa nej spracoval technické požiadavky na úpravu 

a rozvoj systému. Tie boli finálne spracovávané a dodané vývojármi dodávateľskej spoločnosti. 

Rámcovo bolo nutné realizovať vývoj a úpravy uvedených častí: 

 

• Rozšírenie skupín oponentov – umožniť delenie oponentov do stanovených skupín, na zá-

klade ktorých im budú prideľované návrhy projektov k hodnoteniu. 
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• Úprava algoritmu pre výber hodnotiteľov – zohľadniť pri automatickom výbere hodnoti-

teľov oponentskú skupinu a špecifickú odbornú kvalifikáciu hodnotiteľa. 

 

• Vytvorenie špecifického formulára odborného posudku oponenta – vytvoriť nový elek-

tronický formulár podľa hodnotiacich kritérií verejnej súťaže partnerského rezortu. 

 

• Implementácia relatívneho hodnotenia oponentov – zabezpečiť možnosť relatívneho 

hodnotenia návrhov projektov oponentmi na základe ich zaradenia do vyvážených a rela-

tívne porovnateľných skupín hodnotenia. 

 

• Rozšírenie počtu alokácií rozpočtu verejnej súťaže – umožniť alokovať finančné pro-

striedky na jednotlivé skupiny projektov a kontrolovať ich prípadné prekročenie. 

 

• Úpravy prehľadov pre jednania hodnotiacich orgánov – zohľadniť požiadavky spolupracu-

júceho rezortu na vizuálnu podobu prehľadovej obrazovky (dashboard) využívanej pri jed-

naniach hodnotiacich orgánov. 

 

• Implementácia hromadného hodnotenia hodnotiacim orgánom – umožniť okrem indivi-

duálneho aj hromadné (blokové) hodnotenie zvolených návrhov projektov. 

 

•  Vytvorenie PDF šablón pre protokoly z hodnotenia hodnotiacich orgánov – vytvoriť elek-

tronické šablóny pre generovanie individuálnych a hromadných protokolov z hodnotenia 

oponentmi a hodnotiacimi orgánmi. 

 

Podrobnosťami implementácie požiadaviek, ktoré boli z prevažnej časti realizované dodávateľom 

systému, sa nebudeme v tejto práci detailne zaoberať a vystačíme si s uvedeným rámcom. 

Za zmienku ale stojí proces testovania splnenia jednotlivých požiadaviek, ktorý prebiehal viacstup-

ňovo naprieč všetkými aktérmi spolupráce. Nižšie si túto postupnosť v testovaní funkcionalít uve-

dieme: 

 

1. Testovanie dodávateľom – Prvé kolo testovania požiadaviek prebiehalo na strane dodáva-

teľa. Po tom čo bola požiadavka implementovaná vývojármi dodávateľa, je nimi tiež pr-

votne testovaná a po úspešnom otestovaní je v procese managementu požiadaviek skrz 

komponentu servicedesk požiadavka vrátená žiadateľovi z radov zamestnancov TA ČR 

k otestovaniu riešenia a jeho akceptácií. 

 

2. Interné testovanie TA ČR – Po prvotnom testovaní prichádza na radu interné testovanie 

v rámci TA ČR. To mal organizačne na starosti manažér projektu integrácie, ktorý v súčin-

nosti s ďalšími referentmi jednotlivých oddelení (OVS, ORP, OSE) testoval vyvinuté funkci-

onality podľa zadania požiadavky spolupracujúceho rezortu. V prípade, že testovanie do-

padlo úspešne, bolo možné ho v ďalšej fáze realizovať so zástupcami partnerského rezortu. 

Pokiaľ testovanie odhalilo chyby v implementácií požiadavky, tak bola spoločne s popisom 

chyby vrátená späť dodávateľovi k oprave a proces testovania sa následne spustil odznova. 
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3. Spoločné testovanie s partnerským rezortom – Po internom testovaní v rámci TA ČR až 

na pár výnimiek (u požiadaviek, pri ktorých to nie je nutné) sa pokračovalo posledným stup-

ňom testovania a to spoločne s rezortom. V tejto fáze mali zástupcovia rezortu možnosť 

presvedčiť sa o jej správnej implementácií alebo prípadne k nej zniesť výhrady, ktoré sa vra-

cali k oprave dodávateľovi systému. Až rezort správnosť implementácie finálne potvrdil, po-

žiadavka bola formálne akceptovaná a uzavretá. 

 

V sledovanom projekte prípadovej štúdie častokrát dochádzalo k situácií, kedy si rezort po spoloč-

nom testovaní uvedomil, že by v rámci implementácie požiadavky potreboval implementovať ešte 

niečo naviac. Vo väčšine prípadov to bolo spôsobené nedostatočnou špecifikáciou požiadaviek, 

resp. nedostatočnou či absentujúcou špecifikáciou kritérií splniteľnosti požiadavky. V tej chvíli si 

projektový tím uvedomil, že bola značným spôsobom podcenená prípravná fáza projektu, v ktorej 

neboli jasne, ale iba obecne špecifikované jednotlivé aktivity. To sa potom odrážala v sklzoch pri im-

plementácií a nasadzovaní zmenových požiadaviek. Ďalej sa tiež rôznil pohľad oboch strán, čo 

všetko majú jednotlivé aktivity zahŕňať, a aké zmeny v informačnom systéme z toho vyplývajú. 

Na základe týchto zistení sa potom projektový tím TA ČR snažil zintenzívniť komunikáciu s partner-

ským rezortom pri špecifikácií zmenových požiadaviek a zapojiť ho intenzívnejšie do procesu testo-

vania. 

 

6.9 Formálna kontrola a hodnotenie návrhov projektov 

Po uplynutí súťažnej lehoty sa posúvame do obdobia hodnotenia, ktoré sa začína procesom formál-

nej kontroly podaných návrhov. Počas formálnej kontroly dochádza ku kontrole formálnych náleži-

tosti podaných návrhov projektov. K tomu je poskytovateľom ustanovená komisia, ktorá splnenie 

týchto kritérií kontroluje. Tento proces prebieha elektronicky v systéme ISTA. Poskytovateľ, v tomto 

prípade partnerský rezort si zvolil kritéria, ktoré posudzoval a doložil TA ČR zoznam členov výbero-

vej komisie. Členovia komisie boli následne vyškolení referentmi OVS TA ČR, ktorý danú agendu 

v rámci agentúry zabezpečujú. Po zaškolení mohla výberová komisia agendu formálnej kontroly re-

alizovať samostatne bez nutnej súčinnosti referentov TA ČR. 

