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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Závěrečná zpráva projektu „Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího
systému programů ESF 2014+“ shrnuje výstupy výzkumných a analytických aktivit projektu a
prezentuje závěry zpracování evaluačních úkolů č. 1, 2 a 3:

•

1a) Vyhodnoťte a popište dosavadní zkušenosti s výstavbou a provozem informačního
systému pro OP LZZ Monit7+ v období 2007 – 2013, a to a) z procesního hlediska, b) z
technologického hlediska.

•

1b) Proveďte rešerši a zmapování procesů a činností, které vyžadují významnou podporu
kvalitní ICT infrastruktury.

•

2) Proveďte odbornou rešerši a zmapování stávajícího stavu vývoje ICT technologií za účelem
vymezení východisek pro zadání a další zadávání realistických požadavků na ICT podporu v
novém programovém období ESF 2014+.

•

3) Na základě předchozích úkolů navrhněte realistický model informačního systému vhodný
pro obsluhu procesů v oblastech plánování, sledování realizace a evaluací programů ESF v
období 2014+ a popište předpoklady účinného, účelného a úsporného provozu informačního
systému.

Metodika projektu
Analýza informační podpory je strukturována podle 13 základních procesů programu:
Tabulka 1 – Přehled pracovních procesů programu

ID

Proces

01

Nastavování programového období

02

Nastavování operačního programu

03

Nastavování a vyhlašování výzvy

04

Přijetí a registrace projektové žádosti

05

Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí)

06

Správa a monitorování realizace projektů

07

Realizování plateb

08

Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídicím orgánem

09

Kontrola realizace projektů

10

Monitorování a hodnocení operačního programu

11

Monitorování programového období

12

Administrace nesrovnalostí

13

Podpora uživatelů IS Monit7+
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V této struktuře byl analyzován současný stav podpory řídících, hlavních a podpůrných procesů
především informačním systémem Monit7+ a předpoklady a podmínky pro její zefektivnění. Byly
identifikovány nedostatky procesů, hodnocena spokojenost uživatelů informačního systému
s uživatelskou podporou a faktory, které jsou pro spokojenost rozhodující.
Nedostatky byly ohodnoceny podle závažnosti dopadu pro uživatele:
Tabulka 2 – Kategorizace závažnosti nedostatků v procesech

Závažnost

Popis

vysoká

má dopad na všechny uživatele

střední

závažné nedostatky v užití systému, bránící každodenní činnosti

nízká

kosmetický nedostatek, zvyšuje složitost / náročnost použití

Za účelem formulace doporučení pro zkvalitnění systému Monit7+ byly v rámci explorativní části
analýzy zkoumány příčiny (ne)spokojenosti pracovníků s kvalitou systému (jako s aplikací, s
informacemi/daty, s uživatelskou podporou). Konkrétně byly zjišťovány atributy a nedostatky, které
mají největší vliv na hodnocení kvality systému z hlediska obsluhy procesů.

Podpora procesů v systému Monit7+
Řídící procesy Nastavování programového období a Nastavování operačního programu nejsou IS
Monit7+ v současné době podpořeny a jejich podpora není ze strany MPSV požadována.
Hlavní procesy Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace, Přijetí a registrace projektové žádosti a
Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídícím orgánem jsou informačním systém pokryty a
nevykazují zjevné nedostatky. Podpora procesů Kontrola realizace projektů, Administrace
nesrovnalostí, Správa a monitorování projektů a Realizování plateb vykazuje nedostatky zejména
v oblastech reportingu a systémové podpory interní a externí komunikace.
V případě podpůrných procesů je patrné, že proces Monitorování programového období není IS
Monit7+ podpořen a jeho podpora není ani ze strany MPSV požadována. Procesy Podpora uživatelů
IS Monit7+ a Monitorování a hodnocení programu jsou poskytovány v požadované kvalitě včetně
pozitivní zpětné vazby od koncových uživatelů. Pouze byla zjištěna absence nastavení a
vyhodnocení výkonu poskytovaných služeb a tím nemožnost zajistit systém neustálého zlepšování
služby koncovým uživatelům.

1.1 Vyhodnocení dosavadní zkušenosti s IS pro OP LZZ Monit7+
Nebyly identifikovány zásadní nedostatky informačního systému v oblasti dat a datových oblastí.
Častěji jsou data považována za obtížně dostupná z hlediska požadovaných sestav při třídění a

5

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

vyhledávání, nedostatky tedy leží primárně v oblasti prezentace dat a uživatelského rozhraní
případně vyplývají z procesního a metodického nastavení programu.
Z aplikačního hlediska plní systém své funkce v zásadě uspokojivě s výjimkou procesů, kde byla
identifikována potřeba komplexnějších analytických funkcí a výstupů. Struktura dat v současném IS
Monit7+ neumožňuje uspokojivě plnit funkce typu „business intelligence“ (procesy monitorování a
hodnocení programu).
Řešení předpokládá mj. implementaci podrobnější taxonomie, která umožní vícedimenzionální
pohled na data o jednotlivých projektech bez nutnosti rozsáhlého prohledávání či sekundární analýzy
výstupů systému.
Výstupem analýzy je definice 36 nedostatků informační podpory OP LZZ, z nichž 26 je možné přiřadit
konkrétním pracovním procesům. Klíčovým nedostatkem z pohledu technické, finanční, časové a
uživatelské náročnosti eliminace je Absence centrálního reportovacího systému (MIS). Jako další
závažný nedostatek se značnou náročností na jeho eliminaci je absence komplexního systémového
nástroje pro externí a interní komunikaci respektive nízká podpora činností typu CRM.

1.1.1 Duplicity v informační podpoře
Identifikace procesů a aktivit, které jsou obsluhovány duplicitně systémem Monit7+ či jsou vedeny v
jiných systémech, ukázala na řadu oblastí, které ačkoli jsou procesně pokryty, tak vykazují značnou
uživatelskou náročnost.
Klíčovým zjištěním v této oblasti je roztříštěná interní a externí komunikace, která je zajištěna celou
řadou systémů, které vzájemně nejsou propojeny. Uživatelská náročnost v této oblasti je velmi
vysoká a dohledatelnost některých informací je složitá a v některých případech i nemožná.
Nějaký vedlejší systém nebo softwarový nástroj využívají pro svou práci namísto IS Monit7+ více než
tři čtvrtiny všech uživatelů IS Monit7+. Nejčastějšími využívanými systémy/SW duplikující podporu
jsou MS Excel a ESF Fórum.

1.1.2 Spokojenost se systémovou podporou
Na úrovni celkové spokojenosti je systém Monit7+ uživateli hodnocen víceméně neutrálně. Více jsou
uživatelé spokojeni s technickou podporou systému a s informacemi a daty, naopak méně jsou
spokojeni s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí. Mezi nejlépe hodnocené atributy patří
proces běžného přihlašování do systému, dostupnost systému a ovládání systému. Za nejhůře
hodnocené atributy uživatelské spokojenosti lze považovat kvalitu výstupů systému, rychlost práce v
systému a stabilitu systému.

6

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

Na celkovou spokojenost má rozhodující vliv spokojenost s kvalitou systému z hlediska pracovního
prostředí / aplikace. Menší vliv na celkové hodnocení kvality systému má spokojenost s kvalitou
informací a dat a spokojenost s kvalitou uživatelské podpory.
Na spokojenost se systémem z hlediska pracovního prostředí má zásadní vliv srozumitelnost
systému a jednoduchost ovládání systému. Pokud jsou uživatelé s těmito atributy spokojeni, vnímají
systém jako kvalitní a naopak.
Navrhovaná opatření zahrnují:

•

Plnou elektronizaci sběru žádostí a implementace nástroje autority;

•

Zavedení centrálního reportovacího systému, který bude umožňovat dimenzionální pohled
na veškerá data IS;

•

Zavedení komplexního systémového nástroje pro externí a interní komunikaci, zavedení
nástroje autority a jejich integraci do IS;

•

Zavedení komplexního systémového nástroje pro řízení a kontroly jednotlivých činností a
aktivit s možností nastavení eskalací;

•

Implementaci nástroje správy uživatelů systému;

•

Implementaci centrálního systému HelpDesk/ServiceDesk.

1.1.3 Spokojenost s kvalitou dat
Se současnou kvalitou informací a dat jsou pracovníci OP LZZ spokojeni (více než pracovníci OP VK).
Výjimku tvoří proces č. 10 Monitorování a hodnocení programu, který je z hlediska dat obsluhován
nedostatečně. Mezi nejlépe hodnocené atributy patří spolehlivost, stručnost, integrita a aktuálnost
dat. Za nejhůře hodnocené atributy lze považovat vnější propojenost dat s jinými systémy, vnitřní
propojenost dat v systému, užitečnost dat. Atribut užitečnosti dat souvisí s pociťovanou
nadbytečností. Spokojenost s tímto atributem má rozhodující vliv na spokojenost pracovníků OP LZZ s
celkovou kvalitou informací/dat. Problém nadbytečných dat a informací pro práci pociťuje zhruba
78 % pracovníků OP LZZ, závažnost tohoto nedostatku je však z uživatelského pohledu relativně
nízká.
Na spokojenost s kvalitou informací a dat má největší vliv především vnímaná užitečnost dat, ale
také srozumitelnost, spolehlivost, integrita nebo vyhovující formát dat. Pokud jsou uživatelé s výše
uvedenými atributy spokojeni, jsou spokojeni také s kvalitou informací/dat obecně (a naopak).
Z výsledků rozhovorů, workshopu i kvantitativního šetření uživatelů vyplývá, že z uživatelského
pohledu problém spočívá více v oblastech ergonomie a práce s daty. Data jsou obtížně a pracně
dostupná z hlediska požadovaných sestav při třídění a vyhledávání.
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1.2 Zmapování procesů pro významnou podporu ICT infrastruktury
Činnosti kontroly, školení a podpory uživatelů jsou nastaveny v zásadě efektivně a účelně. Kvalita
technické podpory a spokojenost uživatelů s nimi má prokazatelný vliv na práci uživatelů se
systémem a na celkovou spokojenost uživatelů, zároveň z uživatelského pohledu patří mezi nejlépe
hodnocené atributy kvalita informací získaných na technické podpoře, informovanost o
aktualizacích systému a přístup pracovníků technické podpory.
Mezi hůře hodnocené atributy lze považovat spokojenost s účelností změn v monitorovacím
systému.
Na spokojenost s uživatelskou podporou má zásadní vliv přístup pracovníků technické podpory a
kvalita informací získaných na technické podpoře. Pokud jsou uživatelé s přístupem pracovníků a s
jimi poskytnutými informacemi spokojeni, jsou spokojeni také s technickou podporou obecně, což
platí i naopak.
Pro efektivnější komunikaci tohoto i dalších typů informací doporučujeme připravit komunikační
strategii jako nástroj zlepšování interního marketingu monitorovacího systému.
V oblasti řízení service desku a řízení problémů1 vnímáme absenci systémového nástroje pro příjem a
řízení požadavků. Aktuálně jsou požadavky evidovány pomocí e-mailových zpráv, které neumožňují
nastavit systém eskalace, měřit a vyhodnocovat výkon poskytované služby.
Klíčovým aspektem pro formu poskytování podpory je role poskytovatele a provozovatele IS. MPSV je
v tomto případě v roli uživatele IS a z tohoto důvodu poskytuje pouze zlomek procesů, které jsou
nezbytné pro poskytování ICT podpory.
Poskytované lokální procesy jsou:

•

Vzdělávání a školení uživatelů;

•

Řízení service desku a incidentů;

•

Řízení problémů.

Všechny lokální procesy jsou poskytovány v požadované kvalitě včetně pozitivní zpětné vazby od
koncových uživatelů. U procesů byla zjištěna absence nastavení a vyhodnocení výkonu poskytované
služby a tím nemožnost zajistit systém neustálého zlepšování služby koncovým uživatelům.

1

Jedná se o překlad standardního pojmu metodiky COBIT (v originále Problem Management).
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1.3 Analýza vývoje ICT pro zadávání požadavků na ICT podporu 2014+
Při navrhování vhodného technologického konceptu pro fungování monitorovacího systému, který
efektivně pokryje datové i procesní potřeby uživatelů, se nabízí využít relativně nové koncepty IT,
kterými jsou virtualizace či cloud computing. Tyto koncepty přináší zefektivnění a zlevnění fungování
celé infrastruktury.
Při výběru jednoho z nich je otázkou, zda lze dopředu odhadovat následující parametry: počet I/O
operací za časovou jednotku (transakcí), počty uživatelů současně přistupujících k dané aplikaci v
daném časovém úseku, požadovanou dostupnost systému, požadavky na zálohování systému. V
případě, kdy jsme schopni tyto parametry odhadnout, jeví se jako vhodné použít koncept
virtualizace, který v tomto případě umožní efektivní a levný provoz monitorovacího systému. V
případě nemožnosti výše zmiňované parametry pro budoucí období odhadnout, je vhodné použít
privátní cloud.

1.4 Návrh modelu IS pro obsluhu procesů programů ESF v 2014+
1.4.1 Předpoklady a požadavky
Ve vztahu ke stávající situaci lze obecně konstatovat, že se vzrůstající úrovní řízení je kvalita podpory
odpovídajících procesů horší, resp. je zajišťována méně komplexně.
Obecné požadavky a předpoklady
Z hlediska typologie informační podpory lze definovat základní obecné požadavky na informační
podporu programu:

•

Podpora rozhodování a optimalizace výkonu programu;

•

Zajištění hlavních produktivních procesů programu;

•

Podpora a systematizace vztahů se zákazníky/žadateli, příjemci;

•

Podpora komunikace, spolupráce a správy obsahu uvnitř organizace.

Pro budování a provoz infrastruktury, která bude vyhovovat uvedeným nárokům a potřebám
spojeným s řízením programu, je v obecné rovině třeba naplnit následující předpoklady:

•

Soulad IT strategie a „obchodní strategie“ / strategie programu, optimalizace využívání IT
zdrojů, mapování a řízení rizik spojených s IT; jasné definování cílů IT projektů a zajištění
jejich srozumitelnosti a povědomí o nich.

•

Pořízení a implementace řešení v souladu s potřebami programu, integrace se stávajícími
systémy a procesy, řízení změn v nových i stávajících systémech, splnění očekávání a
požadavků uživatelů.

9

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

•

Dodávka služeb a podpora v souladu s prioritami a reálnými potřebami programu, tj.
poskytování služeb, řízení bezpečnosti a kontinuity služeb, podporu, správu dat a
infrastruktury, zajištění požadavků na důvěryhodnost, integritu a dostupnost IT služeb.

•

Pravidelné monitorování a vyhodnocování IT procesů.

Technologické a organizační předpoklady
Pro zajištění účelného, účinného a úsporného informačního systému pro období 2014+ je nutné
zajistit následující technologické a organizační předpoklady.
Co se týče technologických předpokladů lze na základě provedených průzkumů doporučit
dostatečně flexibilní proprietární řešení IS. Toto řešení by mělo v okruzích následujících kritérií
splňovat následující:
Integrovanost a modulárnost systému:

•

být propojitelné na ostatní moduly a informační systémy,

•

mít jednotné uživatelské rozhraní,

•

možnost vyhledávání dat napříč moduly,

•

měl by být přátelský a flexibilní;

Elektronizace agendy:

•

umožnit odbourat papírové agendy;

Typ systému:

•

zvolit proprietární řešení;

Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele:

•

být dostatečně stabilní,

•

umožňovat sledovat historii vložených dat,

•

generování sestav a grafických výstupů,

•

bezproblémové sledování projektu po administrativní a finanční stránce,

•

obsahovat kontextovou nápovědu a automatické upozorňování na chybně vložená data. Tyto
předpoklady zajistí eliminaci nežádoucích faktorů souvisejících s lidským faktorem.

Co se týče organizačních předpokladů, vhodným modelem pro údržbu a správu nového
monitorovacího systému se jeví kombinace podpory ze strany dodavatele a provozovatele
monitorovacího systému (MMR). Pro více informací viz metodika COBIT v kap. 1.4.4.
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1.4.2 Datové potřeby
Specifické nároky programů ESF na datové a související technické požadavky na informační systém
budou spojeny zejména s oblastí věcného monitoringu programu a projektů, v podobě požadavku na
monitoring, vykazování a vyhodnocování společných ukazatelů výstupů a výsledků podpory
intervencí ESF na úrovni účastníků intervencí ESF.
Informační systém vytvářený pro programovací období 2014+ by měl podporovat proces
monitorování a hodnocení programu včetně požadavků na reportování bezvýhradně podle
metodických požadavků ESF, resp. DG EMPL, a potřeb řízení programu, případně uspokojivě řešit
odlišnosti v metodikách přístupu k monitorování v případě ESF a ERDF resp. CF.
Pro naplnění požadavků na monitoring, hodnocení a výpočty věcných indikátorů sledování intervencí
ESF v programovacím období 2014–2020 bude třeba mít k dispozici minimální rozsah informací o
účastnících intervencí ESF, s jejichž pomocí by bylo možné provést dostatečně spolehlivou
identifikaci konkrétní podpořené osoby bez využití identifikátoru typu rodného čísla, jehož využití
není realistické s ohledem především na právní i praktické aspekty jejich sběru a uchovávání.
Indikativní rozsah informace pro identifikaci osob lze definovat přibližně následovně:
Jméno; Příjmení; Věk; Vzdělání; Adresa bydliště; Postavení na trhu práce (např. postižení);
Znevýhodnění. Tyto informace jsou dostupné v informačních systémech v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP
nebo externích systémech typu Základních registrů, systémů dalších resortů apod.
Informační systém pro období 2014+ musí minimálně vytvořit předpoklady pro datovou
propojenost s vnitřními systémy resortu práce a sociálních věcí. Dále, s ohledem na elektronizaci
agendy implementace fondů EU bude třeba zajistit efektivní sběr vstupů pro identifikaci účastníků
projektů.
Zdrojem dat budou nejpravděpodobněji příjemci – realizátoři projektů ESF – v rámci pravidelného
reportování postupu projektu (Monitorovací zprávy). Data mohou být primárně vkládána variantně
jak do IS MS2014+, tak i do resortního informačního systému práce a sociálních věcí, budou-li
klíčována podle identifikátoru projektu a projektových aktivit. Z monitorovacího systému MS2014+
by měla být předávána především data identifikující intervenci (projekt) a postup realizace. Z
informačního systému resortu MPSV by měly být poskytovány konkrétní hodnoty požadovaných
indikátorů. Přenos dat mezi systémy je schematicky znázorněn na následujícím obrázku.
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Obrázek 1 – Schéma propojení dat o podpořených osobách mezi IS PSV a IS MS2014+

MIS
(analytické a reportovací nástroje resortu MPSV)

IS MS2014+

IS PSV

Monitorovací
indikátory

IS ESF 2014+
Data o
projektech,
aktivitách

Data o
projektech

Data o
subjektech
(anonymní)

Data o
aktivitách

Jednotná datová základna / IS PSV
Základní
registry

Monitorovací
zpráva

Externí
systémy

Data o aktivitě

Data o projektu

Agendové systémy
Data o
osobách
-

Věcná charakteristika
subjektu z hlediska agend
PSV:
- Sociální dávky
- Zaměstnanost
- Hmotná nouze
- Zdravotní postižení
- Veřejné služby
- Sociální služby

ELEKTRONICKÁ
PREZENČNÍ LISTINA
Zdroj: MPSV; návrh zpracovatele

Pro získání dat pro identifikaci účastníků bude třeba implementovat elektronické rozhraní, jehož
prostřednictvím budou data vkládána. Rozhraní může být součástí jak budoucího monitorovacího
systému (IS MS2014+), tak i systému na straně resortu práce a sociálních věcí, za předpokladu, že
bude zajištěno jejich navázání na informace o projektech a aktivitách.
Pro zajištění komunikace mezi IS MS2014+ a IS PSV doporučujeme využít výměnu strukturovaných
dat pomocí webových služeb. Toto řešení spatřujeme pro zajištění popsaných požadavků na
vyměňovaná data jako řešení kvalitní, finančně dostupné a současně i bezpečné. Vhodné by bylo, aby
oba informační systémy (IS MS2014+ a IS PSV) podporovaly formát XML.
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1.4.3 Návrh informační podpory programu pro období 2014+
Hlavní systém – IS MS2014+ – by měl robustně podporovat oblast hlavních procesů programu, pokud
možno bez výjimky a plně integrovaně. Oproti současnému stavu by měl rozšířit podporu v oblasti
správy organizačního obsahu a CRM tam, kde se jedná primárně o programově specifické nastavení
činností a procesů (například správa dokumentace převážně spojená s administrací projektů, podpora
workflow administrace projektů a projektových žádostí).
Hlavní informační systém by měl plně podporovat:

•

hlavní pracovní procesy,

•

řízení lidských zdrojů (z hlediska implementace programu do této kategorie lze zařadit správu
skupiny hodnotitelů).

Oblast finančního řízení programu nelze s největší pravděpodobností oddělit od řízení rozpočtu
organizace resp. resortu, proto je samostatně pokryta IS SAP MPSV.
Hlavní informační systém by měl nově obsáhnout i oblasti Správy dokumentů a obsahu a řízení
pracovních postupů (workflow management) – ve vazbě na hlavní procesy tj. dokumenty spojené
s administrací projektů a programu.
V oblasti řízení a podpora spolupráce navrhuje zpracovatel zavedení nástroje pro podporu
projektového řízení resp. činností projektového charakteru.
Hlavní informační systém by měl integrovat i oblast služeb a podpory zákazníkům (žadatelům a
příjemcům ESF programů).
Oblast marketingu a prezentace může být pokryta lokálně mimo hlavní informační systém. Nově
zpracovatel navrhuje zakomponování aplikace typu GIS.
Celkově je evidentní potřeba posílit zázemí pro analytickou a „business intelligence“ podporu
rozhodování a optimalizace výkonu programu. Zpracovatel nepovažuje za nezbytné integrovat tyto
funkce přímo do hlavního systému za předpokladu, že bude zajištěna efektivní datová provázanost.
Zásadní roli hraje předpokládaná aplikace IS ESF 2014+ respektive modul „Elektronická prezenční
listina“ jako zdroj dat pro zajištění identifikace účastníků intervencí ESF a další zpracování dat o
nich.
Na následujícím schématu je znázorněn navrhovaný procesně-organizační model podpory řízení
programu s důrazem na aplikační uspořádání v porovnání současného a budoucího stavu.
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Tabulka 3 – Legenda k návrhu informační podpory programu pro období 2014+

VYSVĚTLIVKY
Žlutá aplikace a oblasti pokryté hlavním systémem
Modrá aplikace a oblasti zajišťované lokálně z pohledu resortu MPSV
Zelená nové prvky, jejichž zavedení je předpokládáno či navrhováno zpracovatelem

Obrázek 2 – Návrh informační podpory programu pro období 2014+
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1.4.4 Organizační zajištění provozu informačního systému
Využitím kontrolního rámce pro IT Governance – COBIT v kombinaci s doporučeními plynoucími ze
zodpovězení evaluační otázky č. 6 doporučujeme pro MPSV, které je v roli uživatele monitorovacího
systému a organizačně zajišťuje pouze zlomek procesů, které jsou pro poskytování ICT podpory
monitorovacího systému potřebné, implementovat pro podporu nového monitorovacího systému
zejména následující lokální procesy:

•

Vzdělávání a školení,

•

Řízení service desku a incidentů,

•

Řízení problémů.

Doporučujeme však podílet se ve významné míře i na implementaci procesů, které jsou sice globální
(tj. jejich vlastníkem je MMR), ale dílčí participace na těchto procesech MPSV umožní zohlednit své
resortní potřeby a požadavky.
Všechny procesy dle metodiky COBIT jsou uvedeny v tabulce v odpovědi na evaluační otázku č. 12
spolu s doporučením: „Spolupracovat na implementaci“ (míněno s MMR), „Využívat implementovaný
proces“ (míněno proces implementovaný MMR), „Implementovat lokální proces“ (míněno v rámci
MPSV).
Pro řešení úkolů spojených s implementací nového monitorovacího systému doporučujeme
vytvoření:

•

„Strategické rady pro implementaci monitorovacího systému“ na úrovni vyššího vedení pro
oblast definice strategických procesů,

•

„Pracovní skupiny pro implementaci monitorovacího systému“ pro operativní spolupráci a
zajišťování metodické provázanosti na základě nově definovaných procesů.

1.4.5 Technologie
Vzhledem k potřebám zadavatele a předpokládanému stavu ICT podpory byly zvažovány nové
technologie, které jsou vhodné pro sběr (získávání), analýzu a reporting dat. Inspirací pro MPSV při
řešení způsobu, jak zefektivnit tyto požadované činnosti, může být využití open source technologií
(např. v oblasti webových služeb, geografických informačních systémů či pro Data Mining).
Jako vhodný a aplikovatelný pro potřeby MPSV lze rovněž zvažovat koncept Enterprise Linked Data
(ELT) nebo využití webových služeb, které představují varianty při integraci (propojení dat) resortních
systémů uvnitř MPSV, resp. pro vytvoření interního databázového řešení při propojení interních
agend. Nutno však doplnit, že implementace konceptu ELT znamená podstatně větší implementační
pracnost než využití webových služeb.
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Virtualizace je pro MPSV vhodnou technologií při hledání způsobu jak zefektivnit výše uvedené
vykonávané činnosti související se sběrem, analýzou a reportingem dat. Virtualizace může MPSV
přinést díky konsolidaci serverů a optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT,
zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT.

1.4.6 Monitorování efektivity informačního systému
Jako základní rámec pro měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel „model
úspěšnosti informačního systému2“, který zavádí taxonomii úspěšnosti systému založenou na šesti
vzájemně závislých proměnných3:

•

Kvalita systému;

•

Kvalita informací a dat;

•

Kvalita uživatelské podpory;

•

Užívání systému;

•

Uživatelská spokojenost;

•

Přínosy systému.

2

Více viz DELONE W., MCLEAN E. (2003): The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A
Ten-Year Update; Journal of Management Information Systems, vol. 19
3
PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success: models, dimensions,
measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems. Operational Research Society Ltd.,
vol. 17, str. 236
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Obrázek 3 – Schéma proměnných (faktorů) úspěšnosti informačního systému

Informační systém
(aplikace, prostředí)
Tendence
využívat
systém

Užívání
systému
Přínos pro uživatele
/ organizaci

Informace a data

Uživatelská spokojenost
Uživatelská
podpora (servis)

Měření úspěšnosti informačního systému by mělo být založeno na kombinaci:

•

kvalitativních (zákaznických) měřítek;

•

výkonových procesních měřítek.

V případě zákaznických měřítek byly vybrány faktory (klíčové ukazatele), které prokázaly rozhodující
nebo hlavní vliv na celkovou spokojenost uživatelů se systémem, resp. na spokojenost s jeho dílčím
hlediskem (viz kap. 1.1).
Základním zdrojem pro ověřování hodnot zákaznických měřítek je dotazníkové šetření uživatelů
systému. Hodnoty procesních měřítek budou ověřovány prostřednictvím logů informačního systému
a záznamů z HD.
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1.5 Klíčová doporučení
Tabulka 4 – Shrnutí klíčových doporučení

Kategorie
doporučení

Stručný
název

Doporučení

Technologická
doporučení

Specifikace
IS MS2014+

Pro nový monitorovací systém doporučujeme využít virtualizaci, která může přinést díky konsolidaci serverů a
optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT, zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT.

2.

Technologická
doporučení

Open source

Doporučujeme využití open source technologií v oblasti webových služeb (jazyk XML a protokol http), geografických
informačních systémů či pro Data Mining.

MPSV

3.

Technologická
doporučení

Datové
propojení/
integrace
dat

Doporučujeme zajistit vnitroresortní integraci dat s variantami:

MPSV,
MMR

Číslo

1.

Adresát
MPSV,
MMR

Doporučujeme pořídit proprietární řešení IS, které bude zárukou kvalitní podpory a bezproblémového provozu. Toto
řešení musí být dostatečně flexibilní, tj. propojitelné na ostatní moduly a informační systémy, mít jednotné
uživatelské rozhraní (např. podporovat XML rozhraní), mělo by mít možnost vyhledávání dat napříč moduly, mělo by
být uživatelsky přívětivé a flexibilní. Doporučujeme zajistit akceptovatelnost budoucího řešení uživateli např. tím, že
se budou plnohodnotně podílet na vývoji (využití např. technik agilního programování). Dále by řešení mělo
podporovat plnou elektronizaci agendy. Řešení by mělo být dostatečně stabilní, umožňovat sledovat historii
vložených dat, generování sestav a grafických výstupů, bezproblémové sledování projektu po administrativní a
finanční stránce.

1. zvážit koncept Enterprise Linked Data (ELT),
2. nebo využití webových služeb (jazyk XML a protokol http), které představují varianty při integraci (propojení dat)
resortních systémů uvnitř MPSV, resp. pro vytvoření interního databázového řešení při propojení interních agend.
Varianta 1 vyžaduje náročnější implementaci než varianta 2, doporučujeme tedy s ohledem na časový efekt
implementace zvolit variantu č. 2.
Pro zajištění komunikace mezi IS MS2014+ a IS PSV doporučujeme využít výměnu strukturovaných dat pomocí
webových služeb.
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Číslo

4.

Kategorie
doporučení

Stručný
název

Technologická
doporučení

Správa
systému a
uživatelů

Doporučení
Doporučujeme implementovat nástroj pro evidenci a řízení požadavků a problémů (Service Desk) do prostředí ICT
podpory. Implementace Service Desku a procesů s ním souvisejících povede k vyšší kvalitě obsluhy uživatelů a
významně zvýší jejich uživatelskou spokojenost.

Adresát
MPSV,
MMR

Doporučujeme rovněž vytvořit centrální správu uživatelů IS MS2014+, která umožní nejen řízení přístupu k
jednotlivým částem sytému, ale dále také workflow nástroje (zakládání, změna, smazání uživatelských přístupů,
automatické kontroly).

5.

Organizační
doporučení

COBIT, nové
organizační
platformy

Doporučujeme implementovat COBIT – kontrolní rámec pro IT Governance pro management IS MS2014+.
Pro MPSV, které je v roli uživatele a organizačně zajišťuje pouze zlomek procesů, doporučujeme implementovat
zejména lokální procesy: Vzdělávání uživatelů, Řízení service desku a incidentů, Řízení problémů. Doporučujeme však
významnou měrou podílet se i na implementaci procesů, které jsou globální (vlastníkem je MMR), ale participace na
nich umožní MPSV zohlednit své potřeby a požadavky na fungování nového monitorovacího systému.
Doporučujeme spolupráci s MMR zejména v oblasti definice strategických procesů (oblast Plánování a organizace,
Pořízení a akvizice) je třeba vytvořit strategickou organizační platformu („Strategická rada pro implementaci nového
monitorovacího systému“) pro tuto spolupráci na úrovni vyššího vedení (náměstci, ředitelé dotřených odborů).
Doporučujeme spolupracovat na pracovní úrovni mezi oběma resorty na operativních úkolech, zajišťovat metodickou
provázanost obou resortů na základě nově definovaných procesů. Konkrétním doporučením na vytvoření vhodné
platformy pro tuto spolupráci je doporučení vytvořit „Pracovní skupinu pro implementaci nového monitorovacího
systému“ složenou z odpovědných pracovníků (referentů) resortů MPSV a MMR.
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Číslo

6.

Kategorie
doporučení
Data

Stručný
název
Taxonomie
intervencí

Doporučení
Implementovat do IS MS2014+ a IS ESF 2014+ taxonomii intervencí, která umožní vícedimenzionální pohled na data o
jednotlivých projektech bez nutnosti rozsáhlého prohledávání informací evidovaných k jednotlivým projektům, či
sekundární analýzy výstupů systému.

Adresát
MPSV,
ŘO

Implementace tohoto nástroje bude vyžadovat podrobnou kategorizaci nástrojů v jednotlivých politikách
podporovaných programem. Zpracovatel doporučuje zvážení využití výstupů analýz zpracovávaných mimo řídicí
orgán OP LZZ , například v oblasti sociální integrace – výstupů individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních
službách“

7.

Data

Data pro
identifikaci
účastníků
referencí

Implementovat elektronické rozhraní pro vkládání identifikátorů o účastnících intervencí ESF. Rozhraní může být
součástí jak budoucího monitorovacího systému (IS MS2014+), tak i sytému na straně resortu práce a sociálních věcí,
za předpokladu, že bude zajištěna jejich navázání na informace o projektech a aktivitách.

