
Zdieľanie informačného systému v rámci verejného 
sektoru: integrácia nových užívateľov

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 predstavený 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 skúmaný
prípad analyzovaný z pohľadu zdieľaných služieb a ich kľúčových faktorov
úspechu. Na základe tejto analýzy boli navrhnuté kroky pre postup
v ďalších projektoch integrácie nových užívateľov informačného systému.

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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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 literatúrou vzťahujúcou sa k modelu zdieľaných 
služieb. 

Aplikácia odbornej literatúry v skúmanom prípade je čiastočne 
možná, avšak príklady uvádzaných prípadov z verejného sektora 
sú založené primárne na politickej vôli štandardizovať alebo 
zefektívniť verejne služby občanom. V popisovanom prostredí 
môžeme skôr hovoriť o medzi-organizačnom partnerskom vzťahu 
nezávislých verejných inštitúcií vytvorenom za účelom do-
siahnutia 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. Ďalším identifikovaným 
kľúčovým faktorom je efektívna komunikácia. Tá zohráva kľúčovú 
úlohu najmä pri medziorganizačnej komunikácii. Kľúčovým 
faktorom, ktorého absencia môže byť riziková je efektívne 
využitie nástrojov projektového manažmentu. Pre zdieľanie 
služieb informačného systému je kľúčovým faktorom tiež 
štandardizácia podporovaných 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. Tieto kroky je možné aplikovať ako obecný 
postup v prípade integrácie ďalších poskytovateľov podpory do  
systému ISTA. Práca tiež prináša nový pohľad na formu 
spolupráce verejných inštitúcií v Českej republike založený na 
modelu zdieľaných služieb v oblasti informačných technológií. 
Ďalším prínosom je poukázanie na dobrý príklad možnej 
spolupráce pri efektívnom využívaní  verejných zdrojov.
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