 

Návrhy projektov, ktoré obstáli vo formálnej kontrole čakalo oponentské hodnotenie odbornými 

hodnotiteľmi. TA ČR spolupracuje so stovkami odbornými hodnotiteľmi, ktorí na základe objedná-

vok toto hodnotenie realizujú. Partnerský rezort však hodlal osloviť svojich overených hodnotiteľov 

s ktorými v minulosti spolupracoval. Zopár z nich už s TA ČR v minulosti na hodnotení spolupraco-

valo, ale väčšina nie a túto väčšinu bolo preto nutné zaregistrovať v systéme ISTA ako hodnotiteľov, 

aby túto činnosť mohli vykonávať. To si vyžadovalo aktívnu spoluprácu s partnerským rezortom, 

ktorý podľa pokynov TA ČR inštruoval svojich hodnotiteľov. Referenti OSE TA ČR zase poskytovali 

podporu tým hodnotiteľom, ktorí mali s registráciou nejaké problémy. Po zaregistrovaní všetkých 

hodnotiteľov sa mohol spustiť proces prideľovania návrhov projektov hodnotiteľom k vypracovaniu 

oponentských posudkov. Návrhy boli hodnotiteľom priraďované automaticky systémom podľa dek-

larovanej zhody zamerania projektu a odbornosti hodnotiteľa, ktoré sú v ISTA evidované. 
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Hodnotiteľ môže hodnotenie konkrétneho návrhu odmietnuť, čo sa stáva najmä v prípadoch, kedy 

sa nachádza v strete záujmov alebo vyhodnotí, že nedisponuje dostatočnou odbornosťou k vypra-

covaniu oponentského posudku. V takom prípade je zase návrh projektu znova automaticky prira-

dený ďalšiemu vhodnému hodnotiteľovi. Keďže väčšina hodnotiteľov používala ISTA pre hodnote-

nie prvýkrát, tak bolo nutné pre nich pripraviť návod, ktorý ich procesom hodnotenia v systéme 

previedol. 

 

Po vypracovaní všetkých oponentských posudkov sa v hodnotení pokračovalo hodnotením kolek-

tívnymi hodnotiacimi orgánmi. Hodnotenie týmito orgánmi prebieha viacstupňovo a priebeh je 

pri všetkých stupňoch viac-menej rovnaký. Hodnotiteľom v daných orgánoch sú v systéme dosta-

točne vopred sprístupnené návrhy projektov, ako aj k ním vypracované oponentské hodnotenia, 

prípadne hodnotenia hodnotiacich orgánov nižšieho stupňa. Priamo na jednaní sa potom do sys-

tému eviduje priebeh hodnotenia a stanoviská jednotlivých členov hodnotiaceho orgánu k hodno-

teným návrhom. Agendu administrácie systému počas jednaní zabezpečoval preškolený referent 

rezortu, ale nakoľko sa jednalo o dôležitý proces prebiehajúci priamo na živých jednaniach zúčas-

tňoval sa ich aj manažér projektu a autor práce v jednej osobe, ktorý pokiaľ to bolo nutné poskyto-

val danému referentovi technickú podporu. 

 

6.10  Zverejnenie výsledkov a príprava podpisu zmlúv 

Posledným krokom k zavŕšeniu verejnej súťaže a tým aj sledovaný projekt integrácie bolo zverejne-

nie výsledkov verejnej súťaže a podpis zmlúv o poskytnutí podpory s uchádzačmi projektov vybra-

nými k poskytnutí finančnej podpory. Po skončení hodnotiacej lehoty spolupracujúci poskytovateľ 

zverejnil výsledky verejnej súťaže vo forme dvoch zoznamov a to podporených a nepodporených 

návrhov projektov, následne v systéme užívateľom z radov uchádzačov sprístupnil anonymizované 

PDF protokoly s oponentskými posudkami a hodnotením hodnotiacich orgánov. V tomto prípade 

sa jedná o sprístupnenie informácií o hodnotení iba tých návrhov projektov, v ktorých vystupovali 

ako uchádzači. Finálne je potom pre uchádzačov podporených projektov v systéme ISTA sprístup-

nená možnosť vygenerovania zmluvy o poskytnutí podpory a ďalších zmluvných dokumentov s au-

tomaticky predvyplnenými dátami prevzatými z prihlášky návrhu projektu. Tie si následne vytlačili 

podpísali a zaslali rezortu, ktorý je poskytovateľom k obojstrannému podpisu a uzavretiu, čím sa 

z uchádzačov stávajú príjemcovia podpory a návrhy projektov sa stávajú projektami v realizácií, čím 

je verejná súťaž definitívne uzavretá. 

 

6.11  Vyhodnotenie vzájomnej spolupráce 

Po vcelku úspešnom dokončení všetkých naplánovaných krokov projektu integrácie partnerského 

poskytovateľa vystala na oboch zúčastnených stranách prirodzená potreba vyhodnotenia uplynulej 

spolupráce. Za TA ČR, ako aj za spolupracujúci rezort sa ho zúčastnili zástupcovia managementu 

a pracovníci, ktorí sa v priebehu spolupráce na projekte podieľali. Počas tohto jednania boli po-

stupne rozoberané jednotlivé časti spolupráce, diskutované návrhy na budúce zlepšenia či diskuto-

vané metodické prístupy k riešeniu niektorých vzniknutých situácií. Zástupca managementu rezortu 
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vyzdvihol najmä výbornú komunikáciu, metodickú podporu pri tvorbe záväzných dokumentov. Dis-

kusia tiež prebiehala nad splnením požiadaviek na implementáciu nových funkcionalít, a to predo-

všetkým hodnotiaceho procesu, nad implementáciou ktorého vyjadril spokojnosť a splnenie počia-

točných očakávaní, ktoré však na začiatku neboli jasne stanovené a museli byť v priebehu realizácie 

detailnejšie špecifikované, čo spôsobilo menší sklz v projekte. Na záver bolo oboma stranami vyslo-

vené očakávanie v pokračovaní výbornej spolupráce. 
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7 Analýza projektu integrácie 

Táto kapitola sa bude zaoberať analýzou projektu integrácie. Analýza sa bude venovať motivácií 

pre zdieľanie informačného systému medzi TA ČR a spolupracujúcim rezortom, dosiahnutými be-

nefitmi, aplikáciou modelu zdieľaných služieb a kľúčovými faktormi pre ich úspešné zavedenie a po-

skytovanie. 

 

 

7.1 Motivácia spolupráce a benefity z nej vyplývajúce 

Prípad spolupráce dvoch samostatných verejných inštitúcií opísaný v prípadovej štúdií je na české 

pomery určite veľmi zriedkavý. O to viac, že predmetná agenda poskytovania verejnej podpory si 

spoluprácu jednotlivých poskytovateľov nijak nevyžaduje a zo zákonného hľadiska je plne v kompe-

tencií daného poskytovateľa. Preto je potrebné motív tejto spolupráce hľadať na inom mieste. Hlav-

ným motívom môžeme smelo označiť benefit v podobe efektivity pri vynakladaní verejných pro-

striedkov pri vykonávaní bežnej agendy. 

 

Vo všeobecnosti platí, že jednotliví poskytovatelia podpory využívajú pre podporu svojej agendy 

informačné systémy. Tie sú buď poskytované komerčne formou outsourcingu obchodným subjek-

tom alebo sa poskytovateľ rozhodne, že si nechá informačný systém vyvinúť na mieru a následne 

ho bude spravovať. Potom je tu ešte možnosť vyvinutia informačného systému vlastnými ľudskými 

zdrojmi, ale tá v českom verejnom sektora zostáva skôr v teoretickej rovine. Cesta zaobstarania 

vlastného informačného systému je aj cestou zvolenou TA ČR, na ktorej konci vznikol systém ISTA. 

Z komplexného pohľadu Českej republiky a jej občanov to znamená, že štát disponuje systémom, 

ktorý umožňuje administrovať proces poskytovania podpory v oblasti aplikovaného výskumu. Po-

tom sú tu ale ďalší takíto poskytovatelia, ktorí pre tento proces využívajú iné, komerčné či vlastné 

systémy. V praxi to teda znamená, že štát využíva pre správu totožnej agendy viacero informačných 

systémov a to v závislosti od toho, ktorá jeho časť danú podporu realizuje. 