MPSV,
ŘO

8.

Organizační
doporučení

Komunikační strategie

Pro efektivnější komunikaci a posilování akceptace změn a vnímané účelnosti připravovaných změn v informačním
systému doporučujeme připravit komunikační strategii jako nástroj zlepšování interního marketingu monitorovacího
systému. Strategie by měla brát v potaz různé segmenty uživatelů a předcházet tak nadbytečnosti informací.

MPSV,
ŘO

9.

Organizační
doporučení

Monitorování a
vyhodnocování
efektivity IS

V souladu s procesy řízení IT definovanými rámcem COBIT doporučujeme zavést systém měření úspěšnosti
informačního systému.

MPSV,
ŘO

Jako základní rámec pro měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel „model úspěšnosti
informačního systému“ postavený na vzájemně závislých proměnných a jejich kvalitativním i procesním vyjádření:
•

Kvalita systému

•

Kvalita informací a dat

•

Kvalita uživatelské podpory

•

Užívání systému

•

Uživatelská spokojenost

•

Přínosy systému
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2 ÚČEL A KONTEXT DOKUMENTU
Řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 (dále jen ŘO OP LZZ)
zadal zpracování hodnocení ICT infrastruktury zajišťující řídící, monitorovací a hodnotící funkce OP
LZZ s cílem získat poznatky pro konstrukci nové generace informačního systému pro období
2014 - 2020 s důrazem na specifické datové potřeby programů Evropského sociálního fondu (ESF) –
projekt „Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF
2014+“ (dále jen projekt).
Projekt naplňuje zadání vypracovat technologické a procesní analýzy stávajícího monitorovacího
systému s důrazem na identifikaci specifické zkušenosti a potřeb Řídicího orgánu OP LZZ, případně
dalších operačních programů financovaných z Evropského sociálního fondu v ČR.
Účelem Závěrečné zprávy je shrnout a interpretovat výstupy/výsledky z realizace celého projektu a
navrhnout doporučení pro případné úpravy stávajícího monitorovacího systému, ale zejména
doporučení pro přípravu nové generace IS. Závěrečná zpráva popisuje/obsahuje:

•

účel a kontext plnění zakázky;

•

metodologii a průběh řešení;

•

výstupy ze zpracování úkolů č. 1, 2 a 34;

•

závěry a přehled doporučení pro případné úpravy stávajícího monitorovacího systému a pro
přípravu nové generace IS;

•

doplňující informace k výstupům a metodologii zakázky.

4

Úkoly: 1a) Vyhodnoťte a popište dosavadní zkušenosti s výstavbou a provozem informačního systému pro OP
LZZ Monit7+ v období 2007 – 2013, a to a) z procesního hlediska, b) z technologického hlediska.
1b) Proveďte rešerši a zmapování procesů a činností, které vyžadují významnou podporu kvalitní ICT
infrastruktury.
2) Proveďte odbornou rešerši a zmapování stávajícího stavu vývoje ICT technologií za účelem vymezení
východisek pro zadání a další zadávání realistických požadavků na ICT podporu v novém programovém období
ESF 2014+.
3) Na základě předchozích úkolů navrhněte realistický model informačního systému vhodný pro obsluhu
procesů v oblastech plánování, sledování realizace a evaluací programů ESF v období 2014+ a popište
předpoklady účinného, účelného a úsporného provozu informačního systému.
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3 METODOLOGIE A PRŮBĚH ŘEŠENÍ
3.1 Rekapitulace metodiky projektu
Logická stavba zprávy a postup zpracovatele při hodnocení jsou shrnuty v následujícím přehledu:
Tabulka 5 – Rekapitulace metodiky projektu

Fáze projektu

Kapitola

Popis metodiky

Analýza stávající ICT
obsluhy procesů

Příloha č. 7.3

Kapitola identifikuje nejvýznamnější pracovní procesy (resp. skupiny
procesů) a analyzuje jejich ICT obsluhu. Analýza sestává z
následujících složek:

Výstupy ze
zpracování úkolů č.
1, 2 a 3

Kap. 5

•

analýza ICT obsluhy procesů;

•

analýza nedostatků obsluhy procesů;

•

hodnocení kvality ICT obsluhy procesů;

•

hodnocení kvality systému.

Popisuje zpracování evaluačních otázek 1–16, a to v následující
struktuře:
•

evaluační otázka;

•

hlavní zjištění/doporučení – odpověď na evaluační otázku;

•

zdůvodnění (argumentace) odpovědi.

Odpovědi na evaluační otázky představují argumentované výroky
zpracovatele, doložené na základě syntézy:

Syntéza hlavních
zjištění, výstupů a
doporučení

Kap. 6

•

expertního hodnocení zpracovatele;

•

analýzy výsledků kvalitativního
pracovníků zadavatele;

•

analýzy výsledků kvantitativního šetření uživatelů IS;

•

analýzy výsledků kvalitativního šetření pracovníků externích
evaluátorů;

•

benchmarku ICT řešení (relevantních IS);

•

rešerše aktuálních trendů v oblasti ICT.

šetření

zainteresovaných

Kapitoly shrnují hlavní zjištění ze zpracovaných evaluačních otázek 1–
16 a prezentují soubor doporučení zpracovatele pro případné úpravy
stávajícího monitorovacího systému OP LZZ (programů ESF), ale
zejména doporučení pro přípravu nové generace IS.

22

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

3.2 Rekapitulace průběhu řešení evaluačních otázek
Průběh zpracování výstupů projektu navazuje na logické uspořádání evaluačních úkolů a otázek5:
Obrázek 4 – Přehled evaluačních úkolů a otázek

Úkol 1a) – Vyhodnocení dosavadní zkušenosti s IS pro OP LZZ
Monit7+
•EQ 1 – Hodnocení kvality obsluhy procesů a činností stávajícím systémem
•EQ 2 – Identifikace předpokladů pro kvalitní naplnění datových potřeb uživatelů
•EQ 3 – Hodnocení činností související s úspěšným provozem systému
•EQ 4 – Analýza možností pro zjednodušení monitorovacího systému Monit7+

Úkol 1b) – Zmapování procesů pro významnou podporu ICT
infrastruktury
•EQ 5 – Identifikace duplicitních agend v důsledku nedostatečnosti ICT podpory
•EQ 6 – Zhodnocení potřeby globální a lokální ICT podpory procesů a činností
•EQ 7 – Definice datových potřeb pro konstrukci nové generace monitorovacího systému

Úkol č. 2 – Analýza vývoje ICT pro zadávání požadavků na ICT
podporu 2014+
•EQ 8 – Rešerše technologických a infrastrukturních variant pro budoucí monitorovací systém
•EQ 9 – Identifikace technologických předpokladů pro monitorovací systém
•EQ 10 – Analýza organizačně – procesních podmínek pro novou generaci ICT podpory ESF

Úkol č. 3 – Návrh modelu IS pro obsluhu procesů programů ESF v
2014+
•EQ 11 – Návrh procesně-organizačního
organizačního modelu IS pro obsluhu procesů ESF v období 2014+
•EQ 12 – Návrh organizačně-procesního
organizačně procesního modelu pro vývoj, obsluhu a provoz nové generace IS
•EQ 13 – Formulace specifických a technických požadavků programů ESF pro nový IS
•EQ 14 – Identifikace technologických a organizačních předpokladů pro nový IS
•EQ 15 – Rešerše trendů ve vývoji ICT pro uplatnění v novém monitorovacím systému
•EQ 16 – Návrh indikátorové soustavy pro měření efektivity monitorovacího systému

5

Znění úkolů a otázek bylo pro účely tohoto schématu zkráceno.
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3.3 Metodika analýzy stávající ICT obsluhy procesů
3.3.1 Metodika analýzy nedostatků
V obsluze některých procesů byly identifikovány nedostatky. Identifikace nedostatků byla provedena
zejména na základě výsledků strukturovaných rozhovorů s uživateli IS Monit7+. Strukturované
rozhovory proběhly se 14 respondenty a identifikované nedostatky byly zaznamenány do procesních
karet. V principu se jedná o:

•

existenci/neexistenci podpory daného procesu v Monit7+;

•

konkrétní nedostatky přiřaditelné k obsluze 13 procesů;

•

obecné nedostatky týkající se celého IS Monit7+.

Při analýze každého procesu bylo zjišťováno, zda je či není daný proces podpořen IS Monit7+ a zda je
či není tato podpora v budoucnu žádoucí.
Konkrétních nedostatků přiřaditelných k procesům bylo identifikováno celkem 26. Tyto nedostatky
budou spolu s návrhem preventivních/nápravných opatření k eliminaci/odstranění nedostatku
podrobně rozpracovány v odpovědi na otázku č. 2.
Obecných nedostatků bylo identifikováno 10, jedná se především o nedostatky týkající se
komunikace, provozu systému, správy a rozvoje systému, historie dat v systému, vnitřní kontroly dat
v systému a odezev systému. Obecné nedostatky budou detailně rozpracovány spolu s návrhem
preventivních/nápravných opatření k eliminaci/odstranění nedostatku v odpovědi na otázku č. 2.
Nedostatky byly expertním odhadem ohodnoceny dle své závažnosti pro uživatele:

•

1 – nejhorší (má dopad na všechny uživatele IS),

•

2 – střední (závažné nedostatky v užití IS, bránící každodenní činnosti),

•

3 – nejmenší (kosmetický nedostatek, složitost/vysoká náročnost použití).

V případě neexistence požadované podpory procesu ze strany IS Monit7+ byla závažnost hodnocena
stupněm 1.
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3.3.2 Metodika hodnocení kvality ICT podpory procesů
Analýza dat sestávala z deskriptivní a explorativní části. Při deskriptivní analýze dat byly zjišťovány
základní charakteristiky spokojenosti uživatelů se systémem, a to prostřednictvím:

•

četností odpovědí – prosté četnosti hodnocení spokojenosti s daným kritériem, resp.
atributem, nebo míry zásahu nedostatku a hodnocení jeho vnímané závažnosti;

•

průměrného hodnocení – vážené průměry na základě „školního“ známkování.

Hodnocení atributů/nedostatků probíhalo na stupnici:

•

1 – výborný / rozhodně nezávažné;

•

2 – chvalitebný / spíše nezávažné;

•

3 – dobrý / neutrální;

•

4 – dostatečné / spíše závažné;

•

5 – nedostatečné / rozhodně závažné.

Za účelem formulace doporučení pro zkvalitnění systému Monit7+ byly v rámci explorativní části
analýzy zkoumány příčiny (ne)spojenosti pracovníků s kvalitou systému (jako s aplikací, s
informacemi/daty, s uživatelskou podporou). Konkrétně byly zjišťovány atributy a nedostatky, které
mají největší vliv na hodnocení kvality systému z hlediska obsluhy procesů6. V tomto případě byla
využita Analýza klíčových faktorů, v rámci které byly vypočteny „koeficienty vlivu“ dané odpovědi7 na
hodnocené kritérium. Koeficienty dosahovaly hodnot 0–100, kdy 0 znamená žádný vliv a 100
maximální vliv ze všech analyzovaných proměnných. Pro určení vlivu kritéria/atributu/nedostatku na
hodnocení kvality byly sečteny hodnoty koeficientů pro relevantní odpovědi (tzn. kdy spokojenost s
atributem X vede ke spokojenosti s nadřazeným kritériem Y a zároveň nespokojenost s atributem X
vede k nespokojenosti s nadřazeným kritériem Y). Hodnocení faktorů ovlivňující (ne)spokojenost
uživatelů s kvalitou systému probíhalo následovně:

•

za rozhodující faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 150–200;

•

za hlavní faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 100–149;

•

za vedlejší faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 0–99.

6

Vzhledem k nízké bázi respondentů pro hodnocení vybraných procesů, nemohla být analýza provedena pro
hodnocení procesů 01, 02, 11 a 12.
7
Po rekódování se jednalo o odpovědi „spokojen/a“ a „nespokojen/a“ (tj. bez neutrálních odpovědí).
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3.3.3 Metodika určení výsledné kvality podpory procesů
Výsledné určení kvality obsluhy procesů stávajícím systémem bude založeno na triangulaci
následujících hodnocení:

•

hodnocení pracovníky implementační struktury OP LZZ (strukturované individuální
hloubkové rozhovory);

•

expertní posouzení zpracovatele;

•

hodnocení uživateli systému Monit7+ (kvantitativní on-line šetření);

•

hodnocení zástupci evaluátorů;

•

hodnocení IT pracovníků MMR.

26

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

4 IDENTIFIKACE A KATEGORIZACE PROCESŮ
4.1 Identifikace pracovních procesů
Po dohodě se zadavatelem projektu bylo vymezeno, že analýza procesů bude obsahovat zmapování
high level úrovně počtu cca třinácti procesů. Seznam procesů pro analýzu:
Tabulka 6 – Popis pracovních procesů

ID
procesu

Název procesu

Popis procesu

01

Nastavování
Za celkové legislativní a institucionální nastavení programového
programového období období v rámci ČR odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj.
Jedná se o primární informace o programovém období, cíle
vytyčené Evropskou komisí a vymezení národních cílů ČR. Jsou
definovány programové finanční a věcné indikátory pro
sledování a hodnocení realizace programu.

02

Nastavování
operačního programu

Připravení detailu operačního programu ve struktuře
definované EK pro předložení OP ke schválení EK. Evidence
výsledku schvalovacího procesu. Připravení dalších základních
rámců OP potřebných pro nastavení implementace a příjem
projektových žádostí včetně definování soustavy ukazatelů.

03

Nastavování a
vyhlašování výzvy

Vypracování návrhu výzvy k předkládání projektů a její
zveřejnění v Benefit7 a na webu esfcr.cz

04

Přijetí a registrace
projektové žádosti

Předmětem procesu je příjem projektové žádosti o finanční
podporu z OP LZZ. Žádost se předkládá v tištěné podobě a
aplikaci Benefit7.

05

Výběr projektů k
realizaci a jejich
akceptace
(smlouva/rozhodnutí)

Formální hodnocení žádosti, hodnocení přijatelnosti, věcné
hodnocení a výběr projektů, vydání právního aktu.

06

Správa a
monitorování
realizace projektů

Monitorování na úrovni projektů, informování o realizaci
projektu a jeho změnách. Proces zajistí uložení informací o
projektech a tak umožní sledování jeho stavu, změn a progresu.

07

Realizování plateb

Proces obsahuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu,
přijetí žádosti o platbu, schválení žádosti o platbu, proplacení
platby příjemci a následnou certifikaci.

08

Komunikace mezi
žadatelem,
poskytovatelem a

Informování žadatele/příjemce a řídícího orgánu o stavu
projektu a změně jeho stavu.
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ID
procesu

Název procesu

Popis procesu

řídicím orgánem
09

Kontrola realizace
projektů

10

Monitorování a
Vyhodnocení výsledků plnění cílů operačního programu z dat
hodnocení operačního realizovaných projektů. Zajištění dat potřebných pro přípravu,
programu
tvorbu a schválení výroční zprávy za operační program.

11

Monitorování
Zajištění dat pro reportování na úrovni ČR (NSRR, případně
programového období Evropského sociálního fondu).

12

Administrace
nesrovnalostí

Zajištění dat potřebných pro identifikaci nesrovnalostí,
evidence podezření na nesrovnalosti a nesrovnalostí.

13

Podpora uživatelů IS
Monit7+

(Proces č. 13 byl po dohodě se zadavatelem přejmenován a
rozšířen na „Podporu uživatelů IS Monit7+“.)

Cílem kontrol je předcházet vzniku vážných problémů pomocí
identifikace nedostatků, které by mohly ovlivnit úspěšnou
realizaci projektu.

Podpora uživatelů IS Monit7+ včetně zabezpečení IS, ochrany
vkládání dat, definice rolí a kompetencí, školení uživatelů.
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4.2 Kategorizace pracovních procesů
Jednotlivé procesy lze seskupit do základních úrovní procesů, podle jejich role a významu pro
realizaci programu:
Obrázek 5 – Kategorizace pracovních procesů

PODPŮRNÉ PROCESY

ŘÍDICÍ PROCESY
01 Nastavování programového období
02 Nastavování operačního programu
03 Nastavování a vyhlašování výzvy

05 Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace
06 Správa a monitorování realizace projektů
07 Realizování plateb
08 Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a ŘO
09 Kontrola realizace projektů
12 Administrace nesrovnalostí

13 Podpora uživatelů IS Monit7+

04 Přijetí a registrace projektové žádosti

11 Monitorování programového období

10 Monitorování a hodnocení operačního programu

HLAVNÍ PROCESY

Tabulka 7 – Kategorizace pracovních procesů

Typ procesu

Popis procesů

Konkrétní procesy

Řídicí procesy

Do řídicích (strategických) procesů lze zařadit
procesy strategického plánování a řízení
programu – systém by měl umožňovat
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Typ procesu

Hlavní
procesy

Podpůrné
procesy

Popis procesů

Konkrétní procesy

uživatelům sledovat průběh implementace
programu na harmonogram, konkrétní cíle,
závazky a umožnit včas podniknout opravné
kroky v případě, že dochází ke zpoždění či
realizace nevede k plánovaným výsledkům)

•

Nastavování a vyhlašování výzvy

Jsou spojeny s faktickým výkonem programu a
smyslem jeho existence. Mezi hlavní procesy
patří řízení na úrovni projektů, administrace
(systém dodává informace pro zajištění
administrace v souladu se závaznými postupy v
oblasti finančních toků, kontrol, auditu a
nesrovnalostí)

•

Přijetí a registrace projektové žádosti

•

Výběr projektů k realizaci a jejich
akceptace (smlouva/rozhodnutí)

•

Správa a
projektů

•

Realizování plateb

•

Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

•

Kontrola realizace projektů

•

Administrace nesrovnalostí

•

Monitorování
a
operačního programu

•

Monitorování programového období

•

Podpora uživatelů IS Monit7+

Vytvářejí odpovídající zázemí pro realizaci
procesů hlavních a řídících. Za podpůrné procesy
je možné považovat podporu uživatelů IS, dále
například průběžný monitoring, komunikaci a
marketing programu.

monitorování

realizace

hodnocení

Definované procesy musí být odpovídajícím způsobem řízeny na všech úrovních. To znamená,
že musí být zajištěno jejich sledování a měření jejich efektivity při dosahování stanovených cílů,
tak aby byly v souladu s cíli organizace.
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5 VÝSTUPY ZE ZPRACOVÁNÍ EVALUAČNÍCH ÚKOLŮ
5.1 Evaluační otázka č. 1
Jaké procesy a činnosti obsluhuje stávající systém kvalitně, které méně kvalitně a obsluha
jakých procesů v systému naopak zcela chybí?
Řídící procesy Nastavování programového období a Nastavování operačního programu nejsou IS
Monit7+ v současné době podpořeny a jejich podpora není ani ze strany MPSV požadována.
Tyto procesy se tedy jeví bezpředmětné z pohledu hodnocení kvality podpory ze strany IS
Monit7+.
Jako relativně bezproblémová se jeví podpora řídícího procesu Nastavování a vyhlašování výzvy
a hlavních procesů Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí), Přijetí a
registrace projektové žádosti a Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídícím
orgánem. Procesy Kontrola realizace projektů, Administrace nesrovnalostí, Správa a
monitorování projektů a Realizování plateb již vykazují zjevnější nedostatky.
V případě podpůrných procesů je dle procesních karet patrné, že proces Monitorování
programového období není IS Monit7+ podpořen a jeho podpora není ani ze strany MPSV
požadována. Procesy Podpora uživatelů IS Monit7+ a Monitorování a hodnocení programu
vykazují střední míru nedostatků.
Z hlediska uživatelského hodnocení nebyly v hodnocení kvality obsluhy procesů identifikovány
výraznější rozdíly. Systém je z hlediska procesů hodnocen jako průměrný s tím, že více jsou
uživatelé spokojeni s technickou podporou systému a s informacemi a daty, naopak méně jsou
spokojeni s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí. Výjimku tvoří proces č. 10
Monitorování a hodnocení programu, který je z hlediska dat obsluhován nedostatečně.

Metodická východiska
Cílem úkolu bylo zmapování procesů řízení programu a analýza datových potřeb z hlediska
jednotlivých procesů. Vzhledem k rozsahu analýzy ICT obsluhy procesů, jsou výsledky této analýzy
uvedeny v samostatné kapitole 8.4. V rámci analýzy byla provedena identifikace a analýza procesů
klíčových pro řízení programu v průběhu programového období z pohledu dat (datových potřeb)
nezbytných pro výkon a řízení procesů v oblasti věcného řízení (věcný monitoring) i finančního řízení
programu (finanční monitoring).
Analýza procesů zahrnovala primárně vazbu na IS Monit7+, procesy byly nicméně posuzovány s
ohledem na interakci Monit7+ s IS MSC2007 a IS Benefit7, které dohromady tvoří nástroj
monitorování realizace OP LZZ.
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Hodnocení kvality systému z hlediska množství a závažnosti nedostatků a míry dotčených uživatelů
V průběhu realizace zakázky bylo identifikováno celkem 36 nedostatků systému Monit7+, z toho 26
lze přiřadit konkrétním pracovním procesům. Většina nedostatků se týká nějaké chybějící
funkcionality a zároveň nadpolovičního podílu uživatelů, které omezuje při práci se systémem (viz
popis nedostatků v rámci hodnocení podle procesů). V níže uvedené tabulce je uvedena sumarizace
nedostatků zjištěných pro jednotlivé procesy, vč. závažnosti stanovené expertním odhadem.
Tabulka 8 – Sumarizace nedostatků podle pracovních procesů

ID
procesu

Proces

Počet nedostatků

Závažnosti
nedostatků

01

Nastavování programového období

1

1x závažnost 2

02

Nastavování operačního programu

0

–

03

Nastavování a vyhlašování výzvy

0

–

04

Přijetí a registrace projektové žádosti

1

1x závažnost 2

05

Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace
(smlouva/rozhodnutí)

1

1x závažnost 2

06

Správa a monitorování realizace projektů

4

4x závažnost 2

07

Realizování plateb

6

4x závažnost 2,
2x závažnost 3

08

Komunikace mezi žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

1

1x závažnost 2

09

Kontrola realizace projektů

3

3x závažnost 2

10

Monitorování a hodnocení operačního
programu

3

3x závažnost 2

11

Monitorování programového období

0

–

12

Administrace nesrovnalostí

3

3x závažnost 2

13

Podpora uživatelů IS Monit7+

3

3x závažnost 2

Na základě analýzy nedostatků, jejich ocenění, byla sestavena tabulka pořadí kvality podpory procesů
ze strany Monit7+.
Tabulka 9 – Hodnocení pracovních procesů podle identifikovaných nedostatků

Pořadí

1-4.

Proces

Ocenění
konkrétních
nedostatků

Ocenění
ne/podpory
procesu IS
Monit7+

Celkové
skóre

Nastavování programového období

0

0

0

Nastavování operačního programu

0

0

0
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Nastavování a vyhlašování výzvy

0

0

0

Monitorování programového období

0

0

0

5.

Výběr projektů k realizaci a jejich
akceptace (smlouva/rozhodnutí)

2

0

2

6.

Přijetí a registrace projektové žádosti

2

1

3

7.

Komunikace mezi žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

2

2

4

8.

Podpora uživatelů IS Monit7+

6

0

6

Kontrola realizace projektů

6

1

7

Monitorování a hodnocení operačního
programu

6

1

7

Administrace nesrovnalostí

6

1

7

12.

Správa a monitorování realizace
projektů

8

0

8

13.

Realizování plateb

11

1

12

9-11.

Hodnocení kvality IS Monit7+ z hlediska spokojenosti uživatelů systému
Systém Monit7+ je uživateli hodnocen jako průměrný (známka „dobrý“)8, nepatrně více jsou
spokojeni pracovníci implementační struktury OP LZZ.
Tabulka 10 – Hodnocení kvality IS Monit7+ a pracovních procesů z hlediska spokojenosti uživatelů

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Uživatelé

Procesy

Hodnocení spokojenosti
Z hlediska
PRACOVNÍHO
Z hlediska DAT a
PROSTŘEDÍ /
INFORMACÍ
APLIKACE

S uživatelskou
PODPOROU

OP LZZ + OP VK

2,9

3,0

2,7

2,3

OP LZZ
OP VK

2,8
3,0

3,0
3,1

2,6
2,9

2,1
2,7

01
02

2,3
2,3

2,7
2,7

2,7
2,7

1,3
1,3

8

Hodnocení proběhlo na stupnici „školních známek“, tj. pro hodnocení kvality systému, resp. atributů 1 =
výborný, 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = nedostatečný, pro hodnocení závažnosti nedostatků 1 =
rozhodně nezávažné, 2 = spíše nezávažné, 3 = neutrální, 4 = spíše závažné, 5 = rozhodně závažné.
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03
2,9
3,1
04
2,9
3,1
05
2,9
3,1
06
2,9
3,1
07
3,0
3,1
08
2,9
3,1
09
2,9
3,2
10
2,9
3,1
11
2,7
2,8
12
4,0
4,0
13
2,8
3,0
Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v
ovlivněno nízkou bází respondentů.

2,8
2,8
2,8
2,8
2,7
2,8
2,8
3,2
2,8
3,0
2,6
případě procesů 01,

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
1,8
1,6
1,0
2,2
02, 11 a 12

Doporučení
Návrh řešení identifikovaných nedostatků je předmětem odpovědi na evaluační otázku č. 2. V této
podkapitole se nacházejí doporučení na zlepšení systému, která vzešla z uživatelského hodnocení.
Z analýzy výsledků kvantitativního on-line šetření vyplynulo, že na celkovou spokojenost pracovníků
OP LZZ se systémem Monit7+ má rozhodující vliv spokojenost s kvalitou systému z hlediska
pracovního prostředí / aplikace (především se srozumitelností a ovládáním systému). Menší vliv na
celkové hodnocení kvality systému má spokojenost s kvalitou informací a dat (především s
užitečností dat) a spokojenost s kvalitou uživatelské podpory (především s přístupem pracovníků
technické podpory).
Ke zvýšení spokojenosti se systémem povede zejména zvýšení kvality systému z hlediska pracovního
prostředí. Systém musí být pro uživatele srozumitelný ve smyslu intuitivní a snadné orientace v něm.
Systém by měl být také snadno ovladatelný, rozložení polí a „tlačítek“ by mělo být přehledné,
základní menu snadno dostupné apod.
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5.2 Evaluační otázka č. 2
Za jakých okolností a naplnění jakých předpokladů (včetně finančních) by monitorovací systém
Monit7+ mohl kvalitně naplňovat přesně definované datové potřeby svých uživatelů (viz úkol
1b resp. evaluační otázka č. 7) a obsluhoval primárně procesy plánovací, řídící a evaluační?
Nebyly identifikovány zásadní nedostatky informačního systému v oblasti dat a datových
oblastí. Častěji jsou data považována za obtížně dostupná z hlediska požadovaných sestav při
třídění a vyhledávání, nedostatky tedy leží primárně v oblasti prezentace dat a uživatelského
rozhraní případně vyplývají z procesního a metodického nastavení programu.
Z aplikačního hlediska plní systém své funkce v zásadě uspokojivě s výjimkou procesů, kde byla
identifikována potřeba komplexnějších analytických funkcí a výstupů. Struktura dat
v současném IS Monit7+ neumožňuje uspokojivě plnit funkce typu „business intelligence“
(procesy monitorování a hodnocení programu).
Řešení předpokládá implementaci podrobnější taxonomie, která umožní vícedimenzionální
pohled na data o jednotlivých projektech bez nutnosti rozsáhlého prohledávání či sekundární
analýzy výstupů systému.
Výstupem analýzy je definice 36 nedostatků informační podpory OP LZZ, z nichž 26 je možné
přiřadit konkrétním pracovním procesům. Klíčovým nedostatkem z pohledu technické, finanční,
časové a uživatelské náročnosti eliminace je Absence centrálního reportovacího systému (MIS).
Jako další závažný nedostatek se značnou náročností na jeho eliminaci je absence komplexního
systémového nástroje pro externí a interní komunikaci respektive nízká podpora činností typu
CRM.

Metodická východiska
Zpracováním této otázky jsou rozvedeny závěry vyplývající z předchozí otázky, tj. identifikované
procesy, které jsou obsluhovány kvalitně / méně kvalitně / vůbec stávajícím monitorovacím
systémem Monit7+.
V první fázi byl proveden desk research, při němž byly identifikovány procesy, které jsou
monitorovacím systémem obsluhovány. U identifikovaných procesů bylo provedeno zhodnocení
jejich významnosti (priority) pro zajištění kvalitního pokrytí plánovacích, řídících a evaluačních
procesů. K tomu byly využity individuální rozhovory a focus group s pracovníky, kteří Monit7+
využívají. Současně bylo z provedených šetření mezi pracovníky zadavatele zjištěno, jaké jsou jejich
přesné datové potřeby získávané z monitorovacího systému.
Výstupem této otázky bude návrh na řešení identifikovaných problémů (od jednoduchého dílčího
doplnění funkcionality až po náročná řešení, např. vytvoření datové pumpy vedle stávajícího
systému).
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Jednotlivá řešení budou zhodnocena z pohledu hledisek:

•

technické náročnosti,

•

finanční náročnosti,

•

právních aspektů (stávající smluvní vztahy, autorská práva, apod.),

•

časového hlediska,

•

nároků na uživatele (např. nutné školení, zásadní změna stávajících pracovních postupů
apod.).

Následně budou navržená opatření vyhodnocena primárně z pohledu přínosů pro vyřešení
nejvýznamnějších problémů (viz popis výše) a náročnosti na jejich implementaci.
Tak, aby bylo možné alespoň nějak porovnat jednotlivá opatření, byly stanoveny pro hodnocení
jednotlivých hledisek metriky, které vycházejí z expertní znalosti zpracovatele. Cílem metrik bylo
stanovit rámec realizovatelnosti jednotlivých opatření nikoliv konkrétní hodnotu, náročnost realizace
daného opatření. Náročnost daného opatření bude záviset na aktuálních smluvních vztazích či
náročnosti implementace daného opatření do prostředí provozovatele IS či MPSV.
Tabulka 11 – Metodika hodnocení hledisek náročnosti úprav systému

Hledisko

Nízká náročnost

Střední náročnost

Vysoká náročnost

Technická náročnost

Jedná se o úpravu nijak
zasahující do stávající
infrastruktury
a
konfigurace.

Jedná se o drobnou
úpravu
konfigurace,
která nemá dopad na
stávající infrastrukturu.

Jedná se o úpravu, která
má dopad na konfiguraci
a
na
stávající
infrastrukturu.

Finanční náročnost

Jedná se o úpravu, která
nepřesáhne odhadovaná
realizační kapacita 10
člověkodnů či finanční
hodnotu 100 000 Kč.

Jedná se o úpravu, která
přesáhne odhadovaná
realizační kapacita 10
člověkodnů a nebude
vyšší než 100, či finanční
hodnota bude v rozmezí
100 000 – 1 000 000 Kč.

Jedná se o úpravu
s vysokou
finanční
náročností,
kde
odhadovaná realizační
kapacita bude vyšší jak
100
člověkodnů
či
1 000 000 Kč.

Právní aspekty

Nemá dopad na stávající
smluvní vztahy.

Jedná se o drobnou a
definovanou
úpravu/rozšíření
stávajících
smluvních
vztahů
(objednávka,
dodatek)

Jedná se o zcela nové
právní hledisko (nová
smlouva,
úprava
autorských práv, apod.)

Časová náročnost

Odhadovaná
implementace
úpravy
nepřesáhne 1 měsíc.

Odhadovaná
implementace
úpravy
přesáhne 1 měsíc a
nebude delší než 6
měsíců.

Odhadovaná
implementace
úpravy
přesáhne 6 měsíců.
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Uživatelská náročnost

Bez jakékoliv uživatelské
součinnosti.

Nutné změnit uživatelské
postupy, manuály. Není
nezbytné
školení
uživatelů.

Nutné změnit uživatelské
postupy, manuály. Nutné
osobně
zaškolit
uživatele.
Osobní
podpora
koncovým
uživatelům.