 

V prípade, ak sa niektorý z ďalších poskytovateľov dostane do situácie, že mu jeho súčasný infor-

mačný systém z ľubovoľného dôvodu nevyhovuje, tak potom môže zvažovať jednu z vyššie zmiene-

ných variant alebo môže pristúpiť k možnosti využitia informačného systému inej zložky štátu. V po-

rovnaní s ostatnými možnosťami má táto nespochybniteľnú výhodu v úspore nákladov, pretože 

na rozdiel od vývoja alebo komerčného využitia systému tento model v ideálnom prípade nevyža-

duje žiadne ďalšie náklady na využitie už existujúcich funkcionalít a zároveň šetrí náklady na jeho 

prevádzku, o ktoré sa títo poskytovatelia podelia. Zavedenie tohto modelu si samozrejme vyžaduje 

počiatočné náklady na úpravu a prípadne ďalšie náklady na nové funkcionality, avšak stále je eko-

nomicky výhodnejší, než budovať systém takpovediac na zelenej lúke. Ďalším ekonomickým bene-

fitom je mzdová úspora na administrátoroch systému, pretože o tú sa po technickej stránke stará 

správca systému, ktorým je v našom prípade TA ČR. Úspory, ktoré takýmto zdieľaním jedného in-

formačného systému medzi viacerými inštitúciami vzniknú, je potom možné investovať do jeho 

ďalšieho rozvoja a zvýšiť tak kvalitu ním poskytovaných služieb. 
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Ďalšími a tentokrát neekonomickými motívmi pre uvedené využitie je možnosť venovať sa primár-

nej činnosti podpory aplikovaného výskumu a problémy IT sveta prenechať niekomu inému. To je 

samozrejme možné aj formou outsourcingu, ktorý by bol však s najväčšou pravdepodobnosťou ná-

kladnejší. Netreba tiež zabúdať, že na rozdiel od jednotlivých rezortov, pre ktoré nie je poskytovanie 

podpory vo výskume (najmä v aplikovanom) ich hlavnou činnosťou je naopak TA ČR inštitúciou, 

ktorá za týmto účelom vznikla, a túto agendu jej ukladá zákon (28). To poskytuje obrovský priestor 

pre vzájomné zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe. 

 

Okrem benefitov, ktoré spolupráca prináša pre TA ČR a spolupracujúce rezorty, je tu aj značný be-

nefit pre dôležitú zainteresovanú stranu a tou sú príjemcovia a uchádzači o podporu. Tú tvoria 

najmä výskumné organizácie a podniky venujúce sa aplikovanému výskumu. Tieto organizácie majú 

záujem uchádzať sa o podporu štátu na svoj výskum a preto sa so svojimi projektmi hlásia do jed-

notlivých verejných súťaží dotačných programov naprieč rôznymi poskytovateľmi. To so sebou pri-

náša nutnosť registrácie a znalosti obsluhy viacerých informačných systémov a to iba zbytočne zvy-

šuje ďalšiu administratívnu záťaž pre tieto organizácie, ktoré by sa mali venovať primárne svojmu 

výskumu a nie skúmaním rozličných informačných systémov. Model zdieľaného informačného sys-

tému naopak prináša štandardizáciu poskytovateľmi, resp. štátom poskytovanej služby a tým zni-

žuje zbytočnú administratívnu záťaž pre jej príjemcov. 

 

Rovnaký argument platí aj pre odborných hodnotiteľov, ktorí vypracúvajú oponentské posudky pre 

viacero poskytovateľov, a ktorým sa týmto taktiež zredukuje počet systémov, s ktorými musia ve-

dieť pracovať. 

 

 

7.2 ISTA ako zdieľaná služba 

V tejto podkapitole sa pokúsime na základe popisu a charakteristík uvedených v prehľade literatúry 

zasadiť popisovanú spoluprácu pri zdieľaní systému ISTA do modelu zdieľaných služieb. 

 

Súčasný stav je možné ilustrovať Obrázok 10. Zdieľanú službu v ňom predstavuje systém ISTA, pod 

ktorým si nepredstavujme iba softvérové riešenie prevádzkované na hardvérovej infraštruktúre, ale 

spolu s ním celý tím administrátorov, interných a externých vývojárov a referentov oddelení zod-

povedných za jednotlivé procesné agendy v informačnom systéme. Tí majú na starosti pridružené 

služby, ďalší rozvoj, konfiguráciu systémových procesov alebo technickú podporu užívateľov. 

 

V kontexte zdieľaných služieb tak môžeme ISTA označiť ako tú biznis jednotku TA ČR, ktorá bude 

vyčlenená a transformovaná na centrum zdieľaných služieb. V tomto znázornení potom ISTA posky-

tuje služby systému interne TA ČR, ktorá je preň materskou organizáciou a zároveň externým zá-

kazníkom, ktorými sú v našom prípade partnerské rezorty. Dôvod pre ktorý autor označuje jednot-

livé rezorty ako externé subjekty a nedíva sa na nich ako na jednotlivé zložky štátu ako celku je ten, 

že nie všetci poskytovatelia podpory v oblasti aplikovaného výskumu využívajú systém ISTA. Na 
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základe svojej autonómie sa môžu sami rozhodnúť, aký systém budú využívať, a to bez toho, aby 

boli akýmkoľvek spôsobom zo strany vládnej exekutívy motivovaní či nútení k využitiu konkrétneho 

riešenia. Z tohto dôvodu preto môžeme v danom prípade vylúčiť politický motív a snahu vládnej 

moci o konsolidáciu a štandardizáciu služieb štátu v oblasti poskytovania podpory na aplikovaný vý-

skum. 

Zároveň pri vyčlenení ISTA do centra zdieľaných služieb nedošlo ku konsolidácií a koncentrácií ľud-

ských a ani technických zdrojov naprieč všetkými poskytovateľmi, ktoré by sa tak spojili do ISTA. 

Tieto zdroje poskytla výhradne TA ČR a čiastočným zdôvodnením tohto stavu môže byť fakt, že 

partnerské rezorty si pred využitím ISTA tieto služby zabezpečovali externe formou outsourcingu 

a teda nedisponovali v tejto oblasti vlastnými zdrojmi. 

 

 

 

Pokiaľ sa zameriame na definíciu a popis zdieľaných služieb a porovnáme ich s nami vymedzenou 

biznis jednotkou ISTA, tak zistíme, že súčasný stav v praxi nie vo všetkom zodpovedá teoretickému 

modelu. To je podľa autora spôsobené najmä vývojom situácie vo vnútri TA ČR, pretože vytvorenie 

akéhosi centra zdieľaných služieb nebolo zámerom TA ČR, ale stalo sa tak na základe iniciatívy re-

zortov, ktoré prejavili záujem využívať ISTA pre svoju agendu. To postavilo TA ČR do novej a nezná-

mej situácie, kedy sa stala poskytovateľom služieb informačného systému pre ďalšie zložky štátu 

a proces transformácie ISTA na centrum zdieľaných služieb tak nastal samovoľne v priebehu  toho, 

čo sa TA ČR na toto zdieľanie pripravovala. 

 

Obrázok 10 Model poskytovania zdieľaných služieb ISTA 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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To čo v rámci ISTA určite splňuje definíciu zdieľaných služieb je kolaboratívna stratégia, ktorá má 

za účel zvýšenie efektivity a tvorbu úspor. Menej už môžeme hovoriť o zlepšení služieb internému 

zákazníkovi, ktorým je TA ČR, pretože pre tú sa kvalita poskytovaných služieb výrazne nezmenila. 

To čo však môže byť potešujúce je, že kvalita poskytovaných služieb je na takej úrovni, že oslovila 

externých zákazníkov v podobe partnerských rezortov, ktorí uprednostnili ISTA pred konkurenč-

nými systémami na trhu. To samo o sebe môže mať v dlhodobom meradle pozitívny vplyv na kvalitu 

poskytovaných služieb a to na základe vyprodukovaných úspor, ktoré môžu byť využité pre ďalší 

rozvoj systému a služieb s ním spojených. 

 

Najslabším bodom porovnania definície so súčasným stavom ISTA je miera autonómie v rámci TA 

ČR. V tomto prípade nemôžeme hovoriť o samostatnej jednotke, nakoľko väčšina tímu ISTA je pev-

nou súčasťou hierarchie TA ČR, kde pod názvom „Úsek informačných systémov“ spadá pod odde-

lenie ICT. Zároveň referenti, ktorý sú garantmi jednotlivých procesov v ISTA patria pod jednotlivé 

oddelenia, ktoré zastupujú. Preto o tíme ISTA poskytujúcemu zdieľané služby môžeme hovoriť skôr 

v neformálnej, ako formálnej rovine. Vysokú závislosť ISTA na jednotlivých súčastiach a službách 

TA ČR preto znázorňujeme aj na Obrázok 10 v podobe obojstranného vzťahu pri dodávaní a odbe-

raní služieb. Tieto služby však majú samozrejme iný charakter, než ten, ktorý poskytuje ISTA. 

 

V súhrne môžeme s istými výhradami považovať ISTA so všetkým, čo k nemu patrí, za centrum zdie-

ľaných služieb. Toto centrum vzniklo prirodzene, neformálnym spôsobom na základe záujmu 

zo strany partnerských poskytovateľov a za účelom tvorby úspor a dlhodobého zlepšovania kvality 

poskytovaných služieb. Limitujúcim faktorom je podľa autora nízka miera autonómie a koncentrá-

cie potrebných ľudských zdrojov, ktorá vedie k nemožnosti využitia celkového potenciálu a benefi-

tov, ktoré model zdieľaných služieb ponúka. Autor by preto navrhoval vytvorenie samostatne fun-

gujúceho oddelenia, ktorého súčasťou by boli aj referenti, ktorí zodpovedajú za jednotlivé časti sys-

témom podporovaných biznis procesov. 

 

 

7.3 Kľúčové faktory úspechu 

V tejto kapitole sa zameriame na konkrétny prípad popisovaný prípadovou štúdiou a možný vplyv 

6 najzmieňovanejších kľúčových faktorov identifikovaných v prehľade literatúry na jeho priebeh 

a výsledok. Niektoré menej zmieňované faktory môžeme zaradiť k šiestim hlavným a považovať ich 

za ich podmnožinu. 

 

7.3.1 Dostatočné zázemie v IT 

Ako už bolo uvedené, tak TA ČR, na rozdiel od dnes už spolupracujúcich rezortov využíva od roku 

2016 vlastný informačný systém a opustila tak predchádzajúce riešenie založené na využití ko-

merčne ponúkaného systému. Tým jej prirodzene vznikla potreba vytvorenia stabilného a dosta-

točne erudovaného IT tímu, ktorý sa dokáže vysporiadať s nástrahami, ktoré prevádzka takéhoto 

systému vyžaduje. V súčasnosti pracuje na oddelení ICT TA ČR 21 zamestnancov a z tohto počtu 
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tvorí úsek informačných systémov 15 zamestnancov a prevažná časť týchto zamestnancov sa ve-

nuje práve systému ISTA. Z celkového počtu zamestnancov TA ČR, tak tvoria IT zamestnanci niečo 

viac ako 10 % z celkového počtu zamestnancov. Zároveň zhruba polovica z nich má vysokoškolské 

vzdelanie v oblasti informačných technológií.  

 

Aplikačné prostredie TA ČR je do veľkej miery konsolidované a štandardizované a nedochádza tak 

k zbytočným duplicitám vo využívaných systémoch a aplikáciách. Hlavnými a zároveň vlastnými in-

formačnými systémami pre správu zákonnej agendy je ISTA a IS BETA, ktorý sa na rozdiel od ISTA 

venuje minoritnej agende verejných obstarávaní v aplikovanom výskume. Jediná výhrada by od au-

tora smerovala k aplikáciám na správu podpory, kde sa využívajú rozličné technické riešenia 

pre podporu príjemcov a uchádzačov, pre podporu hodnotiteľov a pre podporu interných zamest-

nancov. V tomto smere autor vidí priestor pre ďalšiu konsolidáciu. 

 

 V neposlednom rade nie je pre TA ČR cudzia ani spolupráca s externými dodávateľmi IT služieb. 

Pre vlastné systémy má od ich dodávateľov zmluvne zaistenú podporu a kapacity pre ďalší rozvoj. 

Zároveň niektoré špecifické záležitosti v oblasti IT, ktoré si nedokáže zaistiť vlastnými zdrojmi kon-

zultuje s množstvom externých dodávateľov, ale tiež aj s rôznymi ďalšími IT expertmi pôsobiacimi 

vo verejnom sektore. 

 

Nakoľko spolupracujúci rezort, ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti využíval pre  adminis-

tráciu agendy v oblasti poskytovania podpory externý systém s externými IT administrátormi, tak 

sa v rámci novej spolupráce opieral najmä o IT zázemie TA ČR a do spolupráce tak prispel odbor-

nými konzultáciami IT odborníkov, ktorí majú v rezorte na starosti informačné systémy pre správu 

iných agend. 

 

Celkovo autor hodnotí zázemie TA ČR v oblasti IT ako veľmi dobre pripravené pre účely zdieľania 

služieb informačného systému. TA ČR disponuje kvalitným IT tímom, konsolidovaným aplikačným 

prostredím a taktiež hojne využíva konzultácie expertov z komerčného, ale aj verejného sektoru. 

 

 S odstupom času autor hodnotí dopad kvality IT zázemia ako zásadný faktor pre úspešnosť pro-

jektu. 

 

 

7.3.2 Efektívne využitie praktík projektového manažmentu 

Pri samotnom počiatku spolupráce, vo fáze špecifikácie rozsahu projektu došlo po spätnom pohľade 

autora k podceneniu potreby detailného rozpadu plánovaných aktivít. Síce bolo špecifikované, 

ktoré časti systému sa budú partnerskému rezortu poskytovať bez zmeny, tak v niektorých prípa-

doch častí systému, ktoré si úpravy vyžadovali neboli pred začiatkom projektu detailne prediskuto-

vané. Na úrovni vedenia oboch inštitúcií došlo k dohode nad vrcholovými biznis požiadavkami a ak-

tivitami, ktoré k ich naplneniu povedú, avšak do detailu boli vyjasnené až v priebehu projektu. 