Identifikace obsluhy procesů systémem Monit7+
Dle provedené analýzy lze definovat procesy, které jsou obsluhovány kvalitně, méně kvalitně či
vůbec.
Tabulka 12 – Identifikace obsluhy procesů systémem Monit7+

ID
procesu

Název procesu

01

Nastavování
programového
období

–

02

Nastavování
operačního
programu

–

Proces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.

03

Nastavování a
vyhlašování
výzvy

Zpracování
návrhu výzvy

Subproces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.

Připomínkování
výzvy

Subproces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.

Schválení výzvy

Subproces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.

Zapracování
výzvy do IS
Monit7+ a
Benefit7

Je podporován pouze subproces Zapracování výzvy do IS
Monit7+ a Benefit7 a tato podpora je požadována i v
budoucím období. Tento subproces je podporován
kvalitně, žádné nedostatky v podpoře nebyly
zaznamenány.

Zveřejnění
výzvy

Subproces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.

Příjem
projektové
žádosti

Subproces Příjem projektové žádosti není v současné
době IS Monit7+ podpořen, podpora je v budoucím
období požadována.

04

Přijetí a
registrace
projektové

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+
Proces není IS Monit7+ podporován a podpora není
žádoucí ani v budoucím období.
Byl evidován jeden nedostatek na globální úrovni a tím je
revize databáze indikátorů. Tento nedostatek nemá
dopad na IS Monit7+.
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ID
procesu

05

06

07

Název procesu

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+

žádosti

Registrace
projektové
žádosti

Subproces Registrace projektové žádosti je v současné
době IS Monit7+ podpořen a podpora je požadována i pro
budoucí období.

Výběr projektů
k realizaci a
jejich akceptace
(smlouva/
rozhodnutí)

Formální
hodnocení a
hodnocení
přijatelnosti

Subproces Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti
je v současné době IS Monit7+ podpořen a podpora je
požadována i pro budoucí období.

Věcné
hodnocení

Subproces Věcné hodnocení je v současné době IS
Monit7+ podpořen a podpora je požadována i pro
budoucí období. Podpora není kvalitní z důvodu
indikované neaktuálnosti databáze hodnotitelů.

Výběr projektů

Subproces Výběr projektů je v současné době IS Monit7+
podpořen a podpora je požadována i pro budoucí období.

Vydání
právního aktu

Subproces Vydání právního aktu není v současné době IS
Monit7+ podpořen a podpora není požadována ani pro
budoucí období.

Administrace
monitorovacích
zpráv z
finančního
pohledu

Subproces Administrace monitorovacích zpráv z
finančního pohledu je v současné době IS Monit7+
podporován a podpora je požadována i pro budoucí
období. Stávající podpora však není kvalitní z důvodu
duplicity při vyplňování v monitorovacích zprávách a z
důvodu nesnadnosti uživatelské práce se sestavami.
Nevhodná je rovněž nedostatečná elektronizace
komunikace s příjemci.

Administrace
monitorovacích
zpráv z věcného
pohledu

Subproces Administrace monitorovacích zpráv z věcného
pohledu je v současné době IS Monit7+ podporován a
podpora je požadována i pro budoucí období. Nevhodná
je v současné době nedostatečná elektronizace
komunikace s příjemci.

Administrace
změny v
projektu

Subproces Administrace změny v projektu je v současné
době IS Monit7+ podporován a podpora je požadována i
pro budoucí období. Nevhodná je v současné době
nedostatečná elektronizace komunikace s příjemci.

Sestavení
rozpočtu a
predikce

Subproces Sestavení rozpočtu a predikce není v současné
době IS Monit7+ podporován, ačkoli jsou v IS Monit7+
data o projektech, není možné v IS Monit7+ generovat
celkový rozpočet/výhled. Systém rovněž neumožňuje
kontrolu aktuálního stavu čerpání operačního programu.
Podpora těchto oblastí/funkcionalit je požadována pro

Správa a
monitorování
realizace
projektů

Realizování
plateb
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ID
procesu

Název procesu

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+
budoucí období.

08

Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem
a řídicím
orgánem

Přijetí žádosti o
platbu

Subproces Přijetí žádosti o platbu je v současné době IS
Monit7+ podporován a podpora je požadována i pro
budoucí období. Podpora však není plně kvalitní – z
pohledu přepisování změn v systému v případě podávání
Žádosti o platbu.

Schválení
žádosti o platbu

Subproces Schválení žádosti o platbu je v současné době
IS Monit7+ podporován a podpora je požadována i pro
budoucí období. Komplikaci zde způsobují přenosy dat nemožnost pokračovat v aktivitách na konkrétním
projektu po schválení žádosti o platbu před přenesením
dat.

Proplacení
platby příjemci

Subproces Proplacení platby příjemci není v současné
době IS Monit7+ podporován a podpora není požadována
ani pro budoucí období.

Certifikace

Subproces Certifikace není v současné době IS Monit7+
podporován a podpora není požadována ani pro budoucí
období.

Interní
komunikace

Subproces Interní komunikace není v současné době IS
Monit7+ podporován, podpora je požadována pro
budoucí období. Není jednotně nastaven jasný proces či
jeho informační podpora v systému. Komunikuje se
výhradně přes e-mail a další kanály. Toto je nesystémové
a velice špatně se zde vyhledává a dohledávají informace.
Systém nijak neřeší ani nepodporuje CRM agendy;
neeviduje požadavky ŘO na žadatele/příjemce, jejich
vypořádání, odpovídání dotazů atp. Nepropojuje agendy
projektového manažera a finančního manažera,
nepodporuje zastupitelnost, track record komunikace atp.
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ID
procesu

09

10

Název procesu

Kontrola
realizace
projektů

Monitorování a
hodnocení
operačního
programu

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+

Externí
komunikace

Subproces Externí komunikace není v současné době IS
Monit7+ podporován, podpora je požadována pro
budoucí období. Není jednotně nastaven jasný proces či
jeho informační podpora v systému. Komunikuje se
výhradně přes e-mail a další kanály. Toto je nesystémové
a velice špatně se zde vyhledává a dohledávají informace.
Systém nijak neřeší ani nepodporuje CRM agendy;
neeviduje požadavky ŘO na žadatele/příjemce, jejich
vypořádání, odpovídání dotazů atp. Nepropojuje agendy
projektového manažera a finančního manažera,
nepodporuje zastupitelnost, track record komunikace atp.

Sestavení plánu
kontrol

Subproces Sestavení plánu kontrol není v současné době
IS Monit7+ podpořen a podpora je požadována pro
budoucí období.

Realizace
kontrol na
místě (ex ante,
v průběhu a po
ukončení
projektu)

Subproces Realizace kontrol na místě (ex ante, v průběhu
a po ukončení projektu) je v současné době IS Monit7+
podpořen a podpora je požadována i pro budoucí období.
V současné době není kvalita vyhovující z důvodu
využívaných formátů příloh, z důvodu chybějící podpory
pro automatické vyplňování dokumentace ke kontrole.

Evidence a
sledování
plnění
nápravných
opatření
z realizovaných
kontrol

Subproces Evidence a sledování plnění nápravných
opatření z realizovaných kontrol je v současné době IS
Monit7+ podpořen a podpora je požadována i pro
budoucí období.

Monitorování
finančního
pokroku
programu

Subproces Monitorování finančního pokroku programu je
v současné době IS Monit7+ podporován, podpora je
požadována pro budoucí období.

Monitorování
věcného
pokroku
programu

Subproces Monitorování věcného pokroku programu je v
současné době IS Monit7+ podporován, podpora je
požadována pro budoucí období. Problémem je však
zpoždění při vkládání dat, které se následně promítá do
zkreslení údajů o věcném pokroku programu. Dochází
rovněž k chybnému vkládání dat - například není zadána
kumulativní hodnota indikátoru na projektu, ale pouze za
danou etapu; pokud chybu neodchytí PM, tak se chyba
propíše do systému; ovlivněno fluktuací a zkušeností
projektových manažerů. Chyby v indikátorech na projektu
se neopravují - pokud je zjištěna chyba, je požadavek na
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ID
procesu

Název procesu

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+
opravu předán přes PM žadateli, opravuje sám v další
monitorovací zprávě.

Reportování

Subproces Reportování je v současné době IS Monit7+
podporován, podpora je požadována pro budoucí období.
Podpora reportování však není v současné době
vyhovující, predikce je řešena v Excelu, je získávána složitě
ze sestav a podkladů, ačkoli systém veškeré potřebné
informace obsahuje.

Příprava plánu
evaluace

Subproces Příprava plánu evaluace není v současné době
IS Monit7+ podporován, podpora není požadována ani
pro budoucí období.

Realizace
evaluačního
projektu

Subproces Realizace evaluačního projektu není v současné
době IS Monit7+ podporován, podpora je požadována pro
budoucí období.

11

Monitorování
programového
období

–

Proces není v současné době IS Monit7+ podporován a
podpora není vyžadována ani pro budoucí období.

12

Administrace
nesrovnalostí

–

Proces není v současné době IS Monit7+ podporován a
podpora je vyžadována pro budoucí období. Jako chybějící
se jeví především tyto funkcionality: Průběh řešení
nesrovnalostí (protokol) je zadáván až po ukončení řízení,
chybí informace o průběžném stavu. V systému chybí
evidence hlášených nesrovnalostí, eviduje se v MS Excel.
Evidence veřejné podpory - není umožněno snižovat
veřejnou podporu ve schválených projektech, vytváří
nepřesnosti v sestavách k veřejné podpoře za program.

13

Podpora
uživatelů
Monit7+

Správa
uživatelských
účtů

Subproces Správa uživatelských účtů je v současné době IS
Monit7+ podporován a podpora je vyžadována i pro
budoucí období. Podpora však není kvalitní, jsou
identifikovány následující problémy. Zřizování přístupů –
vyplňuje se v MS Excel, na základě kterého je zřízen
přístup. Zrušení přístupů – vyplňuje se v MS Excel (není
systémový přístup, protože systém nehlídá neaktivitu).
Systém by měl umožňovat definovat workflow, na základě

IS
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ID
procesu

Název procesu

Subprocesy

Obsluha procesu/subprocesu IS Monit7+
kterého
by
uživateli
byl
přístup
založen/odstraněn/změněn. Systém by měl systémově
řešit nečinnost uživatele a jeho případnou deaktivaci.

Školení a
vzdělávání
uživatelů

Subproces Školení a vzdělávání uživatelů je v současné
době IS Monit7+ podporován a podpora je vyžadována i
pro budoucí období.

Ad-Hoc
podpora
koncových
uživatelů

Subproces Ad-Hoc podpora koncových uživatelů je v
současné době IS Monit7+ podporován a podpora je
vyžadována i pro budoucí období. Kvalita však není
dostačující, chybí centrální systém pro podporu uživatelů,
v rámci podpory se nepoužívá žádný IS jako například
HelpDesk. Požadavky nejsou nikde centrálně evidovány a
není možná aktuální kontrola či možnost efektivně
vyhodnotit službu podpory.

Evidence oprav
a rozvoje
systému

Subproces Evidence oprav a rozvoje systému je v
současné době IS Monit7+ podporován a podpora je
vyžadována i pro budoucí období. Stávající kvalita není
vyhovující, uživatelé nemají přehled o termínu dodání
opravy či požadavku. Evidence oprav a nových
funkcionalit je zasílána e-mailovou formou, což je
nepřehledné a obtížně čitelné.

Definice nedostupných dat a funkčních nedostatků IS Monit7+
Definice níže specifikovaných nedostupných dat a funkčních nedostatků IS Monit7+ vychází z
výsledků kvantitativního šetření celého segmentu uživatelů IS Monit7+ a výsledků strukturovaných
individuálních rozhovorů s vybranými uživateli, kteří se zabývají monitoringem a evaluací projektů.
Respondenti (především evaluátoři, projektoví manažeři, finanční manažeři atd.) specifikovali
především funkční nedostatky při práci se systémem, případně která data a informace evidují,
upravují mimo IS Monit7+ (viz následující tabulka):
Tabulka 13 – Identifikace nedostupných dat a funkčních nedostatků IS Monit7+

Uživatelská
role

Funkční nedostatky

Práce s jinými systémy z důvodů
nedostupných dat a funkcionalit
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Uživatelská
role
Hodnotitel

Projektový
manažer

Funkční nedostatky
•

Práce s jinými systémy z důvodů
nedostupných dat a funkcionalit

omezený počet znaků u komentářů hodnotitele k
daným kriteriím a v závěrečném komentáři (chybí
možnost k hodnocení přidat přílohu doc. xls.);

•

při zadávání textu chybí automatická oprava
pravopisu nebo alespoň možnost upozorňování
na chyby;

•

v rámci editoru textu nelze použít žádné
zvýraznění (např. tučně, podtržení, kurzíva) ani
žádné strukturování textu (odstavce, zarovnání);

MS Excel
•

posuzování rozpočtu projektů,
úvazků členů Realizačního týmu a
rozsahu a kapacity kurzů a pro
posouzení
relací
přidělených
deskriptorů
u
hodnocených
projektů;

•

krácení rozpočtu při hodnocení
projektů zpětně kopírované do IS
Monit7+

•

při zadávání hodnocení se zobrazují body až po
celkovém uložení hodnocení a nejsou vidět
průběžně;

•

zdlouhavé odezvy na sestavy;

•

nenadálé odhlášení od systému, ztráta dat;

•

nepřehledné vyhledávání vytvořených sestav
hodnocení;

•

systém není kompatibilní s MS Word - při
kopírování textů z wordu do IS Monit7+ (ve snaze
upravit pravopis) se objevují otazníky (?) místo
pomlček, uvozovek apod.

•

nedostatek znaků v editovatelných polích

MS Sharepoint

•

omezený počet znaků v polích při odesílání zpráv
příjemcům (potřeba 5x více znaků);

•

•

nepřehledné srovnání více verzí monitorovacích
zpráv;

•

komplikované a zdlouhavé generování sestav,
dojde i k odhlášení ze systému;

•

komplikované vytváření vlastních sestav,
nezobrazování informací v případě, když se zadá
více kritérií;

•

pokud systém hlásí chybu, musí se do systému
znovu přihlásit;

•

veškerá potřebná data o projektech se vedou
paralelně v excelu a po té se jednorázově
zadávají do IS Monit7+;

•

chybí funkcionalita, která by u jednotlivých
tlačítek při vybírání kurzorem zobrazovala svůj
tooltip (kontextovou nápovědu);

•

problematický převod sestav z IS Monit7+ do
Excelu a práce s čísly;
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Hodnotitelský modul (aplikace pro
řízení
procesu
hodnocení
projektů)- nedostatečné propojení
s IS Monit7+ - duplicitní práce

ANAS (MIS na MPSV)
•

sledování termínů a stavu
administrace
Monitorovacích
zpráv a projektových žádostí

MS Excel
•

termíny
předložení
monitorovacích zpráva (MZ) k
jednotlivým
projektům,
stav
kontroly MZ;

•

administrace
kontrol;

•

sledování
čerpání
projektu/smluv;

nesrovnalostí,
z
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Uživatelská
role

Funkční nedostatky
•

Finanční
manažer

•

Práce s jinými systémy z důvodů
nedostupných dat a funkcionalit

porovnávání rozpočtu - porovnává pouze
kapitoly, nejde do úrovně položek, takže je defacto nevyužitelná tvorba sestav dle vlastních
kritérií a neobsahuje všechna zadávaná pole do IS
Monit7+

některé záložky (např. Monitorovací zprávy)
umožňují ukládání příloh a některé nikoli (např.
Smlouvy, kde se evidují Rozhodnutí o změně
rozhodnutí), přílohy je pak nutné vložit do
Ostatní/přílohy, kde je evidováno množství příloh
z různých oblastí, chybí možnost ukládat soubory
jako přílohu přímo k záložce, které se týkají;

•

zdlouhavý proces vygenerování sestavy rozpočtu;

•

v případě otevírání více příloh najednou lze
zobrazit pouze 1 přílohu, nelze přepínat mezi více
přílohami a porovnávat je;

•

pomalá odezva při vyplňování, úpravách
rozpočtu, nepřehlednost dat o žadateli;

•

závažné systémové chyby při automatickém
přepisu dat na projektech (především v
platebních kalendářích a na klasifikacích plateb);

•

chybí možnost nastavení velikosti či zavření okna
dle potřeby;

•

reakce při vyplňování rozpočtu v IS Monit7+;

•

chybí samostatná okna pro vlastní komentář při
zadávání dodatků, rozpočtů apod.;

•

chybí automatizace v systému – sledování
termínů a upozornění na jejich neplnění,
upozornění na překročení částek, apod.;

•

odstávky systému v pracovních dnech, namísto
času, kdy se nepracuje
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•

sledování plnění monitorovacích
indikátorů, klíčových aktivit a
publicity;

•

tvorba příloh MZ, přehledy
čerpání, harmonogramy;

•

obecně filtrování dat, sestav,
součty, výpočty, sdílení seznamů
atd.

MS Sharepoint
•

evidence a řešení chyb EA v MZ

ANAS (MIS na MPSV)
•

evidence termínů MZ v projektech
administrovaných EA, dalších chyb
odhalených v kontrole po EA;

•

kontrola a administrace MZ

MS Excel
•

evidence projektů a finanční
kontrola monitorovacích zpráv
(MZ) se žádostmi o platbu - data,
požadované částky z podrobného
rozpočtu, skutečné částky z MZ,
termíny;

•

kontrola termínů příjmu MZ,
odeslání připomínek a termín
dodání oprav;

•

výpočet částky k proplacení, podílu
spolufinancování EU;

•

tabulky
státního
nároků;

•

zaznamenávání podrobných dat
(podrobných výdajů, které jsou
součástí
jednotlivých
kapitol
rozpočtu),
sledování
nepodstatných i podstatných
změn, harmonogram příchodu
monitorovacích zpráv apod.;

•

tabulky k hlídání čerpání dotace na
jednotlivé příjemce /Zádržné,

pro vytváření PRV,
rozpočtu,
sledování
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Uživatelská
role

Funkční nedostatky

Práce s jinými systémy z důvodů
nedostupných dat a funkcionalit
Přečerpání položek apod./
•

Kontrolor

Koordinátor
monitoringu

•

neexistující provázanost záložek
projektu“ a „nesrovnalosti“;

„kontrola

•

ve složce „subjektů“ evidující příjemce projektu
chybí obsah informaci k jednotlivým projektům
příjemce, ty jsou obsaženy pouze ve složce
„projektu“, která umožní zobrazení pouze
jednoho projektu, což neumožní porovnávat
rozpočty jednoho subjektu pro různé projekty;

•

nedostatečný rozsah dat uvolněných pro tvorbu
sestav

•

chybí nápověda (popis zdrojových dat) při tvorbě
vlastních sestav. Uživatel nemá přehled, zda do
sestavy zařazuje relevantní data;

•

neumožňuje monitoring ve struktuře po
subjektech (subjekty = resorty MPO, MV, MŠMT
atd.);

•

neposkytuje souhrnné sestavy po výzvách (pro
zjištění úrovně výkonu koordinace výzev
jednotlivými subjekty (resorty MPO, MV atd.)
z hlediska kvality, rychlosti a průběhu
administrace a řízení výzev;

•

neumožňuje souhrnný export přehledu výzev se
souhrnnými informacemi o projektech (nyní je
nutné sčítat data (hodnoty) z jednotlivých
projektů v excelu);

•

neumožňuje automatické generování výstupních
tabulek přímo do ANAS (MIS MPSV) – musí se
9
přenést přes excel ;

•

chybí funkcionality základních matematických
operací (sčítání, odčítání, %) pro výpočet pokroku
v čerpání;

•

chybí funkcionality umožňující rozdělení projektů
dle Cílů PHSS, oblastí podpor programu, a
ministerstev;

9

další zpracování a filtrování sestav
z Monit7+

MS Excel
•

práce se
dokladů

soupiskami

účetních

MS Excel
•

třídění, grafické úpravy tabulek,
matematické modely, výpočty
sestavy, úprava dat pro ANAS

Poznámka: Propojení IS Monit7+ jako hlavního informačního systému OP LZZ a IS ANAS není nastaveno. Po
technické stránce je řešení proveditelné, nicméně, z rozhodnutí vedení MPSV nebylo implementováno.
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Uživatelská
role

Evaluátor

Funkční nedostatky

Práce s jinými systémy z důvodů
nedostupných dat a funkcionalit

•

neefektivní evidence dat, chybí funkcionality pro
sčítání hodnot za globální granty a individuální
projekty

•

nemožnost třídění dat v projektech z vybraných
atributů (z hlediska plnění termínů, indikátorů
atd.);

MS Excel
•

DB
evaluačních
doporučení,
zpracování evaluačních šetření;

•

omezený export dat do xls formátu (nad 600
údajů-řádků) - systém je nestabilní (data je nutné
zadávat po částech ručně);

•

pro výpočty nad sestavami a také
někdy pro snadné filtrování sestav;

•

•

z polí / údajů o projektech nelze kopírovat;

úprava sestav, formátování
filtrování výstupů;

•

omezující počet znaků povolených pro závěrečné
zhodnocení projektu;

•

statistické výstupy;

•

•

absence "slovníku polí" v modulu uživatelské
sestavy pro snadné přidání datového pole do
uživatelské sestavy

pro možnost kvantifikovat data
(počty projektů, monitorovací
indikátory atd.)

a

Při pohledu na informační systém Monit7+ z hlediska

•

dat / datové vrstvy (zajišťující konzistenci, úplnost a přístupnost dat)

•

aplikačních vrstvy / aplikačních funkcí (funkce, výpočty a zpracování dat)

•

prezentační vrstvy (zobrazení informací pro uživatele, ovládání, zadávání vstupů)

lze konstatovat následující zjištění:

•

v hodnocení nebyla identifikována data a datové oblasti, která by v IS Monit7+ zásadně
chyběla. Častěji jsou však data považována za obtížně dostupná z hlediska požadovaných
sestav při třídění a vyhledávání, nedostatky tedy leží primárně v oblasti prezentace dat a
uživatelského rozhraní případně vyplývají z procesního a metodického nastavení programu
(např. nesrovnalosti, monitorování programu).

•

z aplikačního hlediska plní systém své funkce v zásadě uspokojivě. Výjimku tvoří oblast proces
monitorování a hodnocení programu, kde byla identifikována potřeba komplexnějších
analytických funkcí a výstupů (například třídění dle cílových skupin (žen, postižených atd.)
nebo podle typů projektů (z hlediska oblasti podpor či typologie intervencí). Takovéto
výstupy a funkce typu „business intelligence“ struktura dat v IS Monit7+ neumožňuje.
Zpřístupňuje data principielně pouze po konkrétních projektech a data je nutno dále pracně
vyhledávat/třídit/kumulovat. Podstatou řešení je implementovat další podrobnější číselníky /
taxonomie, které umožní vícedimenzionální pohled na data.
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Doporučení
Identifikace nedostatků vychází ze zjištění, která jsou uvedena v tabulce výše. V případě, že proces dnes není podporován IS a do budoucího programového
období není požadavek na jeho pokrytí, není předmětem klasifikace náročnosti. V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivá zjištění, doporučení a
expertní odhad klasifikace náročnosti řešení.

Výsledná
náročnost

Uživatelská
náročnost

Návrh řešení

Časová
náročnost

Popis nedostatku

Právní
aspekty

procesu

Název
procesu/
subprocesu

Finanční
náročnost

ID

Technická
náročnost

Tabulka 14 – Zjištění, doporučení a expertní odhad klasifikace náročnosti řešení nedostatků systému

01

Nastavování
programového
období

–

–

–

–

–

–

–

–

02

Nastavování
operačního
programu

–

–

–

–

–

–

–

–

03

Nastavování a
vyhlašování výzvy

–

–

–

–

–

–

–

–

04

Přijetí a registrace
projektové žádosti
/ Příjem
projektové žádosti

Subproces Příjem projektové žádosti není v
současné době IS Monit7+ podpořen,
podpora je v budoucím období požadována.

Výstupem řešení je plně elektronický sběr
žádostí s nutností implementace nástroje
autority (například kvalifikovaný elektronický
podpis).

1

3

3

2

3

2,4
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Výsledná
náročnost

Uživatelská
náročnost

Návrh řešení

Časová
náročnost

Popis nedostatku

Právní
aspekty

procesu

Název
procesu/
subprocesu

Finanční
náročnost

ID

Technická
náročnost
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08

Výběr projektů k
realizaci a jejich
akceptace
(smlouva/
rozhodnutí)/Věcné
hodnocení

Podpora výběru hodnotitelů není kvalitní z
důvodu indikované neaktuálnosti databáze
hodnotitelů.

Nejedná se o úpravu technického řešení, ale
validaci a aktualizaci stávajících dat v
systému.

1

1

1

1

1

1

06

Správa a
monitorování
realizace projektů

Stávající podpora není kvalitní z důvodu
duplicity při vyplňování v monitorovacích
zprávách a z důvodu nesnadnosti uživatelské
práce se sestavami.
Nevhodná je rovněž nedostatečná
elektronizace komunikace s příjemci.

Návrh řešení počítá s úpravou filosofie
vyplňování monitorovacích zpráv, zavedením
komplexního systémového nástroje pro
externí a interní komunikaci, zavedení
nástroje autority. Tyto nástroje je nezbytné
integrovat do IS pro administraci a řízení
programů/projektů SF EU.

2

3

3

3

3

2,8

07

Realizování plateb
/ Sestavení
rozpočtu a
predikce

Subproces Sestavení rozpočtu a predikce
není v současné době IS Monit7+
podporován, ačkoli jsou v IS Monit7+ data o
projektech, není možné v IS Monit7+
generovat celkový rozpočet/výhled. Systém
rovněž neumožňuje kontrolu aktuálního
stavu čerpání operačního programu. Podpora
těchto oblastí/funkcionalit je požadována pro
budoucí období.

Návrhem řešení je zavedení centrálního
reportovacího
systému,
který
bude
umožňovat dimenzionální pohled na veškerá
data IS.

3

3

3

3

3

3
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Popis nedostatku

Návrh řešení

07

Realizování plateb
/ Přijetí žádosti o
platbu

Z pohledu přepisování změn v systému v
případě podávání Žádosti o platbu není
podpora subprocesu dostatečná.

Problematika definice práv pro úpravy
konkrétních položek na monitorovací
zprávě/ŽOP je velice složitá a systémové
řešení by bylo velice analyticky a
implementačně náročné bez vysoké přidané
hodnoty. Návrh řešení tedy předpokládá
úpravu řešení o grafické prvky, které uživateli
usnadní práci/kontrolu se systémem.

1

2

2

2

2

1,8

07

Realizování plateb
/ Schválení žádosti
o platbu

Komplikaci zde způsobují přenosy dat nemožnost pokračovat v aktivitách na
konkrétním projektu po schválení žádosti o
platbu před přenesením dat.

Přenos dat realizován asynchronně. Návrh
konkrétního řešení směřuje k synchronnímu
přenosu dat.

3

3

2

2

2

2,4

08

Komunikace mezi
žadatelem,
poskytovatelem a
řídicím orgánem

Subproces Interní a Externí komunikace není
v současné době IS Monit7+ podporován,
podpora je požadována pro budoucí období.

Návrh počítá se zavedením komplexního
systémového nástroje pro externí a interní
komunikaci, zavedení nástroje autority. Tyto
nástroje je nezbytné integrovat do IS pro
administraci a řízení programů/projektů SF
EU.

2

3

3

3

3

2,8

09

Kontrola realizace
projektů /
Sestavení plánu
kontrol

Subproces Sestavení plánu kontrol není v
současné době IS Monit7+ podpořen a
podpora je požadována pro budoucí období.

Návrh počítá se zavedením komplexního
systémového nástroje pro řízení a kontroly
jednotlivých činností a aktivit, možností
nastavení eskalací. Tento nástroj je nezbytné
integrovat do IS pro administraci a řízení
programů/projektů SF EU.

2

3

3

3

3

2,8

procesu
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Popis nedostatku

09

Kontrola realizace
projektů /
Realizace kontrol
na místě (ex ante,
v průběhu a po
ukončení projektu)

V současné době není kvalita vyhovující z
důvodu využívaných formátů příloh, z
důvodu chybějící podpory pro automatické
vyplňování dokumentace ke kontrole.
Realizace kontrol na místě (ex ante, v
průběhu a po ukončení projektu).

Návrh
předpokládá
pouze
požadované funkcionality.

doplnění

1

2

2

2

2

1,8

10

Monitorování a
hodnocení
operačního
programu /
Monitorování
věcného pokroku
programu

Problémem je zpoždění při vkládání dat,
které se následně promítá do zkreslení údajů
o věcném pokroku programu. Dochází rovněž
k chybnému vkládání dat - například není
zadána kumulativní hodnota indikátoru na
projektu, ale pouze za danou etapu; pokud
chybu neodchytí PM, tak se chyba propíše do
systému; ovlivněno fluktuací a zkušeností
projektových
manažerů.
Chyby
v
indikátorech na projektu se neopravují pokud je zjištěna chyba, je požadavek na
opravu předán přes PM žadateli, opravuje
sám v další monitorovací zprávě.

Jedná se o systémovou záležitost, nikoliv
technickou. V případě nezbytnosti je možná
úprava na úrovni metodického přístupu.

1

1

1

1

2

1,2

10

Monitorování a
hodnocení
operačního
programu /

Podpora reportování není v současné době
vyhovující, predikce je řešena v MS Excel, je
získávána složitě ze sestav a podkladů, ačkoli
systém
veškeré
potřebné
informace

Návrh
řešení
předpokládá
zavedení
centrálního reportovacího systému, který
bude umožňovat dimenzionální pohled na
veškerá data IS.

3

3

3

3

3

3,0

procesu

Návrh řešení

50

Právní
aspekty

Název
procesu/
subprocesu

ID

Výsledná
náročnost

Uživatelská
náročnost

Časová
náročnost

Právní
aspekty

Název
procesu/
subprocesu

Finanční
náročnost

ID

Technická
náročnost

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

Popis nedostatku

Návrh řešení

Reportování

obsahuje.

10

Monitorování a
hodnocení
operačního
programu /
Realizace
evaluačního
projektu

Subproces Realizace evaluačního projektu
není v současné době IS Monit7+
podporován, podpora je požadována pro
budoucí období.

Návrh předpokládá doplnění požadované
funkcionality
(zavedení
centrálního
reportovacího
systému,
který
bude
umožňovat dimenzionální pohled na veškerá
data IS).

1

2

2

2

3

2,0

12

Administrace
nesrovnalostí

Proces není v současné době IS Monit7+
podporován a podpora je vyžadována pro
budoucí období. Jako chybějící se jeví
především tyto funkcionality: Průběh řešení
nesrovnalostí (protokol) je zadáván až po
ukončení řízení, chybí informace o
průběžném stavu. V systému chybí evidence
hlášených nesrovnalostí, eviduje se v MS
Excel. Evidence veřejné podpory – IS neumí
snížit veřejnou podporu a neumí vložit
zápornou částku, promítá se do přesnosti
sestav k veřejné podpoře za program.

Návrh předpokládá doplnění požadované
funkcionality.

1

2

2

2

3

2,0

procesu
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13

Podpora uživatelů
IS Monit7+ /
Správa
uživatelských účtů

Podpora není kvalitní, jsou identifikovány
následující problémy. Zřizování přístupů –
vyplňuje se MS Excel, na základě kterého je
zřízen přístup. Zrušení přístupů – vyplňuje se
MS Excel (není systémový přístup, protože
systém nehlídá neaktivitu).

Návrh předpokládá implementaci buď
identity managementu či systému, který
umožní definovat workflow, na základě
kterého
by
uživateli
byl
přístup
založen/odstraněn/změněn. Systém by měl
systémově řešit nečinnost uživatele a jeho
případnou deaktivaci.

2

3

3

3

3

2,8

13

Podpora uživatelů
IS Monit7+ / Adhoc podpora
koncových
uživatelů

Subproces Ad-Hoc podpora koncových
uživatelů je v současné době IS Monit7+
podporován a podpora je vyžadována i pro
budoucí období. Kvalita však není dostačující,
chybí centrální systém pro podporu
uživatelů, v rámci podpory se nepoužívá
žádný IS jako například HelpDesk. Požadavky
nejsou nikde centrálně evidovány a není
možná aktuální kontrola či možnost
vyhodnotit službu podpory.

Návrh předpokládá implementaci centrálního
systému HelpDesk/ServiceDesk který umožní
nejen komfortní a efektivní řízení podpory a
zejména dále monitoring a nástroje pro
zvyšování úrovně podpory a provozu
informačního systému.

2

3

3

3

3

2,8

13

Podpora uživatelů
IS Monit7+ /
Evidence oprav a
rozvoje systému

Stávající kvalita není vyhovující, uživatelé
nemají přehled o termínu dodání opravy či
požadavku. Evidence oprav a nových
funkcionalit je zasílána e-mailovou formou,
což je nepřehledné a obtížně čitelné.

Poskytovatel IS disponuje nástrojem pro
release management. Návrh tedy počítá s
distribucí přístupů pro koncové uživatele či
úpravou stávajících komunikačních kanálů
evidence oprav/nových funkcionalit.

1

1

2

2

2

1,6
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5.3 Evaluační otázka č. 3
Jakým způsobem (dostatečně/účelně/méně dostatečně apod.) jsou ve stávajícím systému
nastaveny činnosti související s kontrolou práce uživatelů, školením uživatelů, způsobem
„marketingu“ systému vůči uživatelům, tj. faktory, které nutně vstupují jako vliv na úspěšný
provoz systému?
Činnosti kontroly, školení a podpory uživatelů jsou nastaveny v zásadě efektivně a účelně.
Kvalita technické podpory a spokojenost uživatelů s nimi má prokazatelný vliv na práci uživatelů
se systémem a na celkovou spokojenost uživatelů, zároveň z uživatelského pohledu patří mezi
nejlépe hodnocené atributy kvalita informací získaných na technické podpoře, informovanost o
aktualizacích systému a přístup pracovníků technické podpory.
Mezi hůře hodnocené atributy lze považovat spokojenost s účelností změn v monitorovacím
systému. Pro efektivnější komunikaci tohoto i dalších typů informací doporučujeme připravit
komunikační strategii jako nástroj zlepšování interního marketingu monitorovacího systému.

Metodická východiska
Jedním z důležitých pilířů kvalitního informačního systému je uživatelská podpora, jejímž cílem je
jednak pomáhat uživatelům řešit (technické) problémy se systémem a jednak je informovat o
změnách v systému a o jeho provozu. I když bývá kvalita technické podpory často opomíjeným
tématem, má prokazatelný vliv na práci se systémem a na spokojenost se systémem.10 Zároveň
představuje jeden z mála zdrojů zpětné vazby o provozu systému a o řešených problémech a
nedostatcích systému.
Kvalitní databázový, informační a komunikační systém napomáhá jeho uživatelům efektivně zvládat
každodenní agendu. Z uživatelského hlediska je maximálně použitelný pro všechny řešené činnosti, je
snadno ovladatelný, obsahuje všechny potřebné informace a v případě nutnosti je k dispozici
technická podpora. Na systém lze proto nahlížet ze tří hledisek (kritérií):

•

kvalita systému (pracovního prostředí / aplikace);

•

kvalita informací a dat;

•

kvalita uživatelské podpory (servisu).

Činnosti, které souvisejí s kontrolou práce uživatelů, školením uživatelů a způsobem „marketingu“
systému byly analyzovány především v rovině:

10

Zdroj: PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success: models,
dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems. Operational Research
Society Ltd., vol. 17, str. 236–263
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•

kontroly práce uživatelů z pohledu manažerského – důraz byl kladen na analýzu efektivity
podpory činnosti pracovníků a vedoucích pracovníků zadavatele v rámci jednotlivých výzev;

•

školení uživatelů – činnosti související se školením uživatelů jsou chápány jako zaškolování
nových pracovníků a proškolování příslušných pracovníků při změnách/aktualizacích
Monit7+;

•

„marketing“ systému – zahrnuje primárně kroky směřující k informovanosti uživatelů o
možnostech monitorovacího systému, jeho funkcionalitách, informacích o nových
aktualizacích a novinkách. Jeho cílem by mělo být vyšší povědomí uživatelů o systému, které
přispěje k efektivnějšímu a intenzivnějšímu využívání stávajících možností Monit7+.

Relativně menší důraz byl kladen na kontrolu uživatelů z pohledu bezpečnosti dat a monitorovacího
systému jako celku mj. s ohledem na fakt, že IS byl auditován, aniž by byla zjištěna pochybení, která
by svými dopady přímo ovlivnila bezpečnost a integritu dat11.
Když se řekne kvalita řízení IT služeb, znamená to zpravidla ISO a jím vydané normativy. V oblasti
řízení IT služeb tento ekvivalent dlouho neplatil. Velké části IT obce se vybavily v této souvislosti spíše
pojmy ITIL, COBIT a jiné. Opravdovým kvalitativním mezinárodním standardem, dle kterého lze
certifikovat, se ale v této oblasti stal až ISO/IEC 20000. Vychází z mnohem známějšího procesního
rámce pro poskytování IT služeb ITIL (Information Technology Infrastructure Library).
V rámci normy ČSN ISO/IEC 20000-1 je aplikován procesní přístup. Jsou specifikovány úzce
propojené základní procesy (viz následující kap.)

Procesy dodávky služeb

•

kapacity - zajištění dostatečné kapacity ke splnění odsouhlasených a budoucích požadavků,
které vycházejí z potřeb zákazníků vč. očekávaných změn např. nových technologií, legislativy
apod.;

•

úroveň služeb - poskytování služeb dle stanovených cílů při souhlasu zainteresovaných stran;

•

bezpečnost informací - stanovení a dokumentace bezpečnostních opatření vč. popisu rizik
spojených s přístupem ke službám nebo systémům a jejich řízení;

•

kontinuita a dostupnost služeb - vytvoření předpokladů pro plnění dohodnutých závazků se
zákazníky (oblast kontinuity a dostupnosti služeb) za všech okolností;

11

DÍLČÍ ZPRÁVA O AUDITU SYSTÉMU č. 451/10/SYS (16/2010/AO), Audit monitorovacího systému SF a FS pro
programové období 2007 – 2013; Deloitte, 31. 1. 2011, str. 6
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•

výkazy o službách - vytvoření dohodnutých, aktuálních, spolehlivých a přesných výkazů pro
kvalifikované rozhodování a komunikaci vč. popisu, označení, účelů, příjemců, zdrojích dat
každého výkazu;

•

rozpočtování a účtování pro IT služby - definování postupů pochopitelných pro všechny
zainteresované strany vč. dostatečně podrobného rozpočtování nákladů;

•

řídící procesy:

•

−

konfigurace - stanovení a řízení dílčích prvků služeb a infrastruktury vč. udržování
konfiguračních informací, jedinečné identifikovatelnosti položek konfigurace,

−

změny - zajištění řízeného postupu pro posouzení, schválení a aplikaci změn vč.
pravidelné analýzy změn pro zjištění negativních trendů;

procesy řešení:
−

incidenty - vytvoření předpokladů pro rychlé obnovení služby v případě jejího přerušení
(snížení její kvality) jakoukoli nestandardní událostí,

−

problémy - vytvoření předpokladů pro minimalizování vzniku a dopadů incidentů
prostřednictvím proaktivní identifikací příčin incidentů vč. následných nápravných/
preventivních opatření;

•

proces uvolnění - stanovení postupů uvolnění služeb, systémů, software a hardware vč.
koordinace s managementem konfigurace managementem změn;

•

procesy řízení vztahů:
−

s byznysem - vybudování dobrých vztahů se zákazníky a dalšími zainteresovanými
stranami, vč. tvorby/změn smluv, řešení stížností, stanovení odpovědnosti za sledování
spokojenosti zákazníků,

−

s dodavateli - stanovení postupů řízení dodavatelů, aby bylo zajištěno kontinuální a
kvalitní poskytování služeb.

Management úrovně služeb je jedním z nejdůležitějších procesů, ve kterém zákazník specifikuje své
požadavky a současně kontroluje úroveň a parametry poskytovaných IT služeb. Prvním krokem v
tomto procesu je vytvoření smlouvy/dohody o úrovni služeb tzv. SLA (service level agreement) a
katalogu služeb, ve kterém oba partneři (poskytovatel a zákazník musí být partnery, jinak proces s
vysokou pravděpodobností příliš fungovat nebude) specifikují parametry jednotlivých elementárních
IT služeb. Příkladem takových služeb jsou například:

•

poskytování on-line přístupu k aplikaci,

•

řešení požadavku v rámci služby s danou prioritou apod.
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Jako příklad nejobvyklejších parametrů může sloužit:

•

maximální doba výpadku služby,

•

dostupnost služby v procentech za sledované období,

•

odezva na požadavek nebo odezva aplikace na specifikovanou akci,

•

maximální počet výpadků za sledované období apod.

Management incidentů je nejběžnějším procesem, se kterým přichází zákazník do styku téměř každý
den. Jedná se také o proces, který bývá ve většině organizací dobře zvládnutý. Jeho cílem je co
nejrychlejší obnova přerušené nebo omezené dodávky služeb. I když říkáme „co nejrychlejší“, stále
musíme mít na zřeteli, že jsme své požadavky na rychlost specifikovali v SLA. Koncový uživatel u
tohoto procesu nejvíce ocení, pokud má jedno místo na nahlášení incidentu (telefonní číslo, e-mail,
specializovanou aplikaci) a je o průběhu řešení uspokojivě informován. Tyto služby by pro něj mělo
zajišťovat pracoviště tzv. service desku.
Management změn není třeba tak často, jako řešení incidentů, ale neexistence nebo nefunkčnost
tohoto procesu způsobí ztrátu možnosti dynamického přizpůsobování IT služeb potřebám zákazníka a
jejich rozvoje. V procesu managementu změn musí zákazník společně s poskytovatelem služeb
zajistit, aby byly prováděny jen takové změny, které mají smysl pro zákazníka a přinášejí mu nějaké
výhody – vyšší výnosy, úspory nákladů, eliminaci rizik.

Hodnocení uživatelské podpory uživateli systému
„Naprosto nejslabší článek celého systému! Komunikace s uživatelskou podporou pomalá, neefektivní.
Uživatelská podpora je naprosto neflexibilní.“ „Nedařilo se přihlášení do systému. Na hotline jsem se
nemohl/a dovolat.“ Probíhají „časté změny a aktualizace systému, které nestačíme ani při práci
studovat. Naší prací není neustále studovat příručky změn v systému.“ „Zasílání formulářů pro zřízení
přístupu do systému je zbytečná administrativa, zvláště když usilujeme o eGovernment.“ „Vyplnit
požadavek na opravu pro běžné uživatele není zrovna jednoduché a místo neustálého vracení
nepřijatých požadavků by byla vhodnější konkrétní rada, jak správně vyplnit.“ Nastává „tristní situace,
kdy je každá oprava v Monit7+ placena (a to draze) zvlášť a navíc, a uživatelé jsou tak tlačeni k tomu,
aby z důvodů finančních úspor minimalizovali požadavky na opravy a nechávali v Monit7+ chybné
údaje!“ S problémem jsem se „nesetkal/a, naopak, vždy ochota a rychlost ... chválím!“ 12
Kvalitní informační systém disponuje uživatelskou podporou, která včas informuje o změnách a která
je dostupná v čase potřebném pro řešení problému. Hodnocení aktuální uživatelské podpory, kterou

12

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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poskytuje správce/provozovatel systému Monit7+, se liší mezi pracovníky implementační struktury
OP LZZ a OP VK13:

•

S podporou (ve smyslu využití hotline nebo účasti na školení) má zkušenosti naprostá většina
pracovníků implementační struktury OP LZZ (94 %) i OP VK (98 %).

•

Se současnou uživatelskou podporou jsou pracovníci OP LZZ spokojeni mnohem více (hodnotí
ji „školní“ známkou 2,1) než pracovníci OP VK (2,7). Kladně hodnotí podporu až 64 %
pracovníků OP LZZ, v případě pracovníků OP VK je tento podíl 46 %. Naopak nespokojeno je 9
% pracovníků OP LZZ, resp. 27 % pracovníků OP VK.

Obrázek 6 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska uživatelské podpory (servisu)
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13

Vyšší spokojenost pracovníků OP LZZ potvrzuje i hodnocení dílčích atributů uživatelské
podpory. Pracovníci OP LZZ hodnotí tyto atributy známkami 2,0–2,5, zatímco pracovníci OP
VK známkami 2,4–2,9. Mezi nejlépe hodnocené atributy patří kvalita informací získaných na
technické podpoře, informovanost o aktualizacích systému a přístup pracovníků technické
podpory. Za nejhůře hodnocené atributy lze považovat spokojenost s účelností změn a se
samostatností práce v systému.

Zdroj: Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4 (05/2012)
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Obrázek 7 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska kvality atributů uživatelské podpory (servisu)
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•

Hodnocení atributu přístupu pracovníků technické podpory dosahuje jednak nejlepšího
ohodnocení (2,2) a jednak má rozhodující vliv na celkovou spokojenost uživatelů s kvalitou
technické podpory. Za další atributy kvality dat s o něco nižším vlivem lze v případě
pracovníků OP LZZ považovat kvalitu informací získaných na technické podpoře, účelnost
změn, ale také zkušenost s (ne)vyřešením problému s pomocí poskytnutou hotline nebo
zkušenost s (ne)dostupností hotline. V případě pracovníků OP VK je možné do hlavních
faktorů spokojenosti zařadit kvalitu informací získaných na technické podpoře a
informovanost o funkcionalitách systému.

•

Minimálně dvě třetiny uživatelů systému zaznamenaly některý z nedostatků technické
podpory, které je omezily v práci se systémem. Nejzávažnějším nedostatkem je v tomto
ohledu problém nízké užitečnosti školení, se kterým se někdy setkalo až 75 % pracovníků OP
LZZ, resp. 82 % pracovníků OP VK. Závažnost tohoto nedostatku však nelze považovat za
vysokou (2,6 pro pracovníky OP LZZ, resp. 3,0 pro pracovníky OP VK).

Tabulka 15 – Zásah a závažnost nedostatků týkající se uživatelské podpory (servisu)

Pracovníci OP LZZ

Pracovníci OP VK

Zásah

Závažnost

Zásah

Závažnost

Hotline systému nebyla dostupná v
čase, potřebném pro řešení problému

67%

2,4

63%

2,9

Pomoc poskytnutá hotline nepomohla
vyřešit problém

64%

2,1

62%

2,4

Školení k systému nebylo pro mě
užitečné nebo mi nezjednodušilo práci

75%

2,6

82%

3,0
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Doporučení
Interní marketing jakýchkoliv služeb poskytovaných některým oddělením v podniku se ve své
podstatě příliš neliší od marketingu klasického, který provádí podnik vůči svým zákazníkům. Pokud si
konkrétní oddělení, tedy v tomto případě IT, vyčleníme od zbytku organizace, pak služby, které
poskytuje ostatním oddělením, jsou nabízenými produkty a ostatní oddělení jsou jeho zákazníky.
Samotný marketing je založený především na efektivní komunikaci.
Hlavním bodem, o který se interní komunikace opírá, je komunikační strategie. V té se stanoví
především komunikační kanály, které se využívají pro komunikaci různých typů sdělení k různým
cílovým skupinám. Lze tak přehledně vidět, v jakých situacích je třeba komunikovat formálně s
využitím specifických komunikačních prostředků a naopak, kdy postačí komunikace neformální.
Interní marketing zahrnuje také kultivaci dobrých vztahů s cílovou skupinou „zákazníků“. Zde mohou
hrát roli např. sociální schopnosti pracovníků, se kterými jsou uživatelé informačního systému v
kontaktu. Ačkoliv pracovníci IT nemusí provádět marketing přímo, dobrá zkušenost s jejich jednáním
dokáže zanechat v uživatelích pozitivní dojem.
Důležitou otázkou není pouze „JAK“, ale také „CO“ se bude pomocí marketingové komunikace
sdělovat. Zde si každé IT oddělení musí rozhodnout, co je potřeba vylepšit, co podpořit v očích
uživatelů, čím se vyzdvihnout. Příkladem může být kvalitní technická podpora, nabízené technické
vybavení, či jasné informace o přínosu nového informačního systému pro práci vlastních uživatelů.
Volba obsahu komunikace tak, aby skutečně mohl oslovit cílovou skupinu je jeden z hlavních
požadavků pro provoz kvalitního interního marketingu vlastních služeb.
Doporučené komunikační kanály
Komunikační strategie musí obsahovat jasné propojení komunikačních kanálů s cílovými skupinami a
musí být zřejmé, jaké informace mají být prezentovány.
Příklady komunikačních kanálů, které vnímáme jako vhodné pro účely interního marketingu
monitorovacího systému:
Tabulka 16 – Doporučené komunikační kanály

Komunikační
kanál
Přímá osobní
komunikace

Vhodné informace ke komunikaci
Přímá komunikace může zahrnovat jak komunikaci tváří v tvář mezi dvěma osobami, tak
i skupinové diskuse, prezentace či různé workshopy zaměřené na zlepšení schopností ve
specifické oblasti.
Klasická prezentace má jakožto nástroj komunikace nejširší spektrum možných příjemců
informací. Je tedy vhodná, pokud chceme předat informace mnoha osobám zároveň.
Skupinové diskuse jsou také možností ovlivňovat pohled více lidí zároveň, avšak kontakt
zúčastněných osob je již bližší a méně formální.
Workshop jako nástroj komunikace bývá zaměřen na naučení účastníků nějaké nové
schopnosti. Přitom mají pochopitelně hlavní „učitelé“ předávající své znalosti možnost
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Komunikační
kanál

Vhodné informace ke komunikaci
ovlivňovat náhled svých „studentů“ na probíranou oblast. Pokud by se jednalo o IS/ICT
workshop k podpoře využití např. nové funkce informačního systému, lze při této
příležitosti pozitivně ovlivňovat pohled účastníků na celý informační systém.

Společenské
akce

Společenské akce umožňují bližší, neformální komunikaci mezi zaměstnanci z různých
oddělení. Při takové příležitosti lze silně zlepšovat dojem, kterým IT personál působí na
ostatní pracovníky podniku. Je ovšem nutné aby tyto akce byly pořádány tak, aby zaujaly
i zaměstnance z ostatních oddělení, ne pouze znalce oboru IT. Jinak by mohl být efekt
právě opačný.

E-mail

E-mail je levnou formou komunikace, která je v dnešní době velice rozšířená. E-mail je
tedy snadno použitelný a levný komunikační kanál, nemusí však mít velký výsledný
efekt. Výhodou e-mailu je ovšem fakt, že osoby pracující v IS/ICT jej často preferují jako
hlavní způsob komunikace vzhledem k jeho jednoduchosti a asynchronnímu způsobu
komunikace (tzn., že není okamžitá zpětná vazba, na kterou je třeba reagovat).

Interní časopisy,
letáky, bulletin

Ačkoliv tato forma komunikace může být (zvlášť u větších podniků) dražší, dobře
vytvořené letáky a časopisy dovedou zaujmout a vtáhnout zaměstnance do čtení. Tímto
způsobem mu mohou sdělit potřebné informace. Při vhodné příležitosti se tak může
objevit například leták či oběžník IT oddělení, který informuje zbytek podniku o
novinkách a zajímavostech spojených s informačním systémem. Zpracování musí
zaujmout, a obsah nesmí odrazovat (např. přílišné zaměření na technické detaily).

Nástěnky
(fyzické,
virtuální/webové
stránky)

Fyzickou nástěnku lze napojit na předchozí kanál, kde jsou zmíněny letáky (či ve

Dokumentace
informačního
systému

Kvalitní dokumentace je prvkem, který může pomoci udržet dobrý pohled na IS. Kvalitní
dokumentace je důležitým faktorem ovlivňujícím interakce uživatelů a IS/ICT v podniku.
Někteří uživatelé se totiž raději snaží vypořádat s problémy sami. Pokud si uživatel neví
rady a otevře manuál, pak očekává, že najde řešení svého problému. Nesmí získat pocit,
že pomoc neexistuje. Dokumentace by měla problém uživatele řešit, či jej alespoň
nasměrovat na odbornou pomoc IT oddělení.

větším formátu plakáty) - tyto je vhodné umístit na nástěnku. Virtuální nástěnky na
podnikovém intranetu mohou být také vhodným komunikačním kanálem, ovšem pouze
za předpokladu, že je uživatelé skutečně čtou.

Zásady kultivace vztahů s uživateli
Kvalita těchto interakcí pozitivně ovlivňuje šance úspěchu IS/IT projektů. Je tedy zapotřebí se starat o
to, aby tyto interakce byly co nejméně problémové a uživatelé je vnímali co možná nejvíce pozitivně.
Dobré vztahy s uživateli jsou důležité právě proto, že tyto vztahy silně ovlivňují způsob, jakým
uživatelé vnímají kvalitu IT služeb – a tedy i informačního systému.
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Podstatné pro to aby nebyl kladen důraz pouze technickou stránku IS, ale aby byl kladen zejména
důraz na vztah s uživateli. Tomuto napomůže:

•

Vyhnout se dlouhým prodlevám v kontaktu mezi oddělením podpory IS a uživateli.

•

Zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.

•

Poskytovat konzistentní, jasné a spolehlivé služby.

•

Přistupovat ke všem uživatelům jako k jednotlivým osobnostem.

•

Usnadnění kontaktu s oddělením podpory IS.

•

Plnění závazku dostupnosti služeb.
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5.4 Evaluační otázka č. 4
Jaký existuje prostor pro zjednodušení monitorovacího systému Monit7+ ve vazbě na
obsluhované procesy (které datové položky se jeví jako nezbytné a které zbytné v systému)?
Systém obsahuje celou řadu povinných i nepovinných dat. Nebyla identifikována principielně
zbytná (nadbytečná) data. Jednotlivé datové oblasti jsou relevantní vždy pro určité role, z čehož
vyplývá, že data nemusejí být pro jednotlivé role užitečná.
Z výsledků rozhovorů, workshopu i kvantitativního šetření uživatelů vyplývá, že problém je v
oblastech ergonomie a práce s daty. Data jsou obtížně a pracně dostupná z hlediska
požadovaných sestav při třídění a vyhledávání.

Metodická východiska
Cílem evaluační otázky je zjistit, zda se v Monit7+ nalézají nějaké datové oblasti, které se jeví jako
nadbytečné a které stěžují a/nebo prodlužují práci se systémem. Postup řešení otázky sestával ze
dvou kroků:

•

prostřednictvím strukturovaných hloubkových rozhovorů, workshopu se zástupci evaluátorů
a kvantitativního šetření identifikovat datové oblasti IS Monit7+, které se jeví jako nezbytné a
které jako zbytné;

•

navrhnout řešení, jak docílit zjednodušení práce v systému vzhledem ke zjištěním
předchozího bodu.

„Systém je přehlcený daty, drtivou většinu z nich od nás Brusel nechce.“ Systém obsahuje „příliš
mnoho dat a informací, která se někdy obtížně zadávají i vyhledávají“. „V systému je spousta
nepovinných polí. Osobně v systému nevyplňuji víc dat, než je skutečně potřeba (povinná pole), proto
mi nepovinná pole přijdou nadbytečná.“ 14
Ze strukturovaných rozhovorů se zástupci implementační struktury OP LZZ a z workshopu se zástupci
evaluátorů vyplynuly následující skutečnosti:

•

Monit7+ obsahuje data o projektech, není koncipován jako systém evidence informací o
konkrétních podpořených osobách.

•

Monit7+ neumožňuje efektivně třídit a vyhledávat projekty / intervence podle kritérií
požadovaných EK; např. projekty skutečně generující pracovní místa apod.) – data o
výstupech a výsledcích projektů je třeba jednotlivě vyhledávat v údajích o jednotlivých
projektech.

14

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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•

Nebyl formulován zásadní nedostatek z pohledu dostupnosti dat a informací pro dosavadní
hodnocení. Data pro evaluace obecně existují – buď přímo v Monit7+ nebo v jiných
databázích (ČSSZ, ČSÚ aj.).

•

Data jsou rozsahově dostatečná, nelze naplnit požadavek na „trasování“ životních situací
konkrétních jedinců a tedy účinnost intervence pro konkrétní osobu.

Hodnocení kvality informací a dat, obsažených v Monit7+, se mírně liší mezi pracovníky
implementační struktury OP LZZ a OP VK15:

•

Se současnou kvalitou informací a dat jsou pracovníci OP LZZ spokojeni více (hodnotí ji
„školní“ známkou 2,6) než pracovníci OP VK (2,9). Kladně hodnotí kvalitu informací a dat 49 %
pracovníků OP LZZ, v případě pracovníků OP VK je tento podíl 41 %. Naopak nespokojeno je
20 % pracovníků OP LZZ, resp. 31 % pracovníků OP VK.

Obrázek 8 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska kvality informací/dat

Spokojenost s IS Monit7+ z hlediska kvality
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15

•

Vyšší spokojenost pracovníků OP LZZ potvrzuje i hodnocení dílčích atributů kvality informací
a dat. Pracovníci obou dotačních titulů sice hodnotí tyto atributy obdobnými známkami (v
rozmezí 2,1–2,9), přesto jsou pracovníci OP VK se všemi atributy spokojeni méně. Mezi
nejlépe hodnocené atributy patří spolehlivost, stručnost, integrita a aktuálnost dat. Za
nejhůře hodnocené atributy lze považovat vnější propojenost dat s jinými systémy, vnitřní
propojenost dat v systému, užitečnost dat.

•

Zejména atribut užitečnosti dat souvisí s pociťovanou nadbytečností dat. Pokud uživatelé
vnímají některá data pro jejich práci jako neužitečná, považují je zároveň za nadbytečná. Až
52 % pracovníků OP LZZ, resp. 72 % pracovníků OP VK, kteří nejsou spokojeni s užitečností
dat, se zároveň setkalo s problémem nadbytečných dat a tento problém považuje za
závažný.

Zdroj: Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4 (05/2012)
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Obrázek 9 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska kvality atributů informací/dat
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•

I když se hodnocení atributu užitečnosti dat blíží průměru (2,6), má spokojenost s tímto
atributem rozhodující vliv na spokojenost pracovníků OP LZZ s celkovou kvalitou
informací/dat. Za další atributy kvality dat s o něco nižším vlivem lze považovat
srozumitelnost, spolehlivost, integritu, formát a úplnost. V případě pracovníků OP VK je
možné do hlavních faktorů spokojenosti zařadit kvalitu atributů integrity, úplnosti,
srozumitelnosti, užitečnosti a formátu dat.

•

Více než polovina uživatelů systému zaznamenala některý z nedostatků týkající se kvality
informací/dat, které je omezily v práci se systémem. Nejzávažnějším nedostatkem je v tomto
ohledu problém chybějících informací a dat, který se dotkl 85 % pracovníků OP LZZ, resp. 89
% pracovníků OP VK. Závažnost tohoto nedostatku lze považovat za středně vysokou (3,0 pro
pracovníky OP LZZ, resp. 3,2 pro pracovníky OP VK).

•

Problém nadbytečných dat a informací pro práci pociťuje zhruba 78 % pracovníků OP LZZ,
resp. 90 % pracovníků OP VK. Závažnost tohoto nedostatku však nelze považovat za
vysokou (2,4 pro pracovníky OP LZZ, resp. 2,7 pro pracovníky OP VK).

Tabulka 17 – Zásah a závažnost nedostatků týkající se informací/dat

Pracovníci OP LZZ

Pracovníci OP VK

Zásah

Závažnost

Zásah

Závažnost

Neaktuální data v důsledku zpoždění
se vkládáním dat (například
administrací monitorovacích zpráv)

71 %

2,8

83 %

3,0

Chybné údaje (například v důsledku
změny údajů o žadateli/příjemci)

72 %

2,8

87 %

2,9
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Duplicity v zadávání dat a údajů do
systému Monit7+

60 %

2,4

78 %

2,8

Nadbytečná data a informace pro Vaši
práci

78 %

2,4

90 %

2,7

Chybějící informace a data

85 %

3,0

89 %

3,2

Doporučení
Všechna evidovaná data jsou potřebná pro práci některých rolí, a proto není nutné datové položky
ubírat. Pro zkvalitnění práce s daty lze doporučit:

•

zavést personalizaci pracovního prostředí, kdy by se určitým rolím zobrazovala jen
relevantní datové oblasti a položky s tím, že v případě potřeby by si uživatelé ostatní data
mohli nechat zobrazit;

•

zkvalitnit systém tak, aby bylo možné data jednoduše zadávat/zobrazovat, generovat
výstupní sestavy a s těmito sestavami dále pracovat, aniž by je bylo nutné exportovat do MS
Excel a dále v něm upravovat.
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5.5 Evaluační otázka č. 5
Jaké existují v činnostech a procesech plánování, monitoringu a evaluací duplicitní agendy v
důsledku nedostatečnosti ICT podpory? Jaké jsou příčiny duplicit, resp. nedostatečnosti ICT
podpory?
Identifikace procesů a aktivit, které jsou obsluhovány duplicitně systémem Monit7+ či jsou
vedeny v jiných systémech, ukázala na řadu oblastí, které ačkoli jsou procesně pokryty, tak
vykazují značnou uživatelskou náročnost.
Klíčovým zjištěním v této oblasti je roztříštěná interní a externí komunikace, která je zajištěna
celou řadou systémů, které vzájemně nejsou propojeny. Uživatelská náročnost v této oblasti je
velmi vysoká a dohledatelnost některých informací je složitá a v některých případech i
nemožná.
Nějaký vedlejší systém nebo softwarový nástroj využívají pro svou práci namísto Monit7+ více
než tři čtvrtiny všech uživatelů Monit7+. Nejčastějšími využívanými systémy/SW duplikující
podporu jsou MS Excel a ESF Fórum.

Metodická východiska
Cílem této odpovědi je identifikovat procesy a aktivity, které jsou obsluhovány stávajícím systémem,
avšak jejich podpora je zdvojována, doplňována nebo vedena zcela mimo informační systém a nalézt
příčiny tohoto stavu.
Výstupem je zjištění duplicitních činností v jednotlivých agendách, příčin jejich vzniku, názorů na
řešení, nedostatečností ICT podpory a jejich příčin, možností nápravy. Zjištění vychází z rozhovorů
koncových uživatelů pro dané procesy, které byly validovány výsledky kvantitativního šetření
uživatelů systému. Aby zjištění bylo kompletní, je v rámci výstupu zpracována identifikace příčin a
návrh nápravných opatření.
Vstupem pro zpracování této odpovědi byla analýza stávajících třinácti procesů, kde u každého
procesu byla provedena identifikace podpory informačních systémů. Na základě této identifikace
byla provedena analýza duplicit a návrh opatření pro jejich odstranění nebo v některých případech
odůvodněné ponechání. Jako další stup byla provedena analýza trouble tickets z helpdeskového
systému.
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Problémem je „nutnost duplicitního pořizování dat z důvodu chybějících sestav (nemožnost vytvořit si
sestavu), které by byly možné z IS Monit7+ generovat. Když už jednou ty data do systému pořídím,
proč si nemohu generovat sestavu z těchto dat.“ 16

Analýza duplicitních činností
V následující tabulce je uveden výčet informačních systémů, které pokrývají podporu analyzovaných
procesů:
Tabulka 18 – Identifikace SW nástrojů pro duplicitní činnosti

Název IS
Produkty MS Office

Popis
Jedná se o balík produktů MS Office:
•

Word pro možnost práce off-line, pro kontrolu pravopisu a pro výpočet
počtu znaků

•

Excel pro výpočty, pro kvantifikaci dat/souhrnů, pro sledování, filtrování
a vyhledávání stavů, pro tvorbu sestav, pro finanční kontrolu
monitorovacích zpráv, pro sledování termínů a kontrol, pro
kontrolu/změnu rozpočtu projektů

E-MAIL

Jedná se o komunikaci a evidenci komunikace e-mailovou formou.

SFC

Informační systém Evropské komise, který pomáhá dodržovat pravidla
fondů EU.

MSC2007

Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace
(realizace) programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Monit7+

Informační systém, který slouží k administraci žádostí, monitorování a
kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.

Benefit7

Informační systém sloužící žadateli k vyplňování žádosti o finanční podporu
a příjemci pro předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

ARSYS (MPSV)

Spisová služba MPSV, resp. jiných subjektů. Slouží mj. k evidenci pošty,
generování čísel jednacích, sledování schvalovacího procesu

GINIS, EPD, EPIS, EZOP,
ATHENA (jiné subjekty)
Databáze hodnotitelů

Databáze hodnotitelů projektů.