Tento nedostatok sa prejavil napríklad po úspešnom dokončení migrácie projektov, po ktorej sa 

u nich pripravovalo spustenie vyplňovania priebežných správ, a u ktorých sa pôvodne 
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nepredpokladali žiadne úpravy. Následne sa však v priebehu prípravy spustenia identifikovali prob-

lémy a to najmä kontrolách u vykazovaných financiách projektu, kde sa zistilo, že partnerský rezort 

stanovuje odlišné pravidlá pre evidenciu a výpočet maximálnych režijných nákladov, alebo že 

pre poskytnutie podpory využíva aj iné dotačné tituly než TA ČR. To malo v konečnom dôsledku 

dopad na rozšírenie rozsahu projektu, ďalšie úpravy systému a vyšší tlak na dodržanie harmono-

gramu projektu, ktorého posunutie z dôvodu zákonom stanovených lehôt nebolo veľmi možné. 

 

Podobný nedostatok sa objavil aj pri implementácií hodnotiaceho procesu, pri ktorom vznikli nejas-

nosti s rozsahom plnenia požiadaviek. Tým, že počiatočné predstavy o tom, ako bude finálny stav 

implementácie v systéme vyzerať sa v počiatku evidentne rôznili, ako ukázal čas, spôsobilo ďalšie 

rozšírenie rozsahu, zvýšenie plánovaných nákladov a vyžiadalo si taktiež ďalšie posuny v harmono-

grame projektu. 

 

Za zmienku tiež stojí uviesť, že dôležitým bodom riadenia projektu preto muselo byť dôsledné plá-

novanie kapacít dodávateľa, tak, aby projekt neohrozoval úpravy systému, ktoré vyplývali z iných 

projektov a požiadaviek TA ČR. 

 

V prípravnej fáze projektu preto s ohľadom na sledované faktory úspechu autor vidí nedostatky 

v efektívnom využití praktík projektového manažmentu a to najmä pri riadení rozsahu a kvality pro-

jektu, čo zvyšovalo riziko jeho neúspechu. 

 

7.3.3 Efektívna komunikácia 

Benefity efektívnej komunikácie sa objavili už počas prípravy zmluvného vzťahu medzi TA ČR a part-

nerským rezortom. Z jednotlivých vyjednávaní bola vidieť veľká snaha sa dohodnúť a taktiež bola 

citeľná prítomnosť značnej vzájomnej dôvery medzi našimi verejnými inštitúciami. Túto domnienku 

len posilňoval výrok jedného z predstaviteľov spolupracujúceho rezortu o tom, že štát sa medzi se-

bou vždy dohodne.  

 

Pravidelná komunikácia projektového tímu so zástupcami rezortu bola kľúčová v každom kroku spo-

lupráce.  V prvom rade pravidelné synchronizačné hovory pomáhali udržiavať správne plnenie har-

monogramu projektu a včas odhaliť jeho prípadné odchýlky. Zároveň pravidelná diskusia aktuál-

nych aktivít pomáhala identifikovať šedé zóny, na ktoré sa v priebehu plánovania zabudlo a včas 

na nich reagovať. Dôležitú rolu tiež zohrávala v procese implementácie a testovania požadovaných 

funkcionalít, kde sa vďaka aktívnemu zapojeniu zástupcov partnerského rezortu do priebežného 

testovania dielčích častí podarilo pochopiť skutočné potreby, ktoré za vznesenými požiadavkami 

stoja a reflektovať ich v priebehu vývoja. To sa vyplatilo najmä počas implementácie hodnotiaceho 

procesu. 

V neposlednom rade bolo nutné organizovať pravidelné školenia zamestnancov rezortu v používaní 

systému, bez ktorých by im samotný systém bol v podstate k ničomu. Tieto školenia spoločne s veľ-

kým množstvom konzultácií  taktiež môžeme radiť k efektívnej komunikácií, ktorá má za výsledok 

dnes už takmer bezproblémovú a samostatnú administráciu systému zamestnancami spolupracu-

júceho rezortu. 



 68 

 

Okrem komunikácie medzi inštitúciami bola taktiež zásadná komunikácia s budúcimi skupinami  uží-

vateľov, ktorých  bolo nutné v správnej fáze projektu o realizovaných zmenách a nutnosti registrá-

cie do nového systému informovať. A to: 

• Príjemcov podpory vo fáze podávania priebežných správ 

• Uchádzačov o podporu vo fáze prijímania návrhov projektov do verejnej súťaže 

• Hodnotiteľov vo fáze hodnotenia 

• Úspešných uchádzačov vo fáze prípravy podpisu zmlúv 

 

Zároveň je potrebné týmto užívateľom, ktorých sú stovky, poskytovať podporu pri riešení technic-

kých problémov so systémom alebo odpovedať na ich otázky. 

 

Z pohľadu autora tak bola efektívna komunikácia tým hlavným faktorom, ktorý mal na úspešnosť 

projektu vysoký podiel a projekt sa bez nej neobišiel v žiadnej svojej časti. 

 

7.3.4 Štandardizácia procesov 

Ďalším faktorom, s ktorým bolo nevyhnutné sa popasovať bola štandardizácia procesov. Konsolido-

vané aplikačné prostredie TA ČR a najmä ISTA samotná priniesli správne predpoklady pre zavedenie 

spoločných štandardov pri vyhlasovaní verejných súťaží a následnej administrácií podporených pro-

jektov vo fáze realizácie. 

 

Najväčší dopad mala štandardizácia na partnerský rezort, ktorý musel väčšinu svojich procesov pri-

spôsobiť možnostiam konfigurácie systému ISTA. Táto skutočnosť bola detailne popísaná v zápise 

o dohode, ktorej časť môžeme považovať za dohodu o úrovní poskytovaných služieb, pretože para-

metre a úroveň poskytovaných služieb v sebe obsahovala. V tom, aby tieto pravidla mohli v praxi 

fungovať bola nevyhnutná súčinnosť TA ČR pri tvorba zadávacej dokumentácie verejných súťaží re-

zortu a to z dôvodu, že viaceré tieto procesy sú definované práve v tomto dokumente a prípadné 

ďalšie úpravy po jeho zmene nie sú zákonne možné. 

 

TA ČR síce nebola počas projektu vystavená potrebe štandardizácie svojich procesov, nakoľko po-

skytované služby ISTA si sama nadefinovala, ale to jej však nebránilo v tom inšpirovať sa príkladmi 

dobrej praxe, ktoré identifikovala u partnerského rezortu a následne si ich osvojiť. To sa aj skutočne 

stalo v dielčích procesoch podávania priebežných správ a hodnotenia návrhov kolektívnymi or-

gánmi. 

 

Čo sa však štandardizácie nedočkalo, bolo zavedenie jednotného hodnotiaceho procesu. Takýto 

štandard bohužiaľ nie je ani na TA ČR, ktorá využíva viacero hodnotiacich procesov a počas spolu-

práce s rezortom k ním pribudol ďalší. Štandardizácia tohto procesu tak naďalej zostáva výzvou, 

ktorá pred ISTA ako zdieľanou službou stojí. 

 

Celkovo si tak štandardizácia vyžiadala vysoké nároky na prispôsobenie sa systému zo strany rezortu 

a zo strany TA ČR v nej bola príležitosť pre zlepšenie vlastných procesov. 
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Podľa autora bola štandardizácia veľmi nevyhnutnou súčasťou úspechu projektu, pretože bez nej 

by nemohol partnerský rezort efektívne využívať služby informačného systému. Uplatnenie jej cel-

kového potenciálu však vzhľadom na značnú jednostrannosť vyhodnocuje priemerne. 

 

 

7.3.5 Efektívny manažment zmien 

Podstatnou súčasťou projektu integrácie bol taktiež manažment zmien. Pre dosiahnutie prípravy 

systému k možnosti plnohodnotného využívania rôznymi poskytovateľmi ich bolo potrebné viacero 

realizovať. 