SHAREPOINT MPSV

Interní podpůrný systém MPSV pro řízení úkolů a evidenci dokumentů.

MIS ANAS, ASANA,
PANDORA

Manažerský informační systém pro řízení úkolů a kontrolu lhůt.

16

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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Název IS

Popis

SHAREPOINT EXT.
ADMINISTRÁTOR, resp.
HOMO MŠMT

Podpůrný systém s externím hodnotitelem pro řízení úkolů a evidenci
dokumentů.

IS SAP

Ekonomický systém.

ESF Fórum

Systém pro výměnu a sdílení informací mezi příjemci podpory, případně
žadateli či hodnotiteli projektů, dále k řešení metodických problémů, nebo
k přihlašování na semináře.

MITIS

MITIS se používá pro správu uživatelů a pro release management.

Výčet informačních systémů vychází ze strukturovaných rozhovorů s koncovými uživateli, kde v rámci
každého procesu byly identifikovány informační systémy, které se v rámci procesu používají. V
následující tabulce je uveden výstup pokrytí jednotlivých procesů informačními systémy:

01

Nastavování
programového období

02

Nastavování
operačního programu

03

Nastavování a
vyhlašování výzvy

04

Přijetí a registrace
projektové žádosti

05

Výběr projektů k
realizaci a jejich
akceptace (smlouva/
rozhodnutí)

06

Správa a monitorování
realizace projektů

07

Realizování plateb

08

Komunikace mezi
žadatelem,
poskytovatelem a
řídicím orgánem

09

Kontrola realizace
projektů
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ESF Fórum

IS SAP

SHAREPOINT EXT.
ADMINISTRÁTOR, resp.
HOMO MŠMT

MIS ANAS

SHAREPOINT MPSV

Databáze hodnotitelů

ARSYS aj.

Benefit7

Monit7+

MSC2007

SFC

E-MAIL

Produkty MS Office

Název procesu

ID procesu

Tabulka 19 – Využívaní duplicitních SW nástrojů podle pracovních procesů

10

Monitorování a
hodnocení programu

11

Monitorování
programového období

12

Administrace
nesrovnalostí

13

Podpora uživatelů IS
Monit7+

ESF Fórum

IS SAP

SHAREPOINT EXT.
ADMINISTRÁTOR, resp.
HOMO MŠMT

MIS ANAS

SHAREPOINT MPSV

Databáze hodnotitelů

ARSYS aj.

Benefit7

Monit7+

MSC2007

SFC

E-MAIL

ID procesu

Název procesu

Produkty MS Office
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Z analýzy je patrné, že podpora informačních systémů vznikala v průběhu delšího období na základě
aktuálních potřeb zadavatele. Bohužel je nutné konstatovat, že některé informační systémy vznikaly
na základě absence funkcionalit hlavních systémů a tak vznikla nesystémově celá řada zejména
podpůrných systémů. Tento stav v principu nijak významně neomezuje každodenní práci koncových
uživatelů, ale v případě, kdy je nutné zpětně dohledat některé informace či pohledy na agregovaná
data, je toto velice složité, v některých případech i nemožné.
V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá zjištění:
Tabulka 20 – Zjištění týkající se duplicitních činností

Název
Elektronizace
komunikace s
žadatelem

Popis
Jedná se o duplicitní agendu, kde monitorovací zpráva a ŽOP je uložena v IS Benefit7 a
následně duplicitně z důvodu nemožnosti podat dokumenty se zaručeným podpisem v
písemné formě na podatelnu.
Současný stav odpovídá metodickým požadavkům programu. Se zavedením
elektronické komunikace se počítá pro programové období 2014+.

Monit7+ jako
manažerský
systém

Nemožnost / nevyhovující nastavení pro sestavení rozpočtu a predikcí na úrovni
programu.

Integrace
systémů

Existuje další řada oddělených a izolovaných systémů (databáze hodnotitelů,
SHAREPOINT, apod.), kde jsou data následně manuálně předávána od Monit7+.

Centralizace
komunikace

Interní a externí komunikace je velmi roztříštěná, ale zajišťuje ji několik systémů od
Benefit7 přes různé podpůrné IS až po e-mailovou komunikaci. Zpětná dohledatelnost
konkrétní informace je pak velmi obtížná a v některých případech nemožná.

Tento proces je velmi omezeně pokryt IS Monit7+. Podklady od finančních
manažerů/externích administrátorů se vkládají do MS EXCEL a tam jsou pak
vyhodnocovány.
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Název

Popis

Správa uživatelů

Ačkoli je systém správy uživatelů procesně zajištěn, jedná se o manuální proces
s pomocí podpůrných nástrojů (MS EXCEL), který je závislý na lidském faktoru a je tak
předpoklad jeho zneužití či generování chyb. Tento systém neumožňuje proaktivní
sledování uživatelů, anomálií v přístupových oprávněních či sledování jejich neaktivity.

Automatické
předvyplňování

Chybějící podpora pro automatické předvyplňování dokumentace ke kontrole - IS
neumožňuje vygenerovat automaticky předvyplněné protokoly, výstupy.

Plány kontrol

Plány kontrol jsou vytvářeny mimo Monit7+. Jsou vytvářeny a evidovány v MS EXCEL,
včetně evidence závazných termínů.

Evidence
požadavků

Evidence požadavků je řešena skrze e-mailovou/osobní komunikaci. Ačkoli podpora
nevykazuje žádné zjevné nedostatky, systém e-mailové evidence neumožňuje komfortní
klasifikaci, správu a řízení požadavků. Jejich vyhodnocování a následné neustálé
zlepšování podpory je časově velmi náročné.

Zdroj: Hodnocení spokojenost s IS Monit7+ projektovými a finančními manažery

Hodnocení duplicitních činností uživateli systému
Je zřejmé, že Monit7+ neobsluhuje všechny procesy dostatečně a že pro některé z nich je efektivnější
využívat jiný SW nástroj. Cílem zlepšení informačního a databázového systému v nadcházejícím
období by mělo být doplnění funkcionalit tak, aby nebylo nutné vést duplicitní agendu v jiném
systému, resp. využívat pro práci jiný SW nástroj. Z kvantitativního šetření uživatelů Monit7+
vyplynuly následující výsledky:

•

Nějaký vedlejší IS/SW pro část své práce namísto Monit7+ využívá až 82 % pracovníků OP LZZ,
resp. 71 % pracovníků OP VK.

•

Nejčastějšími využívanými systémy/SW duplikující podporu jsou MS Excel (70 % pracovníků
OP LZZ, resp. 64 % pracovníků OP VK), ESF Fórum (48 %, resp. 16 %) a Spisová služba (31 %,
resp. 29 %).
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Obrázek 10 – Graf četnosti využívání SW pro duplicitní činnosti
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Doporučení
Optimalizace systémů
Základem zjednodušení koncepce IS je snížení stávajícího počtu informačních a podpůrných systémů
a tím se vyhnutní několikanásobným přenosům dat a absenci centrálního přístupu k datům.
S ohledem na stávající informační podporu zpracovatel navrhuje sloučit agendu následujících
informačních systémů:
Tabulka 21 – Doporučení ke sloučení funkcionalit duplicitních SW nástrojů

Název IS

Popis

E-MAIL

Jedná se o komunikaci a evidenci komunikace e-mailovou formou.

MSC2007

Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace (realizace)
programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Monit7+

Informační systém, který slouží k administraci žádostí a k monitorování a
kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.

Benefit7

Informační systém sloužící žadateli k vyplňování žádosti o finanční podporu a
příjemci pro předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
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Název IS

Popis

Databáze hodnotitelů

Databáze hodnotitelů projektů.

MIS ANAS

Manažerský informační systém pro řízení úkolů a kontrolu lhůt.

SHAREPOINT EXT.
ADMINISTRÁTOR

Podpůrný systém s externím hodnotitelem pro řízení úkolů a evidenci
dokumentů.

ESF Fórum

Systém pro výměnu a sdílení informací mezi příjemci podpory, případně žadateli
či hodnotiteli projektů.

Cílem je pak vytvoření uceleného informačního systému, který zajistí jednotný
jednotný informační nástroj pro
řízení a administraci strukturálních fondů EU. Pro účely prezentace jsme informační systém
pojmenovali IS „MS2014+“,
“, kde název vychází z usnesení vlády č. 664. Na následujícím obrázku je
graficky znázorněna integrace stávajících agend
a
/ informačních systémů do jednotného uceleného
informačního systému:
Obrázek 11 – Schéma integrace stávajících agend / informačních systémů

Pro účely návrhu funkční architektury včetně návrhu vazeb na externí systémy je na následujícím
schématu zobrazeno ucelené řešení, které vychází z integrace stávajících informačních systémů,
doplňuje vazby na externí systémy a sjednocuje terminologii.
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Obrázek 12 – Schéma řešení IS pro
ro účely návrhu funkční architektury
archi

Centralizovaný IS MS2014+ bude tvořen třemi základními pilíři:

•

Správa a řízení programů (původně MSC2007);

•

Řízení a administrace projektů (původně Monit7+);

•

Informační systém Příjemce/Žadatele (původně Benefit7).

V rámci systému pak bude existovat
existov manažerská nadstavba (MIS), která bude umožňovat práci s údaji
z jednotlivých částí IS MS2014+.
Stávající informační systémy sloužící pro podporu komunikace (modře) budou integrovány do
jednotlivých částí IS MS2014+ tak, aby tvořily ucelený informačně komunikační
omunikační nástroj. Cílem je
vytvořit systém založený na přístupu
příst
k informacím, kde jednotliví uživatelé budou mít přístup pouze k
datům, na které mají právo. Zde vycházíme z faktu, že veškerá komunikace je vedena k nějakému
objektu/entitě (program, projekt,
projekt, monitorovací zpráva apod.) a je pak neúčelné, aby například
komunikace externího administrátora s pracovníkem MPSV byla vedena v jiném systému a následně
se manuálně přenášela mezi systémy.
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Takovýto systém bude obsahovat velmi citlivá a důvěrná data a je naprosto nezbytné, aby byla
zajištěna maximální bezpečnost informačního systému. Proto je naprosto nezbytné, aby byla
vytvořena centrální správa uživatelů, která umožní nejen řízení přístupu k jednotlivým částem
sytému, ale dále také workflow nástroje (zakládání, změna, smazání uživatelských přístupů,
automatické kontroly), které dnes systém neobsahuje.
Podpůrných nástrojů pro provoz informačního systému může být celá řada a jejich využití je vždy
závislé na potřebě dané organizace či prostředí. Stávající systém podpory koncových uživatelů je
řešen skrze e-mailovou a v některých případech telefonickou/osobní podporu. Ačkoli tento systém
nevykazuje nedostatky, ze systémového pohledu navrhujeme využít centrální systém
HelpDesk/ServiceDesk který umožní nejen komfortní a efektivní řízení podpory a zejména dále
monitoring a nástroje pro zvyšování úrovně podpory a provozu informačního systému.
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5.6 Evaluační otázka č. 6
Jakým procesům lze přiřadit globální ICT podporu a jaké procesy a činnosti lze provádět pouze s
lokální ICT podporou v lokální síti?
V rámci této otázky byla provedena analýza stávajícího stavu globální a lokální ICT podpory.
Klíčovým aspektem pro formu poskytování podpory je role poskytovatele a provozovatele IS.
MPSV je v tomto případě v roli uživatele IS a z tohoto důvodu poskytuje pouze zlomek procesů,
které jsou nezbytné pro poskytování ICT podpory.
Poskytované lokální procesy jsou:

•

Vzdělávání a školení uživatelů;

•

Řízení service desku a incidentů;

•

Řízení problémů.

Všechny lokální procesy jsou poskytovány v požadované kvalitě včetně pozitivní zpětné vazby
od koncových uživatelů. U procesů byla pouze zjištěna absence nastavení a vyhodnocení výkonu
poskytované služby a tím nemožnost zajistit systém neustálého zlepšování služby koncovým
uživatelům.
V oblasti řízení service desku a řízení problémů vnímáme absenci systémového nástroje pro
příjem a řízení požadavků. Aktuálně jsou požadavky evidovány pomocí e-mailových zpráv, které
neumožňují nastavit systém eskalace, měřit a vyhodnocovat výkon poskytované služby.

Metodická východiska
Cílem této činnosti bylo nalézt odpovědi, zda je některé procesy nezbytné provádět na základě
globální ICT podpory, či je možné provádět je pouze na lokální ICT podpoře. V rámci této aktivity byl
proveden strukturovaný workshop, který byl řízen na základě předem připravených a potvrzených
dotazů.

Východiska
Poskytování služeb ICT podpory musíme vnímat jako služby sloužící k zajištění a neustálému
zlepšování provozu a podpory ICT technologií. Pokud chceme jakoukoliv službu kvalitně poskytovat,
musí být zajištěny a popsány oblasti:

•

Účel služby;

•

Definice poskytování služby;

•

Měření a vyhodnocení poskytování služby;
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•

Systém neustálého zlepšování služeb.

Pro definici ICT služeb můžeme použít celou řadu referenčních modelů či metodik. Pro účely této
studie vycházíme z kontrolního rámce IT Governance COBIT v4, který definuje následující základní
domény:

•

•

•

•

Plánování a organizace – Pokrývá úroveň strategického a taktického plánování a
organizování IT včetně řízení přidané hodnoty IT pro business. V této části naleznete
odpovědi na otázky typu:
−

Jsou business a IT strategie ve vzájemném souladu?

−

Využívá naše organizace své IT zdroje optimálně?

−

Jsou zmapována a řízena všechna rizika spojená s IT?

−

Jsou jasně definované cíle IT projektů a jsou tyto cíle všeobecně známé?

Pořízení a implementace – Identifikace IT řešení vhodného pro realizaci zvolené IT strategie.
Řešení může být vyvíjeno vlastními silami nebo pořízeno z vnějších zdrojů, následně musí být
implementováno a integrováno se stávajícími systémy a procesy. V této doméně je také
zahrnuto potřebné řízení změn – v nových i stávajících systémech. V této části naleznete
odpovědi na otázky typu:
−

Splní plánovaný IT projekt očekávání a požadavky businessu?

−

Bude nový projekt dokončen v plánovaném čase, bude dodržen rozpočet projektu?

−

Bude nový systém pracovat po implementaci správně?

−

Neohrozí plánované změny fungování současných podnikových procesů?

Dodávka služeb a podpora – Tato doména je zaměřená na řízení IT služeb, což zahrnuje
poskytování služeb, řízení bezpečnosti a kontinuity služeb, podporu služeb, správu dat a
potřebné infrastruktury. V této části naleznete odpovědi na otázky typu:
−

Jsou služby IT poskytovány v souladu s prioritami a potřebami businessu?

−

Jsou služby IT nákladově optimální?

−

Jsou splněny všechny požadavky na důvěryhodnost, integritu a dostupnost IT služeb?

Monitorování a hodnocení – Všechny IT procesy musí být pravidelně monitorovány a
vyhodnocovány – tzn. kontrolovat, zda jejich výstupy jsou v požadované kvalitě a zda splňují
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definovaná kontrolní kritéria. Tato doména pokrývá oblasti řízení výkonnosti, monitorování,
interní kontroly a správy IT. V této části naleznete odpovědi na otázky typu:
−

Dochází k měření výkonnosti IT, tak aby byly případné problémy řešeny dřív, než
skutečně nastanou?

−

Je systém interních kontrol efektivní a úplný?

−

Jsou všechna rizika, kontroly a výkonnost měřeny a reportovány?

Kontrolní rámec IT Governance COBIT v4 pak definuje pro oblast Plánování a podpory následující
oblasti:
Tabulka 22 – COBIT: aktivity oblasti Plánování a podpory

Oblast
Definice a řízení úrovní služby

Řízení služeb třetích stran

Řízení výkonu a kapacity (aplikace,
data, infrastruktura, lidské zdroje)

Zajištění nepřetržitých služeb

Zajištění bezpečnosti služeb

Aktivity
•

Definice rámce pro řízení služeb

•

Definice služeb

•

Dodržování úrovně služeb

•

Provoz služeb

•

Monitorování a reporting

•

Revize dodržování úrovně služeb a smluvních vztahů

•

Identifikace dodavatelských vztahů

•

Řízení dodavatelských vztahů

•

Řízení dodavatelských rizik

•

Monitoring dodávek

•

Výkonové a kapacitní plánování

•

Aktuální kapacita a vytíženost

•

Plánování kapacity a vytíženosti

•

Dostupnost IT zdrojů

•

Monitoring a Reporting

•

Definice IT nepřetržitých služeb

•

Plánování nepřetržitých IT služeb

•

Kritické IT zdroje

•

Údržba nepřetržitých IT služeb

•

Ověření plánu nepřetržitých IT služeb

•

Školení IT služeb

•

Distribuce nepřetržitých IT služeb

•

Plán obnovy IT služeb

•

Záložní sklad (média, dokumentace, atd.)

•

Obnova IT služeb

•

Řízení IT bezpečnosti
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Oblast

Identifikace a alokace nákladů

Vzdělávání a školení uživatelů

Řízení service desku a incidentů

Řízení konfigurace

Řízení problémů

Řízení dat

Řízení zařízení

Aktivity
•

IT Bezpečností plán

•

Správa uživatelů

•

Testování bezpečnosti, Dohled a Monitoring

•

Správa incidentů

•

Ochrana a bezpečnost technologií

•

Správa utajovaných informací

•

Prevence proti virům, wormsům, spam, atd. detekce a korekce

•

Bezpečnost sítě

•

Výměna citlivých dat

•

Identifikace IT služeb nákladů

•

IT účetnictví

•

Plánování nákladů/výnosů a zaúčtování

•

Revize nákladů/výnosů

•

Identifikace potřeb vzdělávání a školení

•

Zajištění vzdělávání a školení

•

Vyhodnocení zajištěných školení/vzdělání

•

Service Desk (definice, registrace, procesy)

•

Zakládání požadavků, sledování průběhu

•

Eskalace požadavků

•

Uzavření incidentu (požadavku)

•

Analýza požadavků, sledování trendů, atd.

•

Konfigurační databáze

•

Správa konfigurační databáze

•

Revize konfigurační databáze

•

Identifikace a klasifikace problémů

•

Proces nalezení problému a řešení

•

Uzavření problému

•

Management problémů

•

Správa dat

•

Úložiště a úschova dat (jak)

•

Systém úložiště dat (kde)

•

Přístup k datům

•

Záloha a obnova

•

Bezpečnost správy dat

•

Plán fyzické infrastruktury

•

Fyzická bezpečnost

•

Fyzický přístup k infrastruktuře

•

Ochrana proti "živlům"
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Oblast

Řízení provozu

Aktivity
•

Správa fyzické infrastruktury

•

Procesy řízení provozu

•

Organizování a plánován procedur

•

Monitoring IT infrastruktury

•

Správa citlivých informací

•

Preventivní údržba HW

Pokud budeme vycházet z kontrolního rámce IT Governance COBIT v4 musí být všechny procesy
zajištěny a popsány ať na globální nebo lokální úrovni.

Stávající stav globální a lokální ICT podpory
Stávající stav globální a lokální ICT podpory byl zjišťován na základě osobních pohovorů a na základě
strukturovaného dotazníku, který obsahoval více jak 30 otázek. Cílem bylo zjištění stávající situace
provozu IS Monit7+ zejména s ohledem na podporu provozu programu OPLZZ. Jednotlivé dotazy byly
dále rozděleny do tematických oblastí.
Výstupem analýzy bylo zjištění, jaké procesy jsou poskytovány na globální úrovni (Poskytovatelem IS)
a na lokální úrovni (MPSV). S ohledem na fakt, že MPSV je pouze uživatelem IS, veškeré procesy
podpory jsou realizovány na úrovní poskytovatele IS či na jeho subjektech (například CRR). Z analýzy
vychází, že lokální podpora je zajištěna pouze pro tři procesy, viz následující tabulka.
Tabulka 23 – Identifikace lokální a globální ICT podpory

Je zajištěna
Oblast
Poskytovatelem IS

MPSV

(globální podpora)

(lokální podpora)

Definice a řízení úrovní služby
Řízení služeb třetích stran
Řízení výkonu a kapacity (aplikace, data,
infrastruktura, lidské zdroje)
Zajištění nepřetržitých služeb
Zajištění bezpečnosti služeb
Identifikace a alokace nákladů
Vzdělávání a školení uživatelů
Řízení service desku a incidentů
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Řízení konfigurace
Řízení problémů
Řízení dat
Řízení zařízení
Řízení provozu

V následujících kapitolách se zaměříme na lokálně zajišťované procesy, jejich definici a zhodnocení
aktuálního stavu, kde definice dané oblasti vychází z kontrolního rámce IT Governance COBIT v4.
Vzdělávání a školení uživatelů
Efektivní vzdělávání všech uživatelů informačních systémů, včetně těch, které v rámci IT, vyžaduje
identifikace vzdělávacích potřeb každé skupiny uživatelů. Vedle identifikace potřeb, tento proces
zahrnuje vymezení a provádění strategie pro efektivní vzdělávání a měření výsledků. Efektivní
vzdělávací program zvyšuje efektivní využití technologií prostřednictvím snížení uživatelské chyby,
zvýšení produktivity práce a zvýšením dodržování základních ovládacích prvků, jako jsou opatření
zabezpečení uživatelů.
V rámci tohoto procesu musí být zajištěny následující aktivity:

•

Vytvoření osnovy odborné přípravy;

•

Organizování školení;

•

Zajištění školení;

•

Monitorování a podávání zpráv o vzdělávání účinnosti.

Z osobních pohovorů bylo vyhodnoceno, že všechny výše uvedené aktivity jsou naplněny a
realizovány a z pohledu pokrytí systémem Monit7+ nebyly v rámci Vzdělávání a školení
nalezeny žádné nedostatky.
Řízení service desku a incidentů
Včasná a účinná reakce na IT uživatelské dotazy a problémy vyžaduje dobře navržený a dobře
zavedený systém. Tento proces zahrnuje zřízení funkcionalit Service Desk, nástrojů pro eskalaci a
nástrojů pro analýzu trendů a vyhodnocení. Mezi přínosy tohoto procesu pak patří zvýšení
produktivity prostřednictvím rychlého řešení uživatelských dotazů.
V rámci tohoto procesu musí být zajištěny následující aktivity:

•

Instalace a provoz Service Desk;
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•

Monitorování a podávání zpráv o trendech;

•

Definování jasných kritérií a postupů pro eskalaci.

Pro měření úspěšnosti zajištění těchto aktivit jsou stanoveny následující metriky:

•

Spokojenost uživatelů s podporou první úrovně;

•

Procento případů řešení v rámci definované doby.

Ačkoli aktuální stav procesu Řízení service desku a incidentů nesplňuje definici služby, tak
přesto naplňuje klíčovou metriku zajištění procesu čímž je „Spokojenost uživatelů s podporou
první úrovně“.
Klíčovým nedostatkem v této oblasti vnímáme absenci nástroje pro příjem a řízení požadavků.
Aktuálně jsou požadavky evidovány pomocí e-mailových zpráv, které neumožňují nastavit
systém eskalace, měřit a vyhodnocovat výkon poskytované služby a tím zajistit systém
neustálého zlepšování služby koncovým uživatelům.

Řízení problémů
Efektivní řízení problémů (incidentů) vyžaduje identifikaci, klasifikaci, analýzu příčin a řešení. Proces
řízení problémů musí dále zajišťovat doporučení pro zlepšení a udržování problémových záznamů a
přezkoumání stavu nápravných opatření. Efektivní proces řešení problémů zlepšuje úroveň služeb,
snižuje náklady a zvyšuje pohodlí a spokojenost uživatelů (zákazníků).
V rámci tohoto procesu musí být zajištěny následující aktivity:

•

Analýza základních příčin problémů;

•

Analýza trendů;

•

Definice vlastníků problémů a nastavení procesu odstranění problémů.

Řízení problémů je aktuálně zajišťováno v rámci procesu Řízení service desku a incidentů a
umožňuje velice obtížně systémovou identifikaci, klasifikaci, analýzu příčin jednotlivých
problémů. Globální pohled na jednotlivé problémy a sestavení analýzy trendů je realizováno adhoc a jedná se o velmi náročnou uživatelskou činnost.

Nově navržený stav globální a lokální ICT podpory
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Návrh rozdělení globální a lokální ICT podpory musí vždy vycházet z celkové architektury provozu IS.
V tomto případě vycházíme ze stavu, že pro budoucí programovací období bude nadále MPSV pouze
v roli uživatele IS a nebude jeho provozovatelem a poskytovatelem. V případě, kdy nedojde ke
změně, navrhujeme zachovat stávající stav rozdělení podpory a pouze zajistit požadované aktivity v
rámci lokálních procesů.

Doporučení
Globální a lokální služby ICT podpory musíme vnímat jako komplex služeb sloužících k zajištění a
neustálému zlepšování provozu a podpory ICT technologií. Pokud chceme jakoukoliv službu kvalitně
poskytovat, musí být zajištěny a popsány oblasti:

•

Účel služby;

•

Definice poskytování služby;

•

Měření a vyhodnocení poskytování služby;

•

Systém neustálého zlepšování služeb.

Z tohoto pohledu je nezbytné, aby veškeré služby na globální i lokální úrovni měly zajištěné tyto
oblasti.
Jednotlivá zjištění poukázala na nedostatky v některých oblastech podpory, zejména se jedná o
absenci nástroje pro evidenci a řízení požadavků a problémů (Service Desk), kde s ohledem na výše
uvedené skutečnosti navrhujeme takovýto systém implementovat do prostředí ICT podpory.
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5.7 Evaluační otázka č. 7
Jaké lze nadefinovat datové potřeby pro konstrukci nové generace monit. systému ve vazbě na
potřeby nových programů ESF (vazba otázky na probíhající strategickou evaluaci OP LZZ)?
Informační systém vytvářený pro programovací období 2014+ by měl podporovat proces
monitorování a hodnocení programu včetně požadavků na reportování bezvýhradně podle
metodických požadavků ESF resp. DG EMPL a potřeb řízení programu, případně uspokojivě řešit
odlišnosti v metodikách přístupu k monitorování v případě ESF a ERDF resp. CF.
Pro naplnění požadavků na monitoring, hodnocení a výpočty věcných indikátorů sledování
intervencí ESF v programovacím období 2014-2020 bude třeba mít k dispozici minimální rozsah
informací o účastnících intervencí ESF, s jejichž pomocí by bylo možné provést dostatečně
spolehlivou identifikaci konkrétní podpořené osoby bez využití identifikátoru typu rodného
čísla, jehož využití není realistické s ohledem především na právní aspekty jejich sběru a
uchovávání.
Indikativní rozsah informace pro identifikaci osob lze definovat přibližně následovně:
Jméno; Příjmení; Věk; Vzdělání; Adresa bydliště; Postavení na trhu práce-např. postižení;
Znevýhodnění. Tyto informace jsou dostupné v informačních systémech v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP
nebo externích systémech typu Základních registrů, systémů dalších resortů apod.).
Informační systém pro období 2014+ musí minimálně vytvořit předpoklady pro datovou
propojenost s vnitřními systémy resortu práce a sociálních věcí. Dále, s ohledem na
elektronizaci agendy implementace fondů EU bude třeba zajistit efektivní sběr vstupů pro
identifikaci účastníků projektů nejpravděpodobněji v rámci monitorovacích zpráv.

Metodická východiska
Návrhy legislativy a metodické dokumenty Evropské komise pro programové období 2014-2020
kladou velký důraz na vyhodnocování indikátorů a plnění cílů, jako „…prvek zesíleného důrazu na
orientaci politiky na výsledky“17 (politiky HSS – pozn. zpracovatele). Seznamy společných indikátorů
tvoří součást návrhů nařízení pro jednotlivé fondy.

Požadavky Evropské komise na monitorování a hodnocení intervencí
Seznam indikátorů pro monitorování programů tvoří součást nařízení pro jednotlivé fondy (ESF a
ERDF resp. CF) – „Common Indicators“. Detaily a požadavky na sledování jsou pak stanoveny ve
výkladových dokumentech Komise:

17

The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Regional Development Fund and Cohesion Fund, Concepts and Recommendations, Draft November 2011, str. 8
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•

Programming Period 2014-2020; Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy;
European Social Fund; Guidance dokument;

•

The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion
Policy, European Regional Development Fund and Cohesion Fund, Concepts and
Recommendations.

Sledování indikátorů
Výkladové dokumenty Evropské komise uvádějí definice společných indikátorů výstupů a výsledků,
jakož i požadavky na jejich sledování a vykazování.
Pokyny pro sledování společných indikátorů ESF počítají s vykazováním „…všech záznamů o
podpořených osobách v intervencích ESF v daném roce18“, tedy na roční bázi.
V tomto ohledu existuje metodické napětí s pokyny pro ERDF resp. CF programy, pro něž je stanoven
požadavek na vykazování hodnot indikátorů v kumulativních hodnotách, kdy „hodnoty indikátorů
budou obsahovat i výsledky dosažené v letech předchozích“19.
Informační systém vytvářený pro programovací období 2014+ by měl podporovat proces
monitorování a hodnocení programu včetně požadavků na reportování bezvýhradně podle
metodických požadavků ESF resp. DG EMPL a potřeb řízení programu, případně uspokojivě řešit
odlišnosti v metodikách přístupu k monitorování v případě ESF a ERDF resp. CF.

Rozsah sledovaných dat
Jasný požadavek na data ve vztahu k programovacímu období 2014–2020, která by měl být systém
schopen informační systém dodávat v oblasti věcného monitoringu programu a projektů, je
definován v podobě požadavku Evropské komise na monitoring a vykazování a vyhodnocování
společných ukazatelů výstupů a výsledků podpory intervencí ESF na úrovni podpořených osob,
příslušníků cílových skupin intervencí20.
Klíčový vstup pro definování požadavků na informační systém pro období 2014–2020 představuje
metodický dokument Evropské komise pro období 2014–2020 (Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy European Social Fund Guidance document), zejména požadavek na

18

Programming Period 2014-2020; Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy; European Social
Fund; Guidance dokument, ANNEX 2 Common output and result indicators for ESF investments, str. 6
19
The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Regional Development Fund and Cohesion Fund, Concepts and Recommendations, Draft November 2011, str.
12
20
Programming Period 2014-2020; Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy; European Social
Fund; Guidance dokument, ANNEX 2 Common output and result indicators for ESF investments
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sledování „společných výsledkových ukazatelů o účastnících projektů“ („Common longer-term result
indicators on participants“).
Požadavek na sledování indikátorů dopadů na podpořené osoby pro období 2014-202021
Tabulka 24 – Shrnutí indikátorů podle požadavku EK

Indikátor
1.
2.

Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných
Dlouhodobě nezaměstnaní

3.

Neaktivní

4.

Neaktivní, mimo studentů a "osob v tréninku"

5.

Zaměstnaní, včetně OSVČ

6.

Osoby mladší 25-ti let

7.

Osoby starší 54-ti let

8.

Osoby s úrovní vzdělání ISCED 1 a ISCED 2

9.

Osoby s úrovní vzdělání ISCED 3 a ISCED 4

10. Osoby s úrovní vzdělání ISCED 5 až ISCED 8
11. Cizinci, osoby s cizí národnostní, příslušníci národnostních menšin
12. Zdravotně postižení (disabled)
13. Jinak znevýhodnění
14. Počet projektů celkově nebo částečně realizovaných sociálními partnery a nevládními organizacemi
15. Počet projektů zacílených na veřejnou správu a služby
16. Počet malých a středních firem podpořených v rámci projektu
17. Počet neaktivních účastníků aktivity, kteří začali aktivně hledat zaměstnání
18. Účastnící, kteří studují nebo se účastní školení po ukončení aktivity
19. Účastnící se zvýšenou kvalifikací po ukončení aktivity
20. Osoby zaměstnané po ukončení aktivity
21. Osoby zaměstnané půl roku po ukončení aktivity
22. Osoby evidované jako OSVČ půl roku po ukončení aktivity
23. Osoby se zlepšenou situací na trhu práce půl roku po ukončení aktivity

Z rozsahu a zaměření 23 indikátorů vyplývá, že budou Evropskou komisí (EK) intenzivně kontrolovány
výsledky podpory (evidence stavů podpořených osob, vyhodnocení účinnosti podpory).

21

Programming Period 2014-2020; Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy; European Social
Fund; Guidance dokument, ANNEX 2 Common output and result indicators for ESF investments

85

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

Pro monitoring, hodnocení a výpočty výše uvedených 23 indikátorů bude třeba zajistit a mít
k dispozici minimálně následující informace o podpořených osobách:
Tabulka 25 – Návrh typů informací o podpořených osobách

Informace o podpořených osobách
Jméno
Příjmení
Věk
Vzdělání
Adresa bydliště
Postavení na trhu práce-např. postižení
Identifikátor osoby
Znevýhodnění

Tyto informace jsou dostupné v různých informačních systémech (ať už v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP nebo
externích IS typu Základní registry) a realizátoři projektů (příjemci) mají povinnost obdobný rozsah
informací evidovat již v současnosti v rámci monitorovacích zpráv. Další data jsou dostupná z
agendových systémů ÚP a či agendových systémů ČSSZ.
Tabulka 26 – Identifikace zdrojů dat pro sledování indikátorů

Indikátor (ukazatel)

Zdroj dat

0

Celkový počet účastníků

1

Nezaměstnaní,
nezaměstnaných

2

Dlouhodobě nezaměstnaní

Agenda „Zaměstnanost“

3

Neaktivní

Informace o dávkách (ČSSZ), agendy „Zdravotně
postižení“, „Zaměstnanost“ aj.

4

Neaktivní, mimo studentů a "osob v tréninku"

Informace o dávkách (ČSSZ), Zdravotně postižení,
Zaměstnanost, IS ESF 2014+, podklady od
podpořených osob (studium, školení)

5

Zaměstnaní, včetně OSVČ

Registr osob, ČSSZ

6

Osoby mladší 25-ti let

RFO / data od podpořených osob

7

Osoby starší 54-ti let

RFO / data od podpořených osob

8

Osoby s úrovní vzdělání ISCED 1 a ISCED 2

Data od podpořených osob, číselník ISCED

9

Osoby s úrovní vzdělání ISCED 3 a ISCED 4

Data od podpořených osob, číselník ISCED

včetně

IS ESF 2014+, IS MS2014+
dlouhodobě
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Indikátor (ukazatel)

Zdroj dat

10

Osoby s úrovní vzdělání ISCED 5 až ISCED 8

Data od podpořených osob, číselník ISCED

11

Cizinci, osoby s cizí národnostní, příslušníci
národnostních menšin

Data od podpořených osob, RFO v JDZ

12

Zdravotně postižení (disabled)

Agenda „Zdravotně postižení“

13

Jinak znevýhodnění

Data od podpořených osob, Hmotná nouze

14

Počet projektů celkově nebo částečně
realizovaných sociálními partnery a nevládními
organizacemi

Informace o příjemci (IS MS2014+)

15

Počet projektů zacílených na veřejnou správu a
služby

Informace o projektu, cílové skupině (IS MS2014+)

16

Počet malých a středních firem podpořených v
rámci projektu

Data od realizátora, ČSÚ

17

Počet neaktivních účastníků aktivity, kteří začali
aktivně hledat zaměstnání.

Zaměstnanost

18

Účastnící, kteří studují nebo se účastní školení
po ukončení aktivity

Data od podpořených osob

19

Účastnící se zvýšenou kvalifikací po ukončení
aktivity

Data od podpořených osob, číselník odborností

20

Osoby zaměstnané po ukončení aktivity

Zaměstnanost, ČSSZ

21

Osoby zaměstnané půl roku po ukončení aktivity

Registr osob, ČSSZ

22

Osoby evidované jako OSVČ půl roku po
ukončení aktivity

Registr osob, ČSSZ

23

Osoby se zlepšenou situací na trhu práce půl
roku po ukončení aktivity

Data od podpořených osob, podklady
zaměstnavatelů v budoucnu reportovaná ČSSZ
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Popis stávajícího stavu datových vazeb a IS na MPSV
Obrázek 13 – Schéma stávajícího stavu datových vazeb a IS na MPSV

Tabulka 27 – Legenda ke schématu stávajícího stavu datových vazeb a IS na MPSV

Legenda
•

RFO (registr fyzických osob)

•

RKI (registr komerční instituce)

•

RES (registr ekonomických subjektů)

•

RUI (registr územní identifikace)

•

SSP (státní sociální podpora)

•

KRK (kontrolní registr klientů - kontrolní
kontro a informativní databáze vyplacených dávek)

•

IKM PSV – identifikátor osoby – primární klíč pro všechny databáze

•

Z OK Práce a OK centrum se nyní migrují data do aplikace Zaměstnanost, která plně nahradí systém OK
Práce

•

IMPORT všech příjmů osob z (MO (ministerstvo obrany) – renty vojáků, MV (ministerstvo vnitra) – renty
policie, FÚ (finanční úřady) – příjmy fyzických osob a ČSSZ (česká správa sociálního zabezpečení) – sociální
dávky) – do JDZ (Jednotné datové základny)
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•

ZR – základní registry (především Registr obyvatel (ROB) a Registr osob (ROS))

•

MIS – manažerský informační systém (nyní ANAS)

•

JDZ – Jednotná datová základna

•

FDV – Fond dalšího vzdělávání

•

Biztalk – integrační platforma zajišťující vazby mezi IS

•

Aplikace MPSV
o

HM - Hmotná nouze

o

ZAM - Zaměstnanost

o

SOS - Sociální služby

o

VES - Veřejné služby

o

ZPO - Zdravotně postižení

Doporučení
Návrh nových datových požadavků obecně

•

zajistit napojení na centrální registry a ČSSZ pro kontrolu a automatickou změnu údajů o
žadateli/příjemci;

•

zajistit provázanost dat na „IS ESF 2014+“22 na MPSV;

•

zajistit evidenci dat z výsledků sledování průběhu kontroly monitorovací zprávy (MZ) a
žádosti o platbu (ŽoP), odpovědnosti jednotlivých pracovníků atd.

22

IS ESF 2014+ – připravovaný podpůrný systém pro monitoring a evaluace (modul monitoring + modul
evaluace) projektů čerpajících dotace z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).
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5.8 Evaluační otázka č. 8
Jaké existují praxí prověřené technologické a infrastrukturní varianty, na jejichž základě je
možné utvářet budoucí monitorovací systém s cílem maximalizovat účelnost, účinnost,
úspornost i kompatibilitu s jinými existujícími standardními technologiemi?
Identifikace monitorovacích a informačních systémů navržených k porovnávání a analýze, a
zejména pak srovnávacích kritérií těchto systémů, vycházela ze základních doporučení DG Regio
„Feasibility study of developing central Clearing House for Cohesion Policy reporting at
national/regional level“, dále z výsledků dotazníkového šetření o systému Monit7+
realizovaného zpracovatelem. Podkladem byly rovněž výstupy workshopu zemí V4 k otázce
monitorovacích systémů z května 201223.
Za účelem porovnání a zkoumání byly vybrány monitorovací systémy používané ve veřejné a
soukromé sféře v českém prostředí a ve veřejné sféře v zahraničí, a to na základě informací
získaných z Internetu, veřejně dostupných materiálů a dodatečných telefonických rozhovorů s
vývojáři a uživateli těchto systémů.
Systémy navržené k porovnání nejsou vždy plně porovnatelné se systémem Monit7+ (ať již z
funkčního hlediska či z hlediska účelu, ke kterému jsou využívány), nicméně do výběru byly
zařazeny proto, že jejich prostředí, moduly a funkce mohou být pro systém Monit7+ přínosem.
Při výběru a následném zkoumání a porovnávání monitorovacích systémů bylo nutné zaměřit se
na nedostatky v Monit7+, ze kterých vyplynuly možnosti pro zlepšení (best practices) tak, aby
tento systém více odpovídal požadavkům na účelnost, účinnost, úspornost i kompatibilitu s
jinými systémovými technologiemi používanými zadavatelem či institucemi, se kterými je
zadavatel povinen sdílet předmětná data.

Metodická východiska
Zpracování této otázky navazuje na návrhy a závěry většiny evaluačních otázek (zejména č. 2, 5, 7, 13,
15) týkajících se identifikace procesů a nedostatků systému Monit7+ prostřednictvím desk research a
dotazníkového šetření či strukturovaných rozhovorů realizovaných dodavatelem zakázky v uplynulém
období. Výběr technologických a infrastrukturních variant probíhal ve fázích, kdy nejdříve byla
provedena identifikace procesů, které jsou monitorovacím systémem, dále bylo zjištěno, jaké jsou
datové potřeby uživatelů systému, a následně jaké jsou nedostatky systému a jak identifikované
nedostatky řešit z hlediska technického a funkčního.

23

Veřejně dostupné výstupy z „Workshop of V4+ countries on the monitoring systems“ (Zdroj: Strukturální
fondy EU – V Praze se konal seminář zemí V4 k monitorovacím systémům. http://www.strukturalnifondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Novinky/V-Praze-se-konal-seminar-zemi-V4-k-monitorovacim-s.
Staženo dne 3. 7. 2012).
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Metodika odpovědi na otázku
Technologické a infrastrukturní varianty, které budou doporučeny v Závěrečné zprávě a mají sloužit
jako podklad při vytváření budoucího monitorovacího systému pro nové programovací období 2014+,
byly vybrány v českém prostředí (veřejná i soukromá sféra) i v zahraničí (veřejná sféra); zdrojem pro
základní identifikaci takových systémů je Internet (popis informačních a monitorovacích systémů,
včetně specifikace), veřejně dostupné materiály, specializované konference a workshopy a základní
telefonický průzkum.
U systémů, které dle základního průzkumu splňují základní kritéria výběru, následně proběhl
dotazníkový průzkum a doplňkové telefonní či osobní rozhovory s klíčovými osobami z prostředí
těchto systémů (vývojáři, distributoři, uživatelé).
Při řešení této evaluační otázky je používána metoda benchmarkingu, a to její dva typy:

•

Výkonový (= benchmarking dle ukazatelů): v našem případě nejlépe uplatnitelný, neboť se
zaměřuje na situace, kdy cílem je zjistit, „jak si stojí naše služby“ nebo ve vztahu k
výkonovým charakteristikám služeb jinde; řeší tedy otázku „ČEHO? CO? KOLIK?“ dosahuje
organizace/proces/systém v organizaci (jakého výkonu?);

•

Procesní: považujeme za opodstatněné začlenit do řešení evaluační otázky také tento typ
benchmarkingu, protože se zabývá otázkou, jak zlepšit vybrané procesy a činnosti výchozího
systému; měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost, zjišťuje odpovědi na otázku
„JAK?“ organizace dosahuje vynikající výkonnosti (vyplyne z výkonového benchmarkingu);
procesní benchmarking hledá tzv. „best practices“ v provádění jednotlivých procesů.

V souvislosti s tím byly zjišťovány možnosti pro zlepšování výkonnosti monitorovacích systémů
Zadavatele.
Základním cílem řešení této evaluační otázky je nalézt praxí prověřené technologické a
infrastrukturní varianty, na jejichž základě je možné utvářet budoucí monitorovací systém s cílem
maximalizovat účelnost, účinnost, úspornost i kompatibilitu s jinými existujícími standardními
technologiemi.
Specifickým cílem evaluace je definovat efektivní systém pro řízení, monitoring, kontrolu a evaluaci
programu a dílčích projektů. Tento systém by měl splňovat základní předpoklad ucelenosti,
systémovosti, modulárnosti a uživatelské přátelskosti při respektování požadavku co nejvyšší míry
elektronizace všech komunikačních, operačních i archivačních procesů. Požadavkem je, aby tento
systém čerpal z best practices v ČR a v zahraničí.

Výběr monitorovacích systémů
Veřejná sféra, Česká republika
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Tabulka 28 – Monitorovací systémy: veřejná sféra, Česká republika

Název IS / popis

Zdůvodnění výběru
•

následnost procesů a návaznost na příslušné metodiky,
přístupová práva, sledování a vyhodnocení procesů v
čase (funkce workflow)

•

bezpečnost v jednotlivých uživatelských rolích, řízení
individuálních přístupových práv, zálohování, archivace,
obnova, administrace systému (správa systému)

•

funkcionalita pro zajištění komunikace s externími
informačními systémy (přenosy dat)

•

tvorba
výstupních
sestav
z libovolných
evidovaných v IS (výstupy ze systému)

•

kompatibilita s mnoha systémy, např. IS CEDR, EIS CI,
ARES, IDOK, CEP a další a je možné jej rozšířit o
komunikaci s dalšími informačními systémy pomocí XML
technologie.

Subsystém eAccount

•

snížení administrativní náročnosti

•

veřejná část systému

•

zefektivnění procesu zpracování žádostí o dotace

•

prostředek k efektivní komunikaci, řízení a
sledování jednotlivých projektů

•

průběžné sledování procesu administrace a aktuálního
stavu hodnocení žádosti

•

podpora a definice jasně vymezených rolí
uživatelů a věrohodný audit činností
prováděných jak uživateli, tak systémem

•

elektronická nástěnka určená pro vzájemnou komunikaci
odpovědných osob ze strany MPO a CI s žadatelem

•

úspora nákladů (telefonní, poštovní, cestovní)

•

nepřetržitě jsou žadatelům / příjemcům k dispozici
nástroje pro administraci projektů od podání žádosti,
přes financování projektu až po zpracování závěrečné
monitorovací zprávy

•

plná podpora pro plánování, evidenci, řízení, sledování,
hodnocení, monitorování a kontrolu projektů a
programů OPPI (podpora jak v oblasti věcné, tak i
finanční)

•

komplexnost systémem poskytovaných
snižování administrativní zátěže

•

zpracování velkého objemu žádostí a projektů v rámci
jednotlivých programů OPPI

•

provázanost jednotlivých zpracovávaných údajů =
minimalizace nutnosti vícenásobného zadávání stejných
dat (duplicita) a ucelené modelování výstupů ze systému

ISOP 7 – 13
(MPO, Czechinvest)
•

modulární informační systém, složený ze
dvou oboustranně komunikujících systémů

•

podpora v oblasti výkaznictví, silný nástroj
pro tvorbu výstupních sestav

•

napojení na ARES (vyhledání a kontrola
identifikačních údajů a adresy subjektu) a
ÚIR-ADR (vyhledávání a kontrola adresy)

•

•

vytváření
elektronických
automatizované vytváření
dokumentů

šablon
a
a evidence

využití kvalifikovaného elektronického
certifikátu a elektronického podpisu
v souladu s odpovídající legislativou

Subsystém ISOP-Centrum
•

interní část systému

•

zpracování a administrace jednotlivých
žádostí

•

pro administraci projektů pracovníky MPO a
CI

•

příjem a vyhodnocování podaných
registračních a plných žádostí, hodnocení
projektů

•

vyhodnocování
všech
provedených plateb

žadatelem

•

transparentní komunikace mezi žadatelem
a poskytovatelem dotace po dobu celého
životního cyklu žádostí
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Název IS / popis
CEDR
Centrální evidence dotací z rozpočtu
(MF ČR)
•

evidence údajů o všech celostátně
poskytnutých investičních i neinvestičních
dotacích a návratných finančních výpomocí
včetně finančních prostředků EU
a umožňuje další předávání těchto
informací

•

evidence potřebných informací o příjemcích
dotací s on-line elektronickou vazbou na
ARES, ÚIR-ADR a na ISEO (ověření subjektu
a kontrola jeho adresy)

•

využíván zejména finančními úřady

•

přístup k vybranému okruhu informací má i
veřejnost

ISPOP

Zdůvodnění výběru
•

modul přenosů dat - vazby na jiné informační systémy

•

tvorba a zobrazení výstupů a výstupních
s možností výběru dle potřeb uživatelů

•

příjem a poskytování dat jiným informačním systémům
veřejné správy

•

přístup k informacím o všech celostátně poskytnutých
investičních i neinvestičních dotacích včetně dotací z EU
a dalších finančních mechanismů

•

podklady pro analytické práce v oblasti dotací ve formě
výstupních tabulek a OLAP technologie

•

tvorba výstupních statistických sestav

•

automatické
zpracování
standardizovaných
elektronických dokumentů reprezentující jednotlivá
hlášení (končí kolování dokumentů v listinné podobě),
tvorba
hlášení
prostřednictvím
inteligentních
elektronických formulářů

•

archivace všech zpracovaných hlášení = uložení na
jednom místě, snadno dohledatelné, statisticky
zpracovatelné

•

příjem a evidence hlášení, která odpovídají datovým
standardům

•

datové standardy umožňující zpracovat hlášení v
technických prostředcích nezávislých na nástrojích ISPOP

•

autorizovaný přístup do skladiště přijatých hlášení =
poskytnutí zpracovaných hlášení institucím státní a
veřejné správy a dalším státním institucím

•

výměna
přijatých
informací
se
zákaznickými
informačními systémy veřejné správy = administrativní
úspora (výměna listinné podoby výstupů za datové
nosiče)

•

automatické předávání dat = přenášení hlášení do
následných systémů, bez nutnosti ručního přepisování
dat (duplicita)

•

zvýšení efektivity ohlašovacích procesů (zrychlení
procesu, snížení formální chybovosti, snížení pracnosti -

Integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností
(MŽP ČR)
•

zapracování a příjem vybraných hlášení v
elektronické podobě

•

datově různorodý systém

•

datové standardy

•

distribuce hlášení příslušným institucím
veřejné správy
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Název IS / popis

Zdůvodnění výběru
kontrolující na straně státní správy provádí pouze
kontrolu obsahu, nezabývá se listinnými zásilkami nebo
přepisem údajů do aplikace, kde s ohlášenými údaji dále
pracuje)
•

plně v souladu s principy rozvoje e-Governmentu a
Smart Administration

IACS

•

Integrovaný administrativní a kontrolní
systém

efektivní výkon kontroly, administraci žádostí, vyplácení
podpor, udělování sankcí atp.

•

silný informační zdroj / podklad pro realizaci dalších
činností v sektoru zemědělství (např. nastavení rozsahu
podpor, výrobní kvóty, odhady úrody nebo z hlediska
potřeb krizového řízení)

•

delegovaný přístup k činnostem a datům systému

•

předávání informací
sehrávacích souborů

•

korektní řízení všech procesů sledovaných v IS AO

•

ohodnocení rizikovosti procesů

•

plánování auditních činností a zdrojů ve vazbě na
identifikované a ohodnocené rizikové procesy

•

vyhodnocování auditních činností

•

evidence nápravných opatření

•

evidence a vyhodnocování hlášení o podezřeních na
nesrovnalosti

•

tvorba
a evidence
dokumentů
zpracovávaných
v souvislosti se všemi agendami v systému

•

zobrazení a tvorba
uživatelů

(MZe ČR)
•

systém vícenásobné a křížové kontroly
celkových podpor

•

detailní
systém
kontroly
zemědělských dotací

•

zajištění identifikace a registrace

•

obecný kontrolní mechanismus EAGGF
(fond EU) pro přímé platby

•

rozšiřován o další podpůrné programy

soustavy

OK Práce
(MPSV)
•

veřejně přístupná část a interní část

•

využití Správou služeb zaměstnanosti
Ministerstva práce a sociálních věcí a na
pobočkách ÚP

•

vzájemně propojené hlavní moduly se
společnou datovou základnou

IS AO
•
•
•
•

•

Komplexní
modulárně
uspořádaný
informační systém Auditního orgánu
podpora
výkonu
a evidence
finančních prostředků z fondů EU

auditů

evidence informací o subjektech figurujících
v procesu auditu
účinná a efektivní podpora při plánování,
provádění a následném vyhodnocování
procesu finanční kontroly a auditu
on-line elektronická vazba na ARES a UIRADR
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Název IS / popis

Zdůvodnění výběru
•

smartclient windows aplikace

•

ucelené řešení a rozsah funkcionalit pro práci pracovníků
jednotlivých kontrolních orgánů

Veřejná sféra, Evropská unie
Do užšího výběru monitorovacích systémů používaných v jiných zemích EU byly vybrány dvě země:
Slovensko a Wales.
Důvodem pro zařazení Slovenska, resp. monitorovacího systému ITMS do porovnávání, byla jeho
legislativní, politická i geografická příbuznost s prostředím českým.
Wales, resp. jeho monitorovací systém PPIMS, je příznačný svou komplexní elektronizací, funkčním
zaměřením na klienty a uživatele, provázaností a propojeností se způsoby práce v soukromé sféře
(business rules).
Tabulka 29 – Monitorovací systémy: veřejná sféra, Evropská unie

Název IS
ITMS
(Slovensko)
•

plnohodnotná podpora celého procesu
řízení pomoci ze strukturálních fondů a
kohezního fondu

•

nadrezortní charakter řešení (prolíná se
všemi operačními programy)

•

oboustranně propojený v režimu on-line na
systémy realizující platební operace

•

složen ze dvou částí: hlavní (řídící orgány a
zprostředkovatelské orgány, centrální orgán
pro koordinaci, certifikační orgán, auditní
orgán a další) a portálovou (předkladatelé
projektů a příjemci dotací)

PPIMS
(Wales)
•

řízení operačních programů i jednotlivých
projektů

•

jedna část určena poskytovatelům finanční
podpory (příjem, kontrola, statistika)

•

druhá část systému určena příjemcům

Zdůvodnění výběru
•

unifikace procesů a specifických požadavků jednotlivých
rezortů

•

automatizace a verifikace finančních operací s přímou
zpětnou vazbou na finanční manažery strukturálních
fondů a Kohezního fondu

•

evidence, následné zpracovávání, export a monitoring
dat pro projektové a finanční řízení, kontrola a audit SF a
KF

•

přehledná data a informace o procesních stavech
jednotlivých projektů

•

provázanost v reálném čase, důraz na on-line a
elektronickou agendu (odbourání papírování)

•

zaměření na klienta – datově orientované procesy

•

využití workflow

•

využití pravidel soukromé sféry (business roules)

•

statistiky a analýzy umožňující efektivní řízení včetně
prognózování
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Název IS

•

Zdůvodnění výběru

dotací (beneficiary website)

•

end-to-end systém

plně interaktivní systém, provázaný na
ostatní IT systémy

•

indexování dokumentů

Soukromá sféra, Česká republika
Tabulka 30 – Monitorovací systémy: soukromá sféra, Česká republika

Název IS
GORDIC® GINIS®

Zdůvodnění výběru
•

otevřenost umožňující kontrolovatelnou a bezpečnou
výměnu dat s dalšími IS v organizaci i mimo ni

•

Informační systém pro střední a velké
organizace

•

•

řízení oběhu dokumentů prostřednictvím
spisové služby

procesní i datová integrace heterogenních softwarových
systémů a aplikací

•

•

registry a správní agenda

•

aplikace pro podporu e-governmentu

sjednocení integrační technologie do společné platformy
založené na používání mezinárodních otevřených
průmyslových standardů

•

moderní portálové komponenty

•

zabezpečená datová komunikace uvnitř organizace i
mimo ni, k čemuž přednostně využívá existující IT
infrastrukturu subjektu

•

vysoká flexibilita, otevřenost a snadná rozšiřitelnost,
která vychází přímo ze základní koncepce platformy
®
GINIS , tedy orientace na použití standardizovaných
technologií

•

inovace a optimalizace stávajících procesů v organizaci s
ohledem na snížení celkových nákladů na vlastnictví IT
infrastruktury

•

systém sběru, přenosu, zpracování, analýzy, přípravy a
výstupu informací

•

automatizace procesů personalistického managementu
prostřednictvím spisové služby

•

nezbytná funkcionalita pro zabezpečení zpracování
výstupů nezbytných pro další (návazné) zpracování v
ekonomickém informačním systému) správního úřadu

PERGAM
PERGAM-SEC
•

Systém integrovaného personálního řízení

•

automatizace procesů personalistického
managementu, sekundárně pak systém
evidenční

•

vzájemná interakce mezi subsystémy

Výběr srovnávacích kritérií
Výběr kritérií pro srovnávání vybraných monitorovacích systémů vyplynul ze základní specifikace
používaných monitorovacích systémů, dotazníkového šetření realizovaného dodavatelem na vzorku
více než 1000 respondentů v květnu 2012, dále z Feasibility study DG Regio „Feasibility study of
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developing central Clearing House for Cohesion Policy reporting at national/regional level“ a z
workshopu zemí V4 k otázce monitorovacích systémů z května 2012.
Dotazníkové šetření poukázalo na uživatelské nedostatky a funkce systému Monit7+ vnímané jako
problematické - viz kapitola 8.4.1.
Feasibility study DG Regio, platná legislativa EU a ČR a závěry z workshopu zemí V4 naopak poukázaly
zejména na potřebu co nejvyšší míry elektronizace procesů a integrovanosti a modulárnosti
monitorovacích systémů.
Při výběru a následném zkoumání a porovnávání monitorovacích systémů se tým dodavatele zaměřil
zejména na tyto nedostatky a doporučení a stanovil srovnávací kritéria tak, aby bylo možné připravit
ověřená doporučení na konkrétní zlepšení systému Zadavatele.
Specifikace srovnávacích kritérií:

•

•

•

Integrovanost a modulárnost systému
−

Ucelený a integrovaný systém

−

Modulárnost - jednotlivé moduly by měly být vzájemně propojené

−

Jednotné a intuitivní uživatelské prostředí

−

Eliminace roztříštěnosti (stav, kdy v různých obdobích, ať už koordinovaně nebo
nekoordinovaně, vznikají dílčí podsystémy či moduly, které mají různá uživatelská
prostředí a nejsou dostatečně propojená)

Elektronizace agendy (cílem je v maximální míře omezit analogovou „papírovou“ formu
vedení agendy)
−

Míra vedení interní a externí agendy v elektronické podobě

−

Míra komunikace v elektronické podobě

Typ systému
−

•

Proprietární řešení či open source

Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele
−

Míra pokrytí požadavků koncových uživatelů

Tabulka 31 – Kritéria benchmarku monitorovacích systémů

Okruh kritérií
Integrovanost a
modulárnost

Název kritéria
Propojenost
modulů
(eliminace roztříštěnosti

Specifikace
•

provázanost na procesy, funkcionality, moduly, formuláře
a sestavy v rámci celého systému
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Okruh kritérií
systému

Název kritéria
dat)
Propojenost na další
systémy
používané
v rámci společnosti

•

propojenost na účetní systém, archivní systém, další
agendu, kompatibilita s dalšími systémy

•

vazba na jiné IT

Jednotné
rozhraní

•

jednotné uživatelské rozhraní v rámci celého systému i
dílčích modulů

•

sledování historie

•

snadná a přehledná archivace, vyloučení duplicity

•

počet služeb, které systém umožňuje a nabízí

•

správnost a dostatečnost generovaných dat a grafických
výstupů pro účely reportingu

•

vyhodnocení procesů

•

rychlost orientace
srozumitelný obsah

•

jednoznačnost používaných pojmů a polí, snadnost
zadávání dat

•

srozumitelná metodika

•

elektronická forma interní a externí agendy

•

elektronická forma komunikace s příjemci

•

snadná a přehledná archivace

•

vyloučení duplicity, vyloučení dvojího typu dat ve
stejném typu položek, snadné vyhledávání, postupné
odstraňování „papírování“, spolehlivost systému)

•

provázanost zpracovávaných údajů

•

tvorba výstupních sestav

•

archivace

•

vysoká flexibilita

•

provázanost
(sledování
požadovaných
částek
k proplacení, automatické vyplňování polí, návaznost
změn v projektech, promítání změn na různých místech v
systému

Produktivita
práce
(počet projektů na 1
pracovníka)

•

snížení administrativní náročnosti

•

zefektivnění procesu administrace projektů, zvýšení
efektivity práce

Produktivita
(doba
požadavku)

•

úspora nákladů (telefon, pošta, doprava)

•

zefektivnění procesu administrace projektů

•

minimalizace duplicity, zrychlení procesu

uživatelské

Výkonové indikátory

Přátelskost
a
intuitivnost
uživatelského rozhraní

Elektronizace
agendy

Specifikace

Komplexnost systémem
poskytovaných služeb

práce
vyřízení
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Okruh kritérií

Název kritéria

Specifikace

Omezení duplicity a
chybovosti při přenosu
dat do dalších IS

Typ systému

Proprietární řešení
open source)

Nároky
(lidské,
finanční)

Nároky
(lidské,
finanční)

na

na

či

provoz
technické,

údržbu
technické,

Nároky na dodatečné
úpravy systému (lidské,
technické, finanční)

•

snížení formální chybovosti, snížení pracnosti

•

snížení administrativní náročnosti

•

zefektivnění procesu administrace projektů

•

zefektivnění výkonu kontroly

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci, podpisy
dodatků, proplácení žádostí o platbu)

•

provázanost
(sledování
požadovaných
částek
k proplacení, automatické vyplňování polí, návaznost
změn v projektech, promítání změn na různých místech v
systému

•

flexibilita systému

•

smartclient aplikace

•

pořizovací náklady

•

ucelené řešení a rozsah funkcionalit pro práci

•

vysoká flexibilita a otevřenost (využitelnost) systému

•

rizikovost procesů

•

nutnost pořízení dalšího HW a SW vybavení

•

nutnost zvýšit počet pracovníků

•

zvýšené finanční nároky

•

nutnost inovace a optimalizace procesů v organizaci

•

interní prostřednictvím vlastních pracovníků / interní
prostřednictvím nových pracovníků / subdodávka

•

bezpečná výměna dat s dalšími IS v organizaci i mimo ni

•

procesní a datová integrace heterogenních softwarových
systémů a aplikací

•

zvýšené finanční nároky

•

snadná rozšiřitelnost, orientace na standardizované
technologie

•

snížení celkových nákladů
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Okruh kritérií

Název kritéria
•

bezpečnost výměny dat

•

integrace heterogenních SW systémů a aplikací

•

zabezpečená datová komunikace uvnitř organizace i
mimo ni

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci, podpisy
dodatků, proplácení žádostí o platbu)

•

zabezpečená datová komunikace uvnitř organizace i
mimo ni

•

vysoká flexibilita a otevřenost (využitelnost) systému

•

logika systému (sledování
výběrových řízení)

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci, podpisy
dodatků, proplácení žádostí o platbu)

•

generování sestav dle zadaných kritérií (odstranění
papírové podoby projektů a zpráv)

Stabilita
systému
(frekvence problémů a
nedostatků)

•

četnost výpadků

•

omezení při práci

•

kvalita a rychlost helpdesku

Jednoduchost přechodu
mezi
jednotlivými
moduly

•

jednoduchost přechodu

•

stejné uživatelské prostředí

•

omezení při práci

•

kontextová nápověda

•

kvalita kontextové nápovědy, metodika

•

vhodnost, aktuálnost, srozumitelnost, použitelnost

•

integrovaný
styl
kontextové
systémovými moduly

•

upozornění systému na chybné operace, důležité
skutečnosti, blížící se termíny (systém varování = hlášky)

•

včasnost a kvalita helpdesk (externí pomoc)

•

zpřehlednění systému a provázanost alertů napříč
agendami (filtrování výstupů projektu, sdílení a kontrola
údajů o žadatelích a příjemcích a relevantních projektech,
odstranění nutnosti evidence mimo systém

Elektronizace (napojení
na centrální data)

Vhodnost
systému
z pohledu
koncového
uživatele

Specifikace

Možnost a účelnost
dílčích
sestav
dle
zadaných kritérií

Kontextová nápověda

Alerty
a
hlídání
zadaných kritérií
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Doporučení
V rámci prvotní identifikace monitorovacích systémů a jejich dílčích charakteristik vhodných k
porovnání se jako nejnosnější a nejlépe využitelný pro porovnání s Monit7+ jeví systém ISOP 7 – 13,
který v sobě obsahuje dva subsystémy eAccount a ISOP-Centrum. Dalším vhodným kandidátem k
porovnávání systémů se jeví rovněž systém ISPOP pod MŽP ČR.
Výše uvedené systémy byly podrobeny benchmarku, jehož výsledky jsou součástí odpovědi na
evaluační otázku č. 14.
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5.9 Evaluační otázka č. 9
Jaké technologické předpoklady a podmínky musí být naplněny, aby monitorovací systém byl
schopen rychle a levně reagovat na uspokojení datových potřeb uživatelů a obsluhu primárně
plánovacích, řídících a evaluačních procesů?
Při navrhování vhodného technologického konceptu pro fungování monitorovacího systému,
který efektivně pokryje datové i procesní potřeby uživatelů, se nabízí využít relativně nové
koncepty IT, kterými jsou virtualizace či cloud computing. Tyto koncepty přináší zefektivnění a
zlevnění fungování celé infrastruktury.
Při výběru jednoho z nich je otázkou, zda lze dopředu odhadovat následující parametry: počet
I/O operací za časovou jednotku (transakcí), počty uživatelů současně přistupujících k dané
aplikaci v daném časovém úseku, požadovanou dostupnost systému, požadavky na zálohování
systému. V případě, kdy jsme schopni tyto parametry odhadnout, jeví se jako vhodné použít
koncept virtualizace, který v tomto případě umožní efektivní a levný provoz monitorovacího
systému. V případě nemožnosti výše zmiňované parametry pro budoucí období odhadnout, je
vhodné použít privátní cloud.