Z pohľadu TA ČR to bola v prvom rade úprava, ktorá zdieľanie systému z pohľadu jeho architektúry 

umožňovala. V druhom rade bolo nutné realizovať vývoj nových požadovaných funkcionalít, akými 

boli špecifický formulár prihlášky alebo hodnotiaci proces. Tie potom mohli byť testované na testo-

vacom prostredí ISTA či už interne alebo v spolupráci s zástupcami partnerského rezortu. To, aby 

tento proces mohol byť úspešný, bolo podmienené kvalitnou analýzou zmenových požiadaviek, de-

tailným plánom testovania a taktiež včasným plánovaním nasadenia týchto úprav na produkčné 

prostredie systému. V neposlednom rade bol zmenou aj nový model spolupráce TA ČR s partner-

skými rezortmi, v ktorom sa definoval nový vzťah na úrovní odberateľa a poskytovateľa služieb. 

 

Pre spolupracujúci rezort boli zmeny založené na úprave procesov, ktoré si vyžadovala zmena pou-

žívaného systému. Ďalej, rovnako ako u zamestnancov TA ČR aj pre zamestnancov rezortu nastala 

zmena vyplývajúca z nového typu spolupráce, na ktorú sa taktiež museli prispôsobiť.  

 

Medzi dôležitý aspekt manažmentu zmien je na mieste tiež uviesť potrebu vyhodnocovania ich do-

padov a to najmä na príjemcov, uchádzačov a hodnotiteľov, ktorí sa na ne z pozície užívateľov sys-

tému musia adaptovať. Preto je vhodné ich v čo najvyššej možnej miere do procesu manažmentu 

zmien zapojiť, napr. v podobe užívateľského testovania. 

 

Manažment zmien bol podstatným faktorom spolupráce, avšak z pohľadu autora nie tým úplne naj-

dôležitejším, pretože zmeny boli realizované iba v najnutnejších prípadoch a jeho uplatnenie v pro-

jekte autor hodnotí taktiež priemerne.  

 

7.3.6 Postupná transformácia 

Posledným z analyzovaných faktorov je postupná transformácia. Asi nie je nutné zdôrazňovať, že 

nový model spolupráce na zdieľaní informačného systému sa nedá realizovať zo dňa na deň veľkým 

treskom, a že si to vyžaduje svoj čas. 

 

Postupná transformácia zohrala významnú úlohu aj počas uvedeného projektu integrácie. Rozde-

lená bola do 3 častí v ktorých partnerský rezort začal ISTA postupne využívať pre svoju agendu a to: 

1. Migrácia projektov v realizácií a spustenie priebežných správ 

2. Príprava a vyhlásenie verejnej súťaže 
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3. Hodnotenie návrhov projektov 

 

Z pozície TA ČR tak bolo možné postupne implementovať zmeny systému podľa aktuálnej potreby 

rezortu a bezprostredne od jeho užívateľov získať spätnú väzbu na dodanú implementáciu. Vďaka 

tomuto agilnejšiemu prístupu bolo možné sa flexibilnejšie vysporiadať s vzniknutými nedostatkami 

ešte predtým, než by mohli ovplyvniť integráciu v ďalších zdieľaných častiach systému. 

 

Na strane partnerského rezortu bolo naopak možné, aby sa jeho zamestnanci naučili so systémom 

postupne pracovať a mali tak dostatok času na zvládnutie všetkých potrebných úkonov. Zároveň 

tak mohli postupne odhaľovať zmienené nedostatky, ktoré sa počas integrácie objavili. 

V neposlednej rade postupný prechod umožňoval aj postupné vybudovanie pravidiel vzájomnej 

spolupráce. 

 

Postupná transformácia pri zavádzaní partnerského rezortu mala v projekte svoje uplatnenie a jej 

dopad mal podľa autora stredne významný dopad na celkový úspech projektu. 

 

 

7.3.7 Súhrnný prehľad kľúčových faktorov v projekte 

Na základe vykonanej analýzy autor vyhodnotil výskyt a dopad kľúčových faktorov úspechu v sledo-

vanom projekte integrácie, ktoré je možné vidieť v Tabuľka 6 Zhodnotenie kľúčových faktorov ús-

pechu v projekte Uplatnenie v projekte vyjadruje skutočnosť, ako veľmi sa konkrétny faktor vysky-

toval v popisovanom projekte a dopad vyjadruje jeho vplyv na úspech, prípadne neúspech projektu. 

Z výsledkov môžeme pozorovať dôležitosť dostatočného zázemia v IT a efektívnu komunikáciu, 

ktoré sa najviac v projekte uplatnili a mali naň aj najvyšší pozitívny dopad. Na druhej strane zase 

faktor s vysokým dopadom a nízkym uplatnením bolo efektívne využitie praktík projektového ma-

nažmentu. 

 

 

 
Tabuľka 6 Zhodnotenie kľúčových faktorov úspechu v projekte 

Kľúčový faktor úspechu Uplatnenie 

v projekte 

Dopad 

na projekt 

1. Dostatočné zázemie v IT VYSOKÉ VYSOKÝ 

2. Efektívne využitie praktík projektového manažmentu NÍZKE VYSOKÝ 

3. Efektívna komunikácia VYSOKÉ VYSOKÝ 

4. Štandardizácia procesov STREDNÉ VYSOKÝ 

5. Efektívny manažment zmien STREDNÉ STREDNÝ 

6. Postupná transformácia VYSOKÉ STREDNÝ 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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8 Návrh metodického postupu 

 

V tejto kapitole sa na základe identifikovaných kľúčových faktorov a skúsenosti z projektu zdieľania 

informačného systému autor zodpovie výskumnú otázku a navrhne pre každý z kľúčových faktorov 

niekoľko metodických návrhov pre postup TA ČR v prípadoch integrácie ďalších poskytovateľov 

podpory a pre samotné efektívne zdieľanie systému ISTA.  

 

Kroky spojené s IT zázemím sa zameriavajú na dostatočnú alokáciu kapacít pre potreby projektu, 

ako aj pre samotné poskytovanie služieb. 

V prípade projektu je nevyhnutné na úpravy, ktoré budú v takomto projekte realizované, vyčleniť 

dostatočné kapacity vývojárov a administrátorov interného tímu TA ČR, prípadne pri zložitejších 

úpravách ďalšie kapacity dodávateľa systému. Zároveň je nevyhnutné, vzhľadom k predpoklada-

nému nárastu užívateľov, zabezpečenie dostatočných výpočtových zdrojov, aby nedošlo k preťaže-

niu systému a v najhoršom prípade k jeho celkovému kolapsu. 

Na úrovni poskytovania služieb je dôležité udržiavať dostatočne veľký a erudovaný tím spravujúci 

ISTA a súvisiacu agendu. Ďalšími krokmi sú pravidelné investície do odborného vzdelávania, nových 

technológií, štandardizácie aplikačného prostredia. Zamýšľané investície a ďalší rozvoj v IT oblasti 

je odporúčané konzultovať s dostupnými expertmi. 