Metodická východiska
Cílem této odpovědi je identifikovat technologické předpoklady a podmínky, které musí být
naplněny, aby monitorovací systém dokázal efektivně uspokojit datové potřeby uživatelů a obsluhu
klíčových procesů.
Výstupem je provedená analýza stávajícího technického řešení. Zjištění vychází z provedeného
dotazování na MMR. Tyto informace jsou následně vzaty jako klíčové pro definici doporučeného
budoucího technologického konceptu fungování monitorovacího systému.

Východiska
V mnoha organizacích IT oddělení samo spravuje hardware a operační systémy, platí příslušné
licenční poplatky, zajišťuje údržbu a musí investovat prostředky do obnovy. Řeší tak neustále rostoucí
požadavky využívaných aplikací, rostoucí objem dat i řadu hardwarových problémů, jejichž vinou
dochází k odstávkám a výpadkům v chodu aplikací, které organizacím často způsobují nemalé
finanční ztráty.
Pro budoucí nastavení optimálních technologických předpokladů a podmínek zaručujících levné a
optimální fungování monitorovacího systému jsme zvážili využití virtualizace či cloudového řešení. Za
zmínku stojí, že společnost Gartner považuje cloud computing za nejvýznamnější strategickou IT
technologii pro toto období.
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Tato řešení mají v porovnání s tradičními řešeními dedikovaných fyzických serverů mnoho
nesporných výhod. Ve virtuálním prostředí je možno velmi pružně reagovat na požadavky na
navýšení výkonu. Podle komplexnosti požadavku lze zdroje v existujícím prostředí přerozdělit či
přidat další, a to během hodin či dnů. Kdykoli je tak možno přidávat další výpočetní zdroje
(procesorový výkon, operační paměť) i navyšovat diskový prostor určený pro data. V případě
nedostatku výpočetního výkonu (nárazový požadavek) nebo upgradu systému je možné tyto rychle
navýšit a důsledkem jsou nulové jednorázové náklady a pouze minimální přírůstkové provozní
náklady. Z ostrého provozního prostředí je možno kdykoli naklonovat další server, na kterém je
možno rychle otestovat důsledky případných zásadních systémových změn. Testovací prostředí lze
provozovat po časově omezenou dobu a pak ukončit. To vše bez nutnosti jakýchkoli dodatečných
investic, ale pouze za cenu aktuálně využitých zdrojů, což není v prostředí fyzických serverů
ekonomicky reálné, protože by vyžadovalo pořízení dodatečného serveru a jeho zapojení do síťové
infrastruktury. Řešení obvykle využívá virtuální platformu s vysokou dostupností a úrovní
redundance, kdy všechny síťové prvky – servery, disková úložiště, síťová infrastruktura a napájení
jsou provozovány v redundantním zapojení. V případě výpadku jakékoli hardwarové komponenty
pracuje celý systém bez přerušení dále na ostatních komponentách. Pro správu platformy i
jednotlivých zákaznických virtuálních serverů lze zpravidla využít tým vyškolených a výrobci použitých
technologií certifikovaných specialistů. Lze využít holý virtuální stroj, či plně spravovanou variantu
služby, včetně instalace a správy operačního systému a případně dalších aplikací (například SQL
databází nebo web serveru). Lze tak optimalizovat personální a organizační náklady a není třeba mít
například vlastní odborníky na SQL databáze. Organizacím se využíváním cloudové infrastruktury
podstatně snižují náklady na licenční poplatky a údržbu.
Virtualizace
Pod pojmem virtualizace se v IT světě rozumí uspořádání, ve kterém je možné k systémovým zdrojům
přistupovat jako k množině výkonu bez ohledu na jejich fyzické charakteristiky, pomocí kterých k nim
uživatelé obvykle přistupují. Pojem "server" se tak už neomezuje svou fyzickou podobou (počítač),
ale skupinou dostupných zdrojů. Virtualizace pak umožňuje na jednom fyzickém serveru provozovat
pochopitelně více serverů virtuálních.
Dá se tak říci, že primárním cílem virtualizace je schovat technické detaily systému pod virtualizační
vrstvu, prostřednictvím které je pak k dispozici pouze jeho "výkon".

•

Virtualizace umožňuje plné využití hardwarového výkonu infrastruktury firmy a tím sloučit
více služeb na méně serverů (konsolidace serverů).

•

Umožňuje provozovat více operačních systémů na jednom fyzickém serveru (Linux i
Windows, odlišné distribuce Linuxu a podobně).

•

Zjednodušuje zálohování, obnovu záloh, disaster recovery nebo migraci systému.

•

Umožňuje dynamické přidělování výkonu (navyšování i snižování).
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Hardwarová virtualizace
Obrázek 14 – Schéma hardwarové virtualizace

Hardware
Virtualizační vrstva
Virtuální server 1
(Windows nebo Linux)

Virtuální server 2
(Windows nebo Linux)

Virtuální server 3
(Windows nebo Linux)

Asi nejznámějším nástrojem této skupiny je VMWARE ESX. Vhodným nástrojem pro hardwarovou
virtualizaci se také stává XEN, které byl vyvinut na univerzitě v Cambridge
ridge jako open source.
Vizualizační řešení pak výhody této technologie využívá pro provoz VDS, provoz testovací serverové
farmy i pro provoz vybraných produkčních serverů. Řešení nabízí virtualizaci jakéhokoli operačního
systému s podporou 32bit Intel platformy.
Výhody:

•

vyhrazená operační paměť

•

administrátorský přístup

•

plná konfigurovatelnost operačního systému a aplikací

•

rychlejší obnovení systému

•

jednoduché zálohování a obnova dat

•

rychlejší restart či reinstalace serveru

Nevýhody:

•

výkon pouze části serveru

•

náklady na operační systém - pořízení či pronájem licencí (Windows)

Cloud computing
Koncept poskytování IT služeb, který dnes označujeme jako „cloud computing“ se vyvíjel postupně a
procházel mnoha fázemi. Mezi jeho charakteristiky
charakteristi patří:

•

Uživatelé spotřebovávají IT služby podle aktuální potřeby.
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•

Uživatele nezajímá, prostřednictvím jakých zdrojů, je služba poskytována. Jejich technické
řešení, výkonnost a flexibilita jsou plně v režii poskytovatele služby.

•

Cena je vázána zejména na množství skutečně spotřebovaných služeb.

Rozsah poskytovaných služeb se může pohybovat v několika úrovních:

•

Poskytování výpočetního výkonu – Infrastructure as a Service, IaaS. Uživatel si sám zajišťuje
provoz operačního systému, middleware, databázového a aplikačního software. Rovněž
obchodní proces je samozřejmě plně v režii uživatele.

•

Poskytování platformy pro běh aplikací – Platform as a Service, PaaS. Uživatel používá svoji
specifickou aplikaci pro podporu svého obchodního procesu, nižší vrstvy získává od
poskytovatele služby.

•

Software as a Service. Uživatel si sám zajišťuje obchodní proces, příslušnou aplikaci však
využívá jako službu. Salesforce.com přišel v roce 1999 právě s tímto typem služby a jeho
úspěch byl významným milníkem ve vývoji cloud computingu.

•

Outsourcing obchodního procesu, BPO, je logickou další úrovní, která však mění provozní
model takovým způsobem, že se zde dostáváme daleko za rozsah služeb cloud computingu.

Výpočetní zdroje jsou v případě cloud řešení centralizovány u poskytovatele služby a účtovány podle
skutečného využití. Daly by se tedy očekávat přínosy v pěti oblastech:

•

Významné omezení vlastních investic a s tím spojených rizik.

•

Vysoká rychlost zprovoznění služeb.

•

Pružnost ve využívání služeb.

•

Osvobození od rutinních provozních činností spojených s podporou výpočetních systémů.

•

Celkové snížení nákladů na vlastnictví a provoz.

Využívání sdílených zdrojů vyvolá dodatečné otázky týkající se spolehlivosti, bezpečnosti a
robustnosti využívaných služeb. Cloud computing postrádá standardy týkající se bezpečnosti a
zacházení s daty. V některých případech si uživatelé ani nemohou být jisti, ve kterém státě se vlastně
jejich data nacházejí a jaký právní řád se na ně vztahuje.
Public cloud versus private cloud
Ačkoliv synonymem výrazu cloud computing jsou dnes pro mnoho lidí veřejné služby třetích stran
odebírané prostřednictvím Internetu, pro mnoho podniků a firem je mnohem významnější a častěji
využívaný takzvaný privátní cloud. Ten na trhu podnikových řešení představuje v současnosti jeden z
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hlavních trendů IT. Privátní cloud, který je provozovaný pouze v rámci firmy, je zejména pro velké
firmy často způsobem, jak s konceptem cloud computingu vůbec začít. V rámci privátních cloudů
mohou podniky budovat moderní architekturu IT, která se vyznačuje stejnými výhodami, z nichž těží
velcí provozovatelé cloudových služeb. Základní úspory pramení zejména z možnosti sdílet
nakoupené zdroje mezi jednotlivými aplikacemi a pomocí konsolidace sjednotit správu a údržbu.
Privátní cloud tedy představuje vysoce virtualizované IT prostředí, kde je možné zdroje – například
výpočetní výkon či úložné kapacity – přidělovat a přesouvat podle aktuální potřeby. Děje se tak bez
ohledu na to, kde podnikové aplikace či služby fyzicky běží, nebo na kterém disku jsou data konkrétně
uložena. Firma se tak vyhne plýtvání fyzickými zdroji, které jsou jinak aplikacím často přidělovány jen
pro zvládání krátkodobých špiček (například během účetních uzávěrek) a po většinu času zůstanou
nevyužity. Takové prostředí umožňuje snazší a rychlejší zprovoznění nových služeb pro podporu a
automatizaci podnikových procesů a rychlejší reakci na neustále se měnící podmínky.
Díky privátním cloudům odpadá hlavní problém, kvůli němuž řada firem váhá s využitím služeb ve
veřejném cloudu. Jelikož jsou všechny systémy a infrastruktura provozovány přímo ve firmě, veškerá
data, aplikace, procesy i know-how zůstávají plně pod kontrolou a není třeba řešit potenciální
bezpečnostní rizika spojená s jejich přesunem do datového centra třetí strany. Na druhé straně je
možné oba principy propojit a vybudovat tzv. hybridní cloud, kdy je část IT provozována v prostředí
zákazníka a část u poskytovatele.

Analýza stávajícího stavu
Analýza stávajícího stavu byla provedena prostřednictvím dotazníku, který byl vyplněn odpovědnými
pracovníky MMR.
Cílem těchto dotazů bylo zjištění stávající situace provozu IS Monit7+ zejména s ohledem na podporu
provozu programu OP LZZ včetně analýzy podpůrných nástrojů a uživatelské podpory. Otázky se
zabývaly následujícími oblastmi:

•

řízení výkonu a kapacity IS;

•

zajištění nepřetržitých služeb;

•

řízení zařízení a provozu;

•

monitorování;

•

provoz IS v lokalitách;

•

data.

Cílem dotazování bylo zjistit, zda je daná oblast/téma systémově zajištěna či nikoliv a případně s
komentářem jak. Níže uvádíme odpovědi za jednotlivé oblasti/témata.
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Tabulka 32 – Výsledky benchmarku: řízení výkonu a kapacity IS

Otázka

Forma odpovědi

Existují definované výkonové a kapacitní ANO
parametry pro provoz IS?
Minimální požadavky na klientskou stanici
jsou
definovány
minimálními
Poznámka: Například zda je někde možné zjistit Monit7+
doporučenou minimální konektivitu pro provoz požadavky na CITRIX klienta.
IS?
Je někde systémově
kapacita a vytíženost IS?

sledována

aktuální ANO
Aktuální vytížení je monitorováno a je k dispozici
u správce systémového prostředí CRR ČR

Existují nástroje / systémový přístup pro ANO
plánování kapacity a vytíženosti?
Na základě dlouhodobého sledování bylo
nastaveno specifické spouštění aplikací. Zároveň
jsou v systému prvky, které automaticky
distribuují zátěž na jednotlivé prvky.

Tabulka 33 – Výsledky benchmarku: zajištění nepřetržitých služeb

Otázka

Forma odpovědi

Existuje formalizovaný seznam IT nepřetržitých ANO
služeb?
k dispozici u správce systémového prostředí CRR ČR
Existuje plán obnovy nepřetržitých IT služeb?

ANO
Jsou vypracovány havarijní plány

Jakým způsobem je zajištěna
nepřetržitých IT služeb po havárii?

obnova Existuje servisní smlouva na kritické služby.

Existuje a je zajišťován proces ověření plánu ANO
nepřetržitých IT služeb?
Je definován proces na testování havarijních
plánů.
Interní směrnice správce systémového prostředí
- CRR ČR

Tabulka 34 – Výsledky benchmarku: řízení zařízení a provozu

Otázka

Forma odpovědi

Jakým způsobem je řešena fyzická bezpečnost Serverovna je zabezpečená EZS, bezpečnostní
infrastruktury a zařízení pro provoz IS?
dveře.
Jakým způsobem je řešena Ochrana proti Plně vybavené serverové datové centrum EPS,
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"živlům"?
Existuje
proces
infrastruktury?

záplavové čidlo.
preventivní

údržby ANO dle servisních intervalů zařízení.

Tabulka 35 – Výsledky benchmarku: monitorování

Otázka

Forma odpovědi

Existuje formalizovaný proces monitorování a ANO u správce systémového prostředí - CRR ČR
hodnocení
výkonů
a
dostupnosti
infrastruktury?
Existují formalizované procesy nápravných ANO u správce systémového prostředí - CRR ČR
opatření
v případě
nedostupnosti
či
nedostatečného výkonu infrastruktury?

Tabulka 36 – Výsledky benchmarku: provoz IS v lokalitách

Otázka

Forma odpovědi

Existuje formalizovaný popis nezbytných
prostředků pro provoz IS Monit7+ (nezbytná
infrastruktura,
konektivita,
parametry
pracovních stanic, apod.)

NE
IS Monit7+ je provozován v jediné lokalitě. Na
ŘO OP není pro IS Monit7+ vyčleněna žádná
specifická infrastruktura.

Tabulka 37 – Výsledky benchmarku: data

Otázka

Forma odpovědi

Jaký je počet dokumentů, který dnes systém systém obsahuje (výhradně pouze část OP LZZ)
270.000 elektronicky vložených dokumentů o
obsahuje?
celkové velikosti 173 GB
Jaký je počet interních a externích uživatelů 466 interních a 352 externích uživatelů (pouze
systému?
Monit7+ OP LZZ)
Jaký je objem uložených dat

celkem 1,2 TB dat za všechny OP

Doporučení
Jako nový koncept technologického řešení navrhujeme při rozhodování o výběru cloudu či
virtualizace využít virtualizaci z důvodu, že existuje dobrá znalost stávajících parametrů systému jako
je počet I/O operací za časovou jednotku (transakcí), počty uživatelů současně přistupujících k dané
aplikaci v daném časovém úseku, požadovanou dostupnost systému, požadavky na zálohování
systému. Pokud předpokládáme, že parametry v budoucím období budou víceméně shodné jako v
minulém, můžeme doporučit využití virtualizace. Jak jsme zmínili výše, důvodů pro virtualizaci je
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mnoho, takže si zmíníme jen těch pár nejzajímavějších. Podobné prostředí je často lépe přizpůsobeno
potřebám uživatele a skrývá před nimi nepodstatné hardwarové detaily. Jednoznačným důvodem je
ekonomická efektivnost, kdy se v rámci více strojů virtuálních provozuje na jediném reálném.
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5.10 Evaluační otázka č. 10
Jaké podmínky a předpoklady organizačně – procesní (včetně finančních) musí být naplněny pro
zajištění nové generace informační podpory pro programy ESF 2014+?
Ve vztahu ke stávající situaci lze obecně konstatovat, že se vzrůstající úrovní řízení je kvalita
podpory odpovídajících procesů horší resp. je zajišťována méně komplexně.
Z hlediska typologie informační podpory lze definovat základní obecné požadavky na informační
podporu programu:

•

Podpora rozhodování a optimalizace výkonu programu

•

Zajištění hlavních produktivních procesů programu

•

Podporovat a systematizovat vztahy se zákazníky / žadateli, příjemci

•

Podporovat komunikaci, spolupráci a správu obsahu uvnitř organizace

Pro budování a provoz infrastruktury, která bude vyhovovat uvedeným nárokům a potřebám
spojeným s řízením programu je v obecné rovině třeba naplnit následující předpoklady:

•

Soulad IT strategie a „obchodní strategie“ / strategie programu, optimalizace využívání IT
zdrojů, mapování a řízení rizik spojených s IT; jasné definování cílů IT projektů a zajištění jejich
srozumitelnosti a povědomí o nich.

•

Pořízení a implementace řešení v souladu s potřebami programu, integrace se stávajícími
systémy a procesy, řízení změn v nových i stávajících systémech, splnění očekávání a požadavků
uživatelů

•

Dodávka služeb a podpora v souladu s prioritami a reálnými potřebami programu tj.
poskytování služeb, řízení bezpečnosti a kontinuity služeb, podporu, správu dat a infrastruktury,
zajištění požadavků na důvěryhodnost, integritu a dostupnost IT služeb.

•

Pravidelné monitorování a vyhodnocování IT procesů

Metodická východiska
V době zpracování dokumentu nejsou známy podrobnosti procesního a institucionálního zajištění
programového období 2014-2020. Kvality a potřeby informační podpory pro programy ESF 2014+
jsou proto definovány primárně ve vztahu k současnému stavu.
V hodnocení kvality obsluhy procesů odpověď zobecňuje poznatky vyplývající z výstupů analýzy
stávajícího stavu obsluhy pracovních procesů v informačním systému.
Základní předpoklady pro zajištění nové generace informační podpory definuje zpracovatel v
základních kategoriích:
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Tabulka 38 – Kategorie předpokladů pro zajištění nové generace informační podpory

Integrita informačního systému
s procesy programu

Informační podporu lze definovat jako soubor informačních činností,
které podporují řídicí, hlavníí i podpůrné procesy v organizaci / řízení
programu. Procesy klíčové pro řízení programu by proto principielně
měly být obsluhovány hlavním informačním systémem.
Systém obsluhuje všechny procesy potřebné pro řízení programu na
všech úrovních v souladu s očekáváními
čekáváními a potřebami jeho aktérů.

Kvalita
podpory
potřebám uživatelů

odpovídající

Obsluhované procesy jsou zajišťovány kvalitně a ke spokojenosti
uživatelů v rozměrech:
•

Kvalita informací/dat

•

Kvalita informačního systému

•

Kvalita služeb

Integrita informačního
ormačního systému s potřebami řízení programu
Obecně, podle vztahu k úrovni řízení lze rozlišovat informační systémy podle toho, zda jsou určené:

•

pro podporu vrcholového managementu Obrázek 15 – Schéma úrovní řízení
(strategická úroveň řízení): Ten představuje
nejvyšší úroveň řízení - vrchol pyramidy
Strategie
organizace, určující a podporující strategii a
vizi, včetně informační. Strategie má nejvyšší
Organizace /
relevanci co do mise a výsledků organizace.

Management

•

pro podporu středního managementu
(taktická úroveň řízení). Na této úrovni je
kladen vyšší důraz na informace. Úroveň
managementu je nejvyšší systémovou
vrstvou, architekturou organizace. Tato vrstva
je klíčová pro způsob provádění strategie.

Pracovní procesy
Nástroje

•

pro podporu „provozních“ činností organizace (operativní úroveň řízení). Pracovní procesy
tvoří reálnou přidanou hodnotu,
hodnotu, a tedy i výstupy a výsledky organizace. Lze je inovovat,
měřit, hodnotit.

•

Se vzrůstající úrovní roste náročnost požadavků uživatelů na výstupy v linii data
znalosti.

informace

Ve vztahu ke stávající situaci lze obecně konstatovat, že se vzrůstající
vzrůstající úrovní organizace
org
je vnímání
kvality IS Monit7+
nit7+ horší resp. podpora zajišťována méně komplexně (proces není podpořen, je
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zajišťován částečně mimo IS Monit7+, vykazuje nedostatky). Tento pohled odpovídá i výstupům
dřívějších analýz systému Monit7+, které obecně konstatují chybějící prvek manažerských funkcí
systému respektive odlišnou filosofii IS Monit7+24,25.

Kvalita podpory odpovídající potřebám uživatelů
Vedle samotné podpory procesu v systému je podmínkou poskytování informační podpory v
požadované kvalitě.

•

Ve vztahu ke stávající úrovni podpory jednotlivých procesů jsou předpoklady odpovědi na
tuto otázku obsaženy především v odpovědi na otázku č. 2.

•

Předpoklady ve vztahu k identifikovaným požadavkům na informační systém, které vyplývají
ze známých potřeb a změn v období 2014-2020 vychází především z odpovědi na otázku 7.

Navrhovaná opatření zahrnují:

•

Plná elektronizace sběru žádostí s nutností implementace nástroje autority.

•

Zavedení centrálního reportovacího systému, který bude umožňovat dimenzionální pohled
na veškerá data IS.

•

Zavedení komplexního systémového nástroje pro externí a interní komunikaci, zavedení
nástroje autority a jejich integraci do IS.

•

Zavedením komplexního systémového nástroje pro řízení a kontroly jednotlivých činností a
aktivit, možností nastavení eskalací.

•

Implementaci nástroje správy uživatelů systému - buď identity managementu či systému,
který umožní definovat workflow, na základě kterého by uživateli byl přístup
založen/odstraněn/změněn.

•

Implementaci centrálního systému HelpDesk/ServiceDesk který umožní nejen komfortní a
efektivní řízení podpory a zejména dále monitoring a nástroje pro zvyšování úrovně podpory
a provozu informačního systému.

Návrh nových požadovaných funkcionalit obecně
Seznam nových, níže uvedených požadovaných funkcionalit, vychází z výsledků dotazníkového šetření
celého segmentu uživatelů a individuálních rozhovorů s vybranými uživateli. Byl sestaven na základě
agregace obdobně definovaných požadavků v rámci otevřených odpovědí uživatelů.

24

Například: Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod, Závěrečná zpráva, duben 2009, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.
25
Zároveň, podle zpracovateli dostupných informací, je provozovatelem IS Monit7+ (MMR) připravována
v současnosti manažerská nadstavba systému (MIS), která potenciálně reaguje na tento vnímaný nedostatek.
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Tabulka 39 – Požadavky na nové funkcionality nového IS

Nové požadované funkcionality
1.
zvýšit počet znaků u editovatelných polí, komentářů a polí pro odesílání zpráv příjemcům
oproti současnému stavu (až 5x více znaků)
2.
garance odezvy na generování sestav hodnotitelů, projekt manažerů, finančních manažerů a
změn stavu (změna stavu musí trvat 2 s, nikoliv 30 s)
3.
funkcionalita, která u jednotlivých tlačítek při vybírání kurzorem zobrazí svůj tooltip
(kontextovou nápovědu)
4.

automatický převod sestav z IS Monit7+ do Excelu

5.

v záložce „Smlouvy“ a dalších relevantních záložkách umožnit ukládat přílohy

6.
zrušit omezení velikosti příloh, a vyhnout se tak evidenci a archivaci dat mimo Monitorovací
systém.
7.

funkcionalita, která umožní zobrazení více příloh najednou, přepínání mezi více přílohami

8.

funkcionalita, která umožní nastavení velikosti či zavření okna dle potřeby

9.

zajistit samostatná okna pro vlastní komentář při zadávání dodatků, rozpočtů apod.

10.

funkcionalita umožňující porovnávání do úrovně podrobných položek v rozpočtu

11.
funkcionalita umožňující porovnávat a nahlížet do rozpočtů pro různé projekty patřící
jednomu subjektu (žadateli/příjemci)
12.
evidence původního stavu rozpočtu v případě změn úprav v rozpočtu (pro možnou kontrolu
a zachování historie)
13.
na základě schválení žádosti o platbu umožnit platební příkaz tentýž den (V rámci procesu
„Proplacení platby příjemci“)
14.
funkcionalita zobrazení průběžného výpočtu přidělených bodů při zadávání hodnocení (pro
hodnotitele)
15.
zajistit kontrolní systém při vyplňování žádosti o platbu příjemcem (zamezení irelevantních
údajů)
16.

zajistit provázanost mezi Modulem kontroly a Modulem Hlášení nesrovnalosti

17.

evidence plánů kontrol včetně závazných termínů v rámci IS Monit7+

18.
zpráv

evidence klíčových aktivit, podstatných změn pouze v IS Monit7+ v části Monitorovacích

19.
automatizace v systému pro sledování termínů a upozornění na jejich neplnění, upozornění
na překročení částek, apod.
20.

třídění dat v projektech z vybraných atributů (z hlediska plnění termínů, indikátorů atd.)

21.

automatický export dat do xls formátu (nad 2000 údajů- řádků)

22.

monitoring ve struktuře po subjektech (subjekty = resorty MPO, MV, MŠMT atd.)

23.

souhrnné sestavy po výzvách (pro zjištění úrovně výkonu koordinace výzev jednotlivými
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subjekty (resorty MPO, MV atd.) z hlediska kvality, rychlosti a průběhu administrace a řízení výzev
24.
souhrnný export přehledu výzev se souhrnnými informacemi o projektech (tak aby nebylo
nutné sčítat data (hodnoty) z jednotlivých projektů v excelu)
25.

automatické generování výstupních tabulek přímo do ANAS (MIS MPSV)

26.
doplnění funkcionalit základních matematických operací (sčítání, odčítání, %) pro výpočet
pokroku v čerpání
27.
doplnění funkcionalit pro rozdělení projektů dle Cílů politiky HSS, oblastí podpor programu,
a ministerstev
28.
efektivní evidence dat a zajištění funkcionality pro sčítání hodnot za globální granty a
individuální projekty

Shrnutí
Z hlediska typologie funkcí informační podpory a uživatelů jednotlivých aplikací / informačních
systémů tak lze rozlišit základní obecné požadavky na informační podporu programu:

•

Podpora rozhodování a optimalizace výkonu programu (analytické, business intelligence
funkce)

•

Zajištění hlavních produktivních procesů programu („ERP funkce“)

•

Podpora a systematizace vztahů se zákazníky / žadateli, příjemci (CRM)

•

Podporovat komunikaci, spolupráci a správu obsahu uvnitř organizace

Pro budování infrastruktury, která bude vyhovovat uvedeným nárokům a potřebám spojeným
s řízením programu je v obecné rovině třeba naplnit následující předpoklady:

•

Soulad IT strategie a „obchodní strategie“
−

•

optimalizace využívání IT zdrojů, mapování a řízení rizik spojených s IT; jasné definování
cílů IT projektů a zajištění jejich srozumitelnosti a povědomí o nich.

Pořízení a implementace řešení v souladu s potřebami programu
−

Integrace se stávajícími systémy a procesy, řízení změn v nových i stávajících systémech,
splnění očekávání a požadavků (uživatelů – projektových manažerů, manažerů,
hodnotitelů atp.), dokončení v plánovaném čase, dodržení rozpočtu
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•

Dodávka služeb a podpora
−

•

řízení IT služeb v souladu s prioritami a reálnými potřebami programu tj. poskytování
služeb, řízení bezpečnosti a kontinuity služeb, podporu, správu dat a infrastruktury,
zajištění požadavků na důvěryhodnost, integritu a dostupnost IT služeb.

Monitorování a hodnocení
−

Pravidelné monitorování a vyhodnocování IT procesů aby docházelo k měření výkonnosti
IT, případné problémy řešeny dřív, než skutečně nastanou a aby byl systém interních
kontrol efektivní a úplný, všechna rizika, kontroly a výkonnost měřeny a reportovány.
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5.11 Evaluační otázka č. 11
Jaký lze doporučit procesně – organizační model informačního systému pro obsluhu procesů ESF
v novém programovém období 2014+?
Hlavní systém by měl robustně podporovat oblast hlavních procesů programu, pokud možno
bez výjimky a plně integrovaně. Oproti současnému stavu by měl rozšířit podporu v oblasti
správy organizačního obsahu a CRM tam, kde se jedná primárně o programově specifické
nastavení činností a procesů (například správa dokumentace převážně spojená s administrací
projektů, podpora workflow administrace projektů a projektových žádostí).
Hlavní informační systém by měl plně podporovat:

•

hlavní pracovní procesy,

•

řízení lidských zdrojů (z hlediska implementace programu do této kategorie lze zařadit
správu skupiny hodnotitelů).
Oblast finančního řízení programu nelze s největší pravděpodobností oddělit od řízení rozpočtu
organizace resp. resortu, proto je samostatně pokryta IS SAP MPSV.
Hlavní informační systém by měl nově obsáhnout i oblasti Správy dokumentů a obsahu a řízení
pracovních postupů (workflow management) – ve vazbě na hlavní procesy tj. dokumenty
spojené s administrací projektů a programu.
V oblasti řízení a podpora spolupráce navrhuje zpracovatel zavedení nástroje pro podporu
projektového řízení resp. činností projektového charakteru.
Hlavní informační systém by měl integrovat i oblast služeb a podpory zákazníkům (žadatelům a
příjemcům ESF programů).
Oblast marketingu a prezentace může být pokryta lokálně mimo hlavní informační systém.
Nově zpracovatel navrhuje zakomponování aplikace typu GIS.
Celkově je evidentní potřeba posílit zázemí pro analytickou a „business intelligence“ podporu
rozhodování a optimalizace výkonu programu. Zpracovatel nepovažuje za nezbytné integrovat
tyto funkce přímo do hlavního systému za předpokladu, že bude zajištěna efektivní datová
provázanost.
Zásadní roli hraje předpokládaná aplikace IS ESF 2014+ respektive „Elektronická prezenční
listina“ jako zdroj dat pro zajištění identifikace účastníků ESF a další zpracování dat o nich.
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Metodická východiska
Z obecného pohledu lze Informační systémy / aplikace v organizaci rozčlenit na několik základních
typů26, podle:

•

určení – komu jsou určeny (vedení, projektoví manažeři, všichni uživatelé)

•

funkcionalit a škálou poskytovaných funkcí (definovanou jejich určením)

•

technologií

•

způsobu provozování

•

způsobem řešení (projektování a vývoj SW).

Mimo aplikace osobního programového vybavení (osobní informatiky – dat, vybavení a SW
provozované na úrovni jednotlivce a sloužící pro práci konkrétních pracovníků) tak lze definovat
následující skupiny aplikací sloužící pro podporu činnosti organizace27.
Tabulka 40 – Specifikace aplikací pro podporu činnosti organizace

Skupina aplikací
ERP

Definice

Oblast řízení

Systémy
ERP
(Enterprise
Resource
Planning) tvoří jádro řešení. Umožňují řízení
a koordinaci všech disponibilních zdrojů a
aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP náleží
schopnost integrovat a automatizovat
hlavní organizační procesy, funkce a data.

•

Řízení hlavních / produktivních procesů

•

Podpora řízení lidských zdrojů

•

Finanční řízení

•

Správa zdrojů (asset management /
řízení aktiv, správa majetku…)

Cílem technologií Business intelligence (BI)
je účinně a účelně podporovat rozhodovací
procesy ve firmě. Podporují analytické a
plánovací činnosti podniků a organizací.