 

V oblasti efektívneho využitia praktík projektového manažmentu je pre ďalšie projekty integrácie 

dôležité jasné stanovenie cieľov a metrík ich naplnenia. Pre každý takýto navrhovaný projekt je 

vzhľadom na rôzne požiadavky a očakávania rezortov vhodné aspoň základné spracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti projektu. Po rozhodnutí o jeho realizácii je nutné pripraviť zmluvné dokumenty 

definujúce parametre spolupráce a úroveň poskytovaných služieb. Následne je potrebné vytvoriť 

projektový tím, ktorý bude zastúpený členmi s potrebnými schopnosťami a zástupcami dotknutých 

oddelení TA ČR. V čele tohto tímu by mal stáť skúsený projektový manažér s dobrou znalosťou zme-

nového manažmentu, ktorý je špecificky pre projekty integrácie poskytovateľov kľúčový. Takéhoto 

manažéra je potom vhodné udržať si na TA ČR aj po skončení projektu a to aspoň do doby kým 

nebude poskytovanie služieb ISTA pre nový rezort dostatočne stabilné. Pre úspešnú realizáciu pro-

jektu je ďalej nevyhnutné vytvorenie detailného plánu manažmentu projektu, ktorý bude zahŕňať 

manažment všetkých jeho časti akými sú rozsah, čas, náklady, kvalita, ľudské zdroje, komunikácia 

a riziká. V neposlednom rade je dôležité získať si pre projekt podporu u vrcholného manažmentu 

oboch dotknutých inštitúcií, ako aj projektom priamo ovplyvnených zamestnancov. 

 

Kroky vzťahujúce sa k efektívnej komunikácií sú zásadné ako pre projekt, tak aj pre samotnú spolu-

prácu počas zdieľania systému. 

Nad rámec nevyhnutného plánu komunikácie je tiež vhodné si stanoviť jednotlivé komunikačné ka-

nály a pravidlá pre riešenie potenciálnych sporov v projekte. Okrem toho je dôležitou súčasťou ko-

munikácia cieľov projektu smerom k TA ČR, ako aj smerom k novému rezortu. Všetkým dotknutým 

zamestnancom musí byť jasné, aké zmeny projekt prináša, a aké benefity poskytuje. K tomu sa viaže 

ďalší komunikačný krok smerovaný nie len k dotknutým zamestnancom, ale aj k ďalším užívateľom 

systému ako uchádzačom, príjemcom a hodnotiteľom. Týmto skupinám je potrebné včas 
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komunikovať prichádzajúce zmeny a pripraviť im ideálne školenia alebo školiace materiály, ktoré 

ich na tieto zmeny pripravia. 

Podobné kroky pre efektívnu komunikácie v rámci projektu je potom dôležité uplatniť aj počas sa-

motnej spolupráce pri zdieľaní systému medzi TA ČR a novým poskytovateľom. 

 

Navrhovaný postup pre kľúčový faktor štandardizácie v kontexte projektu integrácie spočíva v pr-

vom rade v analýze rozdielov v procesoch nového rezortu, ktoré má po dokončení projektu podpo-

rovať ISTA. Po ich identifikácií je nevyhnutné nastaviť nové a zároveň spoločné procesné štandardy, 

ktoré je tiež v prípade nutnosti potrebné ukotviť vo formálnych dokumentoch, akými sú zadávacia 

dokumentácia, metodika hodnotenia a pod. Posledným navrhovaným krokom je štandardizácia na 

úrovni spoločných užívateľských rolí a skupín. 

V prípade samotného zdieľania služieb systému je potrebné nastaviť štandardy v procese poskyto-

vania služieb, vytvoriť stratégiu pre ich neustále zlepšovanie a tento proces podporovať informač-

nými technológiami a dostupným know-how partnerských rezortov. 

 

Smerom k efektívnemu manažmentu zmien na úrovni projektu sú nevyhnutné tri základne kroky. 

Jedná sa o zber a detailnú analýzu zmenových požiadaviek nového rezortu, ďalej je to príprava 

plánu ich testovania a to ideálne za účasti iniciátora zmeny a nakoniec plánovanie nasadenia otes-

tovaných požiadaviek na produkčné prostredie ISTA v súlade s nastavenými pravidlami release ma-

nažmentu. 

Aby bolo možné iniciované zmeny kontinuálne realizovať je nutné mať v organizácii nastavený efek-

tívny systém ich zavádzania a vyhodnocovania. 

 

Počas krokov postupnej transformácie je zásadné stanoviť si jednotlivé fázy integrácie a ich rozsah. 

Následne si je potrebné overiť, že takéto rozdelenie v ničom neporušuje integračné závislosti a že 

fázy sú od seba dostatočne izolované a nezávislé. 

Počas poskytovania zdieľaných služieb ISTA je tiež vhodné sa v TA ČR zamýšľať nad ďalším rozširo-

vaním služieb ISTA, ktoré by bolo možné partnerským rezortom zdieľať a preto je odporúčané mať 

pripravený plán ich ďalšieho rozvoja.   

 

Návrhy postupu vzťahujúce sa k projektu sú viditeľné v Tabuľka 7 a návrhy pre samotné zdieľanie 

služieb zase v Tabuľka 8. 

 

Autor spoločne s ostatnými členmi projektového tímu na základe uvedených postupov na stupnici 

0 až 3 zhodnotili ich uplatnenie pri realizácií projektu a počas zdieľania služieb systému. Nula zna-

mená, že krok nebol vôbec aplikovaný alebo iba v nepatrnej miere a tri body znamenajú veľmi kva-

litnú aplikáciu alebo vysokú mieru jeho naplnenia. Zhodnotenie je znázornené v podobe grafov na 

Obrázok 11 a Obrázok 12. Jednotlivé kroky sú zakódované podľa kódov uvedených v zmienených 

tabuľkách č. 7 a č. 8. Podobné hodnotenie je možné realizovať počas budúcich projektov integrácie 

a priebežne tak vyhodnocovať aktuálny stav aplikovaných krokov. Pri krokoch vzťahujúcich sa k po-

skytovaniu služieb, ktoré už boli realizované v minulosti môžeme hodnotiť ich aktuálnu kvalitu, po-

drobnosť a pod. 
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Tabuľka 7 Návrh postupu pri projekte integrácie nového poskytovateľa 

Kód Návrh postupu 

A1 Dostatočné zázemie v IT 

A1.1 Zabezpečenie dostatočnej kapacity vývojárov pre úpravy systému 

A1.2 Zabezpečenie dostatočnej kapacity administrátorov pre konfiguráciu systému 

A1.3 Zabezpečenie dostatku výpočtových zdrojov pre nárast užívateľov 

B1 Efektívne využitie praktík projektového manažmentu 

B1.1 Jasné stanovenie cieľov projektu a metrík pre ich dosiahnutia 

B1.2 Tvorba štúdie uskutočniteľnosti projektu 

B1.3 Príprava dohody o spolupráci  a dohody o úrovni poskytovaných služieb 

B1.4 Výber manažéra so skúsenosťami v projektovom a zmenovom manažmente 

B1.5 Vytvorenie projektového tímu so zastúpením členov s potrebnými znalosťami a repre-

zentantov za dotknuté oddelenia 

B1.6 Vytvorenie plánu manažmentu projektu 

B1.7 Získanie podpory projektu u vrcholného manažmentu a u dotknutých zamestnancov 

C1 Efektívna komunikácia 

C1.1 Aktívna komunikácia cieľov projektov naprieč dotknutými organizáciami 

C1.2 Vytvorenie plánu komunikácie so zainteresovanými stranami projektu 

C1.3 Stanovenie komunikačných kanálov projektu 

C1.4 Stanovenie pravidiel pre riešenie sporov v projekte 

C1.5 Vytvorenie plánu komunikácie a školení s dotknutými užívateľmi 

D1 Štandardizácia procesov 

D1.1 Tvorba analýzy rozdielov v procesoch nového poskytovateľa 

D1.2 Nastavenie spoločných štandardov a ich ukotvenie vo formálnych dokumentoch 

D1.3 Integrácia užívateľov do spoločnej štruktúry systémových rolí a skupín 

E1 Efektívny manažment zmien 

E1.1 Zber a  analýza zmenových požiadaviek 

E1.2 Tvorba plánu testovania zmenových požiadaviek 

E1.3 Tvorba plánu nasadenia zmenových požiadaviek 

F1 Postupná transformácia 

F1.1 Stanovenie rozsahu a fáz integrácie 

F1.2 Kontrola integračných závislosti jednotlivých fáz 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Tabuľka 8 Návrh postupu pre zdieľanie služieb informačného systému 

Kód Návrh postupu 

A2 Dostatočné zázemie v IT 

A2.1 Disponibilita dostatku kvalifikovaných zamestnancov 

A2.2 Udržiavanie konsolidovaného a štandardizovaného aplikačného prostredia 

A2.3 Pravidelné investovanie do nových technológií a vzdelávania IT zamestnancov 

A2.4 Pravidelné konzultácie s dodávateľmi IT služieb a expertmi v odbore 

B2 Efektívne využitie praktík projektového manažmentu 

B2.1 Udržanie manažérov projektu integrácie až do jej stabilizácie  

C2 Efektívna komunikácia 

C2.1 Tvorba pravidiel pre poskytovanie užívateľskej podpory 

C2.2 Tvorba plánu komunikácie so spolupracujúcimi rezortmi 

C2.3 Stanovenie pravidiel pre riešenie medziorganizačných sporov 

C2.4 Pravidelná vnútroorganizačná komunikácia benefitov medziorganizačnej spolupráce 

D2 Štandardizácia procesov 

D2.1 Nastavenie štandardu poskytovaných služieb 

D2.2 Tvorba stratégie kontinuálnej optimalizácie procesov 

D2.3 Využitie informačných systémov a aplikácií pre podporu štandardizácie procesov 

D2.4 Zapojenie partnerských rezortov a ich know-how do štandardizácie a optimalizácie pro-

cesov 

E2 Efektívny manažment zmien 

E2.1 Nastavenie systému pre efektívne zavádzanie a vyhodnocovaniu zmien 

E2.2 Tvorba pravidiel release manažmentu 

F2 Postupná transformácia 

F2.1 Tvorba plánu rozvoja zdieľaných služieb informačného systému 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 11 Zhodnotenie uplatnenia navrhovaných krokov počas projektu integrácie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 12 Zhodnotenie uplatnenia navrhovaných krokov počas zdieľania systému 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Záver 

 

Táto diplomová práca sa venuje spolupráci Technologické agentury ČR s ďalšími verejnými inštitú-

ciami v Českej republike pri zdieľaní informačného systému ISTA, určeného pre administráciu aktivít 

spojených s agendou poskytovania verejnej podpory v oblasti aplikovaného výskumu. Práca popi-

suje problematiku konkrétnej verejnej inštitúcie, využívajúcej vlastný informačný systém, služby 

ktorého bude poskytovať partnerským poskytovateľom vykonávajúcim totožnú agendu. 

 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť postup integrácie nového poskytovateľa podpory pre čo 

najefektívnejšie zdieľanie služieb informačného systému ISTA. Práca vychádza z realizovaného pro-

jektu integrácie, ktorého cieľom bol postupný prechod partnerského poskytovateľa podpory z ex-

terného informačného systému na informační systému ISTA. Súčasťou projektu bola príprava sys-

tému na migráciu dát a užívateľov a taktiež realizácia špecifických úprav systému, tak aby mohol 

byť následne partnerským rezortom plnohodnotne využívaný. 

 

Autor v pozícii priameho účastníka získal kvalitatívne dáta z obdobia realizácie projektu, na základe 

ktorých vytvoril popisnú prípadovú štúdiu. Tú následne analyzoval s málo dostupnou odbornou li-

teratúrou vzťahujúcou sa k modelu zdieľaných služieb. Analýzu autor zameral na faktory, ktoré 

majú kľúčový dopad na úspešnosť zavedenia modelu zdieľaných služieb a dosiahnutie z neho vyplý-

vajúcich benefitov. 

 

Aplikácia odbornej literatúry v skúmanom prípade je čiastočne možná, avšak príklady uvádzaných 

prípadov z verejného sektora sú založené primárne na politickej vôli štandardizovať alebo zefektív-

niť verejne služby občanom. V popisovanom prostredí môžeme skôr hovoriť o medziorganizač-

nom partnerskom vzťahu nezávislých verejných inštitúcií vytvorenom za účelom dosiahnutia úspor 

pri zdieľaní nákladov za prevádzku, ktorý je príznačnejší pre súkromný sektor. 

 

Závery analýzy potvrdzujú rolu pevného IT zázemia, ako najčastejšie uvádzaného faktoru úspechu 

pri zdieľaní služieb informačných systémov a aplikácií. Dostatočné odborné a technické zázemie 

spoločne s konsolidovaným aplikačným prostredím tomu dávajú nádejné predpoklady. Ďalším iden-

tifikovaným kľúčovým faktorom je efektívna komunikácia. Tá zohráva kľúčovú úlohu najmä pri me-

dziorganizačnej komunikácií so špecifickým zameraním sa na skupiny osôb, na ktoré má nový model 

spolupráce najväčší dopad. Kľúčovým faktorom, ktorého absencia môže byť riziková počas projektu 

integrácie je efektívne využitie nástrojov projektového manažmentu. Pre zdieľanie služieb infor-

mačného systému naprieč viacerými organizáciami je kľúčovým faktorom tiež štandardizácia pod-

porovaných procesov a tým poskytovaných služieb. Poslednými faktormi kľúčovými pre úspech 

zdieľania služieb je postupný proces ich zavádzania podporovaný efektívnym manažmentom zmien. 

 

Praktickým prínosom práce je vytvorenie metodiky v podobe súboru akčných krokov vzťahujúcich 

sa k identifikovaným kľúčovým faktorom úspechu zdieľaných služieb v oblasti informačných systé-

mov. Tieto kroky je možné aplikovať ako obecný postup v prípade integrácie ďalších poskytovateľov 

podpory do informačného systému ISTA, čím bol splnený stanovený cieľ práce. Práca tiež prináša 
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nový pohľad na formu spolupráce verejných inštitúcií v Českej republike založený na modelu zdie-

ľaných služieb v oblasti informačných technológií. Ďalším prínosom je poukázanie na dobrý príklad 

možnej spolupráce pri efektívnom využívaní  verejných zdrojov. 

 

Slabinou práce je, že vychádza iba z jedného príkladu a jej výsledky tak môžu byť ovplyvnené špeci-

fikami tohto prípadu, ako aj subjektivitou autora posilnenou prílišnou zaangažovanosťou v skúma-

nom projekte. Ďalší výskum by sa mohol zamerať na budúce prípady zdieľania systému ISTA a čias-

točne tak eliminovať uvedené nedostatky. Ďalším námetom môže byť výskum popisujúci praktické 

využitie modelu zdieľaných služieb v iných oblastiach verejného sektora.  
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