•

Optimalizace výkonu organizace

•

Optimalizace rozhodování

Účelem technologií CRM - Customer

•

Služby

Umožňuje:

BI

CRM

•

Realizovat
charakteru

procesy

operačního

•

Vytvářet a aktualizovat datové báze

•

Vytvářet a prezentovat požadované
přehledy, statistiky a základní analýzy

26

zákazníkům

a

podpora

GÁL, J., POUR, P., TOMAN, P. (2006): Podniková informatika. Grada Publishing, str. 47
Uvedený výčet skupin aplikací v rámci „aplikační architektury“ neobsahuje vyčerpávající výčet typů
informačních systémů. Uvedeny jsou ty, které zpracovatel považuje za relevantní pro činnosti veřejné
korporace resp. řízení programu. Pominuta je tak především oblast elektronického obchodování (E-commerce),
která může obsahovat širokou škálu systémů pro řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, elektronického
obchodování atp.
27
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Skupina aplikací

Definice

Oblast řízení

relationship management je podpora a
zefektivnění kontaktu s klienty, péči o
klienty a celkově vztahů se zákazníky
v průběhu celého (klientského) cyklu.
ECM

ECM (enterprise content management je
technologie která poskytuje prostředky pro

zákazníkům
•

Marketing a komunikace

Koncept ECM je založen na množině
nástrojů, které jsou orientovány na

•

vytváření/sběr,

•

podporu správy dokumentů a obsahu,

•

správu/zabezpečení,

•

řízení pracovních postupů a procesů,

•

ukládání/uchovávání/likvidaci,

•

řízení a podporu spolupráce,

•

publikování/distribuci,

•

řízení znalostí.

•

prohledávání, personalizaci a
prezentaci/prohlížení/tisk veškerého
digitálního obsahu.

Návrh procesně – organizačního modelu informačního systému
Pro optimální model organizace informační podpory řízení organizace (aplikační architektury)
zpracovatel doporučuje stavět na následujících principech, které vedou ke kvalitní obsluze pracovních
procesů a ke spokojenosti uživatelů systému. Z teoretického standardu / dobré praxe, vyplývá, že:

•

hlavní informační systém by měl podporovat zejména procesy hlavní, tj. ty, které jsou pro
zadavatele nejdůležitější. Řídící a podpůrné procesy podpořeny být nutně nemusí. Jak bylo již
uvedeno v odpovědi na otázku č. 1, hlavní procesy jsou spojeny s faktickým výkonem
informačního systému a jsou tedy hlavním smyslem existence organizace / programu.

•

hlavní systém by měl zahrnovat i podporu „programově-specifických“ oblastí řízení tj. těch,
které pokrývají specifický životní cyklus projektu a klienta v rámci programu (správu
dokumentů, obsahu, vztahu se zákazníky).

•

Mimo oblast hlavního systému mohou být principielně vyňaty oblasti pokrývající řízení
programu na rozhraní programu a jeho širšího (nadřazeného) okolí tj. resortu a sektoru práce
a sociálních věcí. Pokud je využití více samostatných systémů nutné nebo žádoucí, model by
měl podporovat jejich integraci zajišťující dostatečnou kapacitu a rychlost přenosu dat;

•

model, resp. navzájem propojené informační systémy, by měl zahrnovat všechny
funkcionality potřebné pro práci jeho uživatelů. V opačném případě by uživatelé nahodile
využívali jiné systémy/aplikace pro duplicitní činnosti.
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Rekapitulace a zhodnocení aktuální ICT podpory
V odpovědích na otázky č. 1 a 5 byla identifikována míra ICT obsluhy procesů ESF a zhodnocena
kvalita této podpory. Aktuálně jsou procesy obsluhovány především IS Monit7+ a několika dalšími
systémy/aplikacemi (shrnutí viz následující tabulka).
Tabulka 41 – Rekapitulace aktuální ICT podpory

Informační systém /
aplikace

Využití

MSC2007

MSC2007 je Informační systém, který je nástrojem monitorování implementace
(realizace) programů a projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Monit7+

Monit7+ slouží k administraci žádostí, monitorování a kontrolám průběhu realizace
jednotlivých projektů.

Benefit 7+

Benefit 7+ slouží žadateli k vyplňování žádosti o finanční podporu a příjemci k
předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Produkty MS Office
(Word, Excel)

Produkty MS Office jsou používány zejména následujícím způsobem: MS Word pro
možnost práce off-line, pro kontrolu pravopisu a pro výpočet počtu znaků, MS Excel
pro výpočty, pro kvantifikaci dat/souhrnů, pro sledování, filtrování a vyhledávání
stavů, pro tvorbu sestav, pro finanční kontrolu monitorovacích zpráv, pro sledování
termínů a kontrol, pro kontrolu/změnu rozpočtu projektů

E-mail

E-mail je používán pro komunikaci a evidenci komunikace.

ARSYS

ARSYS je spisová služba MPSV, resp. jiných subjektů. Slouží mj. k evidenci pošty,
generování čísel jednacích, sledování schvalovacího procesu.

Databáze hodnotitelů

Databáze hodnotitelů slouží k evidenci a výběru hodnotitelů projektových žádostí.

Sharepoint MPSV

Sharepoint MPSV slouží jako interní podpůrný systém MPSV pro řízení úkolů a
evidenci dokumentů.

MIS ANAS

MIS ANAS je manažerský informační systém, který je využíván pro řízení úkolů a
kontrolu lhůt.

Externí Sharepoint

Externí Sharepoint je podpůrný systém s externím hodnotitelem pro řízení úkolů a
evidenci dokumentů.

IS SAP

IS SAP je ekonomický systém MPSV.

ESF Fórum

ESF Fórum je systém pro výměnu a sdílení informací mezi příjemci podpory,
případně žadateli či hodnotiteli projektů, dále k řešení metodických problémů, nebo
k přihlašování na semináře.

Databáze produktů

Databáze produktů obsahuje produkty nabízené MPSV.

ESFCR.cz

ESFCR.cz je využíváno mj. pro komunikaci se žadateli.

MITIS

MITIS se používá pro správu uživatelů a pro release management.

Z odpovědí na předchozí otázky vyplynuly následující skutečnosti:
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•

systémem Monit7+ jsou obsluhovány téměř všechny hlavní procesy, nicméně ne všechny
dostatečně kvalitně a v dostatečném rozsahu;

•

ICT obsluha procesů ESF je značně roztříštěná a v některých případech duplicitní;

•

pro většinu procesů jsou využívány další systémy, resp. aplikace;

•

systémy/aplikace nejsou datově propojeny, výstupy jednoho systému je třeba „nakopírovat“
do druhého systému, aby je bylo možné dále využít.

120

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

Na obrázku níže je zakreslen stávající stav podpory procesů jednotlivými aplikacemi (podle odpovědi na otázku č. 5).

Obrázek 16 – Stávající stav pokrytí procesů aplikacemi (As-Is)

ESFCR.cz

Databáze
produktů

Produkty MS
Office

IS SAP

Sharepoint
externí

ARSYS

SFC

e-mail

ESF Fórum
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MIS ANAS

MPSV
Sharepoint

Databáze
hodnotitelů

Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a ŘO
Kontrola realizace projektu
Monitorování a hodnocení operačního programu
Monitorování programového období
Administrace nesrovnalostí
Podpora uživatelů Monit7+

MITIS

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Benefit 7

Nastavování programového období
Nastavování operačního programu
Nastavování a vyhlašování výzvy
Vypracování a podávání projektové žádosti
Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace
Správa a monitorování projektů
Realizování plateb

Monit 7+

MSC 2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Navrhované hlavní změny v procesně-organizačním modelu
Pro ICT obsluhu procesů ESF v novém programovém období 2014+ zpracovatel doporučuje
implementovat v rámci procesně-organizačního modelu informačního systému následující obecná
doporučení:

•

•

nový IS by měl podporovat ty procesy, které jsou požadovány a výrazně zlepšit podporu těch,
které dnes nejsou podporovány kvalitně. Zároveň je žádoucí a klíčové zachovat minimálně
dnešní kvalitu podpory těch procesů, které jsou dnes podporovány kvalitně. Mezi hlavní
procesy tj. ty, které by měly být podpořeny novým informačním systémem, patří:
−

Vypracování a podávání projektové žádosti

−

Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí)

−

Kontrolování realizace projektů a operačních programů

−

Správa a monitorování projektů

−

Realizování plateb

−

Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídicím orgánem

−

Administrace nesrovnalostí

snížit počet systémů/aplikací, které budou obsluhovat procesy ESF. Aktuálně využívané
systémy vedou k roztříštěnosti obsluhy procesů a k duplicitním činnostem;

Z hlediska jednotlivých systémů zpracovatel doporučuje implementovat procesně-organizační
model, který bude sestávat jednak z hlavních informačních systémů a jednak z podpůrných
systémů/nástrojů. V případě hlavních IS se jedná o IS MS2014+ (v gesci MMR) a o dvojici
informačních systémů v gesci MPSV, tj. IS PSV a IS ESF 2014+.
Mezi podpůrné systémy/nástroje lze řadit další rezortní systémy (napojené na IS PSV a IS ESF 2014+)
využívané pro činnosti, které hlavní IS nebudou schopny zajišťovat (např. komunikace produktů
cílovým skupinám, evaluace podpory aj.). Následující tabulka uvádí seznam navrhovaných IS/nástrojů
a jejich případné využití.
Tabulka 42 – Shrnutí navrhovaných IS/nástrojů a jejich využití

Informační systém /
nástroj
IS MS2014+

Využití

Podpora procesů

•

monitorování
implementace
(realizace) programů a projektů
ESF

•

administrace
žádostí,
monitorování a kontroly průběhu
realizace jednotlivých projektů
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ESF
•

vyplňování projektové žádosti o
prostředky z ESF

•

komunikace s IS ESF 2014+

•

zajištění
dat
pro
programu, resp. výzev

přípravu

•

provádění
programu

evaluací

•

komunikace s IS MS2014+ a IS PSV

•

správa dat o osobách

•

komunikace s IS ESF 2014+

•

komunikace
s
ostatními
rezortními systémy/nástroji

„Elektronická
monitorovací
zpráva“

•

IS SAP
ARSYS

IS ESF 2014+

IS PSV (vč. MIS PSV)

•

02 Nastavování operačního programu

•

03 Nastavování a vyhlašování výzvy

•

10 Monitorování a hodnocení operačního
programu

•

10 Monitorování a hodnocení operačního
programu

zajištění dat pro evaluace podpory
z ESF

•

06 Správa a monitorování projektů

•

10 Monitorování a hodnocení operačního
programu

•

evidence finančních toků ESF

•

07 Realizování plateb

•

evidence klasické „papírové“
pošty související s implementací
ESF

•

07 Realizování plateb

•

08 Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

analýz

a

ESF Fórum

•

výměna a sdílení informací mezi
zainteresovanými subjekty

•

08 Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

ESFCR.cz

•

komunikace se zainteresovanými
subjekty

•

08 Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

Databáze produktů

•

evidence produktů ESF

•

08 Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

GIS

•

prezentace produktů ESF cílovým
skupinám

•

08 Komunikace
mezi
žadatelem,
poskytovatelem a řídicím orgánem

Analytické nástroje

•

zajištění analýz a evaluací podpory
z ESF

•

10 Monitorování a hodnocení operačního
programu

Všechny systémy by měly být navzájem propojeny tak, aby výměna dat probíhala automaticky a
zároveň v požadovaném formátu.
Na obrázku níže je zakreslen budoucí stav pokrytí procesů aplikacemi. Budoucí stav pokrytí procesů
předpokládá existenci nového monitorovacího systému (v obrázku uvedeno jako IS MS2014+), který
bude integrovat základní funkcionality pro podporu hlavních procesů (Vypracování a podávání
projektové žádosti, Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí),
Kontrolování realizace projektů a operačních programů, Správa a monitorování projektů, Realizování
plateb, Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídicím orgánem, Administrace nesrovnalostí.
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Jedná se zejména o nahrazení funkcionality bývalého Monit7+, MSC2007, Benefit 7, Databáze
hodnotitelů, MPSV Sharepoint, MIS ANAS, ESF Forum a komunikaci (e-mail).
Pro procesy řídící tj. Nastavování operačního programu, Nastavování a vyhlašování výzvy a
Monitorování a hodnocení operačního programu bude využit IS ESF 2014+ a IS PSV. Pro proces
Realizování plateb bude kromě podpory ze strany nového IS MS2014+ i nadále využit IS SAP a ARSYS.
Pro proces Správa a monitorování projektů kromě IS MS2014+ využita i Elektronická monitorovací
zpráva (viz. Návrh elektronické monitorovací zprávy v odpovědi na evaluační otázku č. 11 a 13).
Proces Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídícím orgánem bude pokryt kromě IS
MS2014+ nadále aplikacemi Databáze produktů, ARSYS, ESFCR.cz a nově i GIS (viz návrh využití GIS
pro agendy MPSV v odpovědi na evaluační otázku č. 15). Pro proces Monitorování a hodnocení
operačního programu bude dále využito analytických nástrojů (viz návrh využití analytických nástrojů
v odpovědi na evaluační otázku č. 15) a nového MIS MPSV. Proces Podpory uživatelů bude zajištěn IS
MS2014+.
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Obrázek 17 – Budoucí stav pokrytí procesů aplikacemi (To-Be)
MS 2014+

ESFCR.cz

GIS

Analytické
nástroje

MIS PSV

Databáze
produktů

Elektronická
monitorovací
zpráva

IS PSV

IS 20014+

IS SAP

ARSYS
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Funkcionalita
komunikace

Funkcionalita
ESF Fórum

Funkcionalita
MIS ANAS

Funkcionalita
MPSV
Sharepoint

Funkcionalita
Databáze
hodnotitelů

Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a ŘO
Kontrola realizace projektu
Monitorování a hodnocení operačního programu
Monitorování programového období
Administrace nesrovnalostí
Podpora uživatelů Monit7+

MITIS

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Funkcionalita
Benefit 7

Nastavování programového období
Nastavování operačního programu
Nastavování a vyhlašování výzvy
Vypracování a podávání projektové žádosti
Vybírání projektů k realizaci a jejich akceptace
Správa a monitorování projektů
Realizování plateb
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Monit 7+

Funkcionalita
MSC 2007
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Na následujícím schématu je znázorněn navrhovaný procesně-organizační model podpory řízení programu s důrazem na aplikační uspořádání v porovnání
současného a budoucího stavu.
Tabulka 43 – Legenda k návrhu informační podpory programu pro období 2014+

VYSVĚTLIVKY
Žlutá aplikace a oblasti pokryté hlavním systémem
Modrá aplikace a oblasti zajišťované lokálně z pohledu resortu MPSV
Zelená nové prvky, jejichž zavedení je předpokládáno či navrhováno zpracovatelem

Obrázek 18 – Návrh informační podpory programu pro období 2014+
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Hlavní informační systém (aplikace ERP)
Hlavní systém by měl robustně podporovat oblast hlavních procesů programu, pokud možno bez
výjimky a plně integrovaně. Oproti současnému stavu by měl rozšířit podporu v oblasti správy
organizačního obsahu a CRM tam, kde se jedná primárně o programově specifické nastavení činností
a procesů (například správa dokumentace převážně spojená s administrací projektů, podpora
workflow administrace projektů a projektových žádostí).
Celkově je evidentní potřeba posílit zázemí pro analytickou a „business intelligence“ podporu
rozhodování a optimalizace výkonu programu. Zpracovatel nepovažuje za nezbytné integrovat tyto
funkce přímo do hlavního systému za předpokladu, že bude zajištěna efektivní datová provázanost.
Hlavní informační systém by měl plně podporovat:

•

hlavní pracovní procesy,

•

řízení lidských zdrojů (z hlediska implementace programu do této kategorie lze zařadit správu
skupiny hodnotitelů)

Oblast finančního řízení programu nelze s největší pravděpodobností oddělit od řízení rozpočtu
organizace resp. resortu, proto je samostatně pokryta IS SAP MPSV

Aplikace pro správu obsahu (ECM nástroje)
Hlavní informační systém by měl nově obsáhnout i oblasti

•

Správy dokumentů a obsahu – ve vazbě na hlavní procesy tj. dokumenty spojené
s administrací projektů a programu

•

Řízení pracovních postupů (workflow) – ve vazbě na hlavní procesy tj. administraci projektů a
programu

Vedle programově-specifických aplikací pokrývajících správu dokumentů a obsahu a řízení
pracovních postupů specifické programu předpokládá zpracovatel práci v aplikacích resortu
spadajících do těchto oblastí.
V oblasti řízení a podpora spolupráce navrhuje zpracovatel zavedení nástroje pro podporu
projektového řízení resp. činností projektového charakteru.
Oblast řízení znalostí je zastoupena aplikací ESF Fórum. Zařazení aplikace ESF Fórum do oblasti řízení
znalostí je, nicméně, do určité míry schematické. Současné funkce Fóra částečně prolínají, nebo mají
potenciál prolínat všemi oblastmi v rámci skupiny aplikací „řízení organizačního obsahu“ (práce
s dokumenty, sdílení a výměna informací apod.) Navíc, plní a je schopno plnit funkce v rámci oblasti
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CRM - vztahů se zákazníky (Služby a podpora zákazníkům) a komunikace obecně. Z charakteru
nástroje vyplývá, že umožňuje mnohostrannou výměnu informací a znalostí uvnitř různých skupin
účastníků navzájem (pracovníci implementační struktury, hodnotitelé, evaluátoři, odborná veřejnost,
žadatelé, příjemci atp.). Poskytuje tak řídicímu orgánu možnost jak komunikaci programu minimálně
rozšířit nad rámec dvoustranné B2C komunikace.
Při konstrukci zajištění ICT podpory pro období 2014+ by měly být vzaty v potaz i zkušenosti
s provozem Fóra jako komunikačního nástroje se žadateli a příjemci (tj. nejen jako nástroje pro
výměnu informací ve „vnitřním prostředí programu“28) nebo jejich vybranými skupinami.

Řízení vztahu s klienty (Skupina CRM)
Hlavní informační systém by měl nově obsáhnout i oblast služeb a podpory zákazníkům (žadatelům a
příjemcům ESF programů).
Oblast marketingu a prezentace může být pokryta lokálně mimo hlavní informační systém. Nově
zpracovatel navrhuje zakomponování aplikace typu GIS.

Analytické a business intelligence aplikace
Oblast aplikací pro podporu rozhodování a optimalizace výkonu programu je svázána s dostupností
dat o sektoru práce a sociálních věcí. Proto může být umístěna mimo hlavní systém programu,
zároveň musí být zajištěna návaznost na resortní systémy, případně informační systémy dalších
resortů.
Zásadní v tomto ohledu je předpokládaná aplikace IS ESF 2014+ respektive „Elektronická prezenční
listina“ jako zdroj dat pro zajištění identifikace účastníků ESF. Další aplikace a nástroje (GIS,
datamining tools) jsou navrženy jako doplňkové.

28

Za aktéry vnitřního prostředí programu považuje zpracovatel subjekty, které jsou jakkoli angažované na řízení
programu tj. výkonně, analyticky, odborně mají možnost podílet se na jeho řízení. Někteří žadatelé a příjemci se
této charakteristice blíží resp. se svými znalostmi a informacemi vyrovnat
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5.12 Evaluační otázka č. 12
Jaký lze doporučit organizačně – procesní model pro vývoj, obsluhu a provoz nové generace
informačního systému?
Využitím kontrolního rámce pro IT Governance – COBIT v kombinaci s doporučeními plynoucími
ze zodpovězení evaluační otázky č. 6 doporučujeme pro MPSV, které je v roli uživatele
monitorovacího systému a organizačně zajišťuje pouze zlomek procesů, které jsou pro
poskytování ICT podpory monitorovacího systému potřebné, implementovat pro podporu
nového monitorovacího systému zejména následující lokální procesy: Vzdělávání a školení,
Řízení service desku a incidentů, Řízení problémů. Doporučujeme však podílet se ve významné
míře i na implementaci procesů, které jsou sice globální (tj. jejich vlastníkem je MMR), ale dílčí
participace na těchto procesech MPSV umožní zohlednit své resortní potřeby a požadavky.
Všechny procesy dle metodiky COBIT jsou uvedeny v tabulce spolu s doporučením:
„Spolupracovat na implementaci“ (míněno s MMR), „Využívat implementovaný proces“
(míněno proces implementovaný MMR), „Implementovat lokální proces“ (míněno v rámci
MPSV).
Pro řešení strategických úkolů spojených s implementací nového monitorovacího systému
doporučujeme vytvoření „Strategické rady pro implementaci nového monitorovacího systému“
a „Pracovní skupiny pro implementaci nového monitorovacího systému“.

Metodická východiska
Organizačně-procesní model pro vývoj, obsluhu a provoz doporučujeme vypracovat na základě
obecných, mezinárodně používaných a v mnoha případech ověřených standardů. Pro účely návrhu IS
doporučujeme využít kontrolní rámec pro IT Governance – COBIT, který byl vyvinut jako všeobecně
přijímaný standard pro správné postupy řízení, kontroly a auditu informačních technologií.
Kontrolní rámec pro IT-Governance – COBIT byl částečně pro účely zhodnocení oblastí Plánování a
podpory popsán v rámci odpovědi na evaluační otázku č. 6, zde jej pro potřeby návrhu organizačněprocesního modelu pro vývoj, obsluhu a provoz IS využíváme v jeho kompletní podobě.
Výsledkem je návrh organizačně-procesního modelu pro vývoj, obsluhu a provoz IS do druhé úrovně,
kde je u jednotlivých procesů uveden návrh, zda implementovat či neimplementovat, případně
s jakými omezeními.
Pro návrh některých částí organizačně-procesního modelu pro vývoj, obsluhu a provoz nové generace
informačního systému by bylo možné využít i metodiku ITIL. Dle definice je ITIL rozsáhlý, konzistentní
a procesně orientovaný rámec pro designování procesů podpory a řízení služeb ICT (informačních a
komunikačních technologií). Při porovnání možností, výhod a nevýhod obou standardů lze dospět
k názoru, že COBIT poskytuje rámec pro všechny aspekty managementu informatiky (včetně
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strategického řízení), ITIL je zaměřen primárně na každodenní management IT služeb a ICT
infrastruktury (ITIL např. neřeší Rozvoj lidských zdrojů, Řízení projektů a Řízení majetku). Z těchto
důvodů jsme při zodpovězení této otázky aplikovali kontrolní rámec COBIT.
Na tomto místě lze rovněž zmínit metodiku TOGAF, která byla vyvinuta nezávislou organizací The
Open Group (www.opengroup.org), která spojuje IT dodavatele, IT odběratele, vládní odborníky i
zástupce akademického sektoru. TOGAF původně vychází z architektonického rámce TAFIM
(Technical Architecture Framework for Information Management), který vyvinulo ministerstvo
obrany USA. To potom dalo své svolení, aby Open Group mohlo být vyvíjeno jako kontrolní rámec
dále, a v roce 1995 vznikla první verze TOGAFu, který se od té doby neustále vyvíjí a rozšiřuje. TOGAF
je rámec (framework) – sada metod, doporučení a standardů pro enterprise architekty – který
obsahuje více prvků. Na prvním místě obsahuje metodu ADM (Architecture Development Method)
použitou při vývoji architektury. Tato metoda se týká nejen technické práce tvorby architektury, ale
zahrnuje i klíčové prvky řízení, jako je plánování, příprava projektu, kontrola nad vývojem a sledování
implementací. Obsahuje také řízení změn z pohledu zachování integrity architektury. Zaměřuje se
tedy primárně na podnikovou architekturu, pro naše účely návrhu a implementace organizačněprocesního modelu však považujeme kontrolní rámec COBIT za vhodnější kontrolní rámec.

COBIT
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) byl vyvinut jako všeobecně
přijímaný standard pro správné postupy řízení, kontroly a auditu informačních technologií.
Řízení a správa podniku, jako systém, kterým je organizace vedena a kontrolována (Enterprise
Governance) a řízení a správa podnikové informatiky, jako systém, kterým je IT v organizaci vedeno a
kontrolováno (IT Governance), jsou podle COBIT vzájemně podmíněné systémy.
COBIT dává do souvislostí IT procesy (Plánování a organizace, Akvizice a implementace, Poskytování a
podpora, Monitorování), IT zdroje (Aplikace, Informace, Infrastruktura, Lidské zdroje) a informační
kritéria (Účelnost, Hospodárnost, Důvěryhodnost, Integrita, Dostupnost, Souhlasnost/Shoda,
Spolehlivost).
Pro každý proces musí být před implementací definovány tzv. cíle řízení (požadavky ze strany
businessu, strategický cíl, dílčí cíle). Pro každý proces musí být definovány:

•

Obsah a cíl

•

Dílčí kontrolní cíle

•

Typické aktivity a role

•

Vstupy a výstupy

•

Kritéria pro model vyspělosti

•

Způsob měření
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•

Způsob auditu

Zdroje přiřazené k jednotlivým procesům:

•

Informace (datové objekty – interní, externí atp.)

•

Aplikační systémy (souhrn manuálních i automatizovaných procedur)

•

Infrastruktura (HW, operační systémy, sítě, lokalizace a podpora informačních systémů)

•

Lidé (znalosti, organizace, získávání, poskytování, podpora, monitoring a ohodnocení
informačních systémů a služeb)

Doporučení
Pro zajištění funkčního procesního modelu dle metodiky COBIT doporučujeme zohlednit potřeby i
v organizačním uspořádáním MPSV. Vzhledem k tomu, že níže doporučujeme pro jednotlivé procesní
oblasti COBITu spolupráci na implementaci s MMR, je třeba pro tuto spolupráci vytvořit organizační
zázemí. Spolupráci s MMR doporučujeme zejména v oblasti definice strategických procesů (viz níže
oblast Plánování a organizace, Pořízení a akvizice) je třeba vytvořit strategickou organizační
platformu („Strategická rada pro implementaci nového monitorovacího systému“) pro tuto
spolupráci na úrovni vyššího vedení (náměstci, ředitelé dotčených odborů).
Na pracovní úrovni bude třeba spolupracovat mezi oběma resorty na operativních úkolech, zajišťovat
metodickou provázanost obou resortů na základě nově definovaných procesů. Konkrétním
doporučením na vytvoření vhodné platformy pro tuto spolupráci je doporučení vytvořit „Pracovní
skupinu pro implementaci nového monitorovacího systému“ složenou z odpovědných pracovníků
(referentů) resortů MPSV a MMR.
Níže uvádíme pro jednotlivé procesní oblasti dle standardu COBIT následující doporučení:

•

Spolupracovat na implementaci – Smyslem tohoto doporučení je podílet se aktivně v roli
„designera“ procesů na implementaci nových procesů pro provoz nového monitorovacího
systému. Spolupráci doporučujeme pro procesy, jejichž nastavení je klíčové pro stanovení
budoucí strategie využívání nového monitorovacího systému (oblast Plánování a organizace,
oblast Pořízení a implementace). Pro tuto spolupráci je relevantní využít organizační
platformu „Strategická rada pro implementaci nového monitorovacího systému“.

•

Využívat implementovaný proces – Smyslem tohoto doporučení je využívat aktivně proces,
který bude implementován ze strany MMR jako budoucího provozovatele nového
monitorovacího systému. Využití standardních procesů zajistí bezproblémové fungování
zejména procesů v oblasti Dodávky služeb a podpory a v oblasti Monitorování a hodnocení.
Pro naplnění tohoto doporučení je třeba získat od MMR popis nově implementovaných
procesů. Pro tento typ spolupráce je relevantní využít organizační platformu „Pracovní
skupina pro implementaci nového monitorovacího systému“.
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•

Implementovat lokální proces – Smyslem tohoto doporučení je provést implementaci
procesů, které jsou již v odpovědi na otázku 9. identifikovány jako lokální procesy. Jedná se o
3 procesy z oblasti Dodávky služeb a podpory. Pro naplnění tohoto doporučení je třeba
definovat na straně MPSV odpovědného pracovníka, který se stane garantem nově
navržených lokálních procesů a bude mít mandát zajistit jejich implementaci.

Dále uvádíme tabulky jednotlivých procesních oblastí s procesy a aktivitami, které do nich spadají
včetně výše vysvětlených doporučení.
Plánování a organizace
Pro oblast Plánování a organizace, která pokrývá úroveň strategického a taktického plánování a
organizování IT včetně řízení přidané hodnoty IT pro business je třeba při implementaci dílčích
procesů zajistit, aby business a IT strategie byly ve vzájemném souladu, aby organizace využívala své
IT zdroje optimálně, aby byla mapována a řízena všechna rizika spojená s IT a zejména, aby byly jasně
definované cíle IT projektů, a tyto cíle byly všeobecně známé.
Pro zajištění výše uvedených záměrů je třeba spolupracovat na implementaci níže uvedených
doporučených procesů z oblasti Plánování a organizace.
Tabulka 44 – Doporučení pro oblast Plánování a organizace

Oblast Plánování a organizace
Definice strategických cílů

Definice informační architektury

Určování
směru

technologického

Aktivity

Doporučení

•

Řízení IT přidané hodnoty

•

Podpora
pro
managementu

•

Hodnocení současné výkonnosti

•

Strategický plán

•

Taktické plány

•

Management IT portfolia

•

Podnikový
architektury

•

Podnikový datový slovník a pravidla
datové syntaxe

•

Klasifikace datových schémat

•

Management integrity

•

Technologický směr plánování

•

Plán technologické infrastruktury

•

Monitoring
regulací

•

Technologické standardy

•

Rada IT architektury

IT

model

budoucích
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•

ze

strany

informační

trendů

•

•

a

Spolupracovat na
implementaci

Spolupracovat na
implementaci

Spolupracovat na
implementaci
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Oblast Plánování a organizace
Definice IT procesů, organizace
a vztahů

Řízení IT investice

Komunikace s managementem,
cíle a řízení

Řízení lidských zdrojů

Aktivity

Doporučení

•

IT Kontrolní rámec procesů

•

IT Výbor pro strategii

•

IT Řídící výbor

•

Organizační umístění IT funkcí

•

Organizační struktura

•

Role a zodpovědnosti

•

Zodpovědnost
Assurance

•

Zodpovědnost za rizika, bezpečnost a
dodržování předpisů

•

Datové a systémové vlastnictví

•

Dohled

•

Segregace povinností

•

Zajištění pracovníků

•

Klíčové IT osobnosti

•

Smluvní zaměstnanci, jejich pravidla
a postupy

•

Vztahy

•

Kontrolní
rámec
managementu

•

Prioritizace v rámci IT rozpočtu

•

Proces IT rozpočtu

•

Správa nákladů

•

Management výhod

•

Vytvoření IT řídícího kontrolního
rámce

•

Strategická pozice

•

Dodání hodnoty

•

Správa zdrojů

•

Risk management

•

Měření výkonu

•

Nezávislé ověření

•

Zaměstnanecký
odchodů

•

Osobní kompetence

•

Nábor zdrojů rolí

•

Školení zaměstnanců

•

Závislost na jednotlivcích

za
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nábor

•

Spolupracovat na
implementaci

•
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•
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•

Spolupracovat na
implementaci

Quality

finančního

a

hlídání
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Oblast Plánování a organizace

Řízení kvality

Hodnocení a řízení rizik

Řízení projektů

Aktivity

Doporučení

•

Procesy
ověření
kompetencí

•

Hodnocení výkonu zaměstnanců

•

Změny zaměstnání a ukončení

•

Systém managementu kvality

•

Standardy a praktiky kvalit

•

Standardy vývoje a nákupu

•

Zaměření na zákazníka

•

Trvalé vylepšení

•

Měření kvality, monitoring a revize

•

IT a business risk management
uspořádání

•

Stanovení kontextu rizik

•

Identifikace událostí

•

Vyhodnocení rizika

•

Reakce na rizika

•

Správa a monitoring akčního plánu
rizik

•

Kontrolní
programu

rámec

managementu

•

Kontrolní
rámec
managementu

projektového

•

Přístup projektového managementu

•

Závazek zúčastněných stran

•

Prohlášení projektového rozsahu

•

Inicializace fáze projektu

•

Integrovaný projektový plán

•

Projektové zdroje

•

Projektový management rizik

•

Projektový plán kvality

•

Kontrola změn projektu

•

Projektové plánování ověřovacích
metod

•

Měření, reporting a
projektového výkonu

•

Ukončení projektu
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•
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Pořízení a implementace
Pro oblast Pořízení a implementace je podstatné identifikovat IT řešení vhodné pro realizaci zvolené
IT strategie. Řešení může být vyvíjeno vlastními silami nebo pořízeno z vnějších zdrojů, následně musí
být implementováno a integrováno se stávajícími systémy a procesy. V této doméně je také zahrnuto
potřebné řízení změn – v nových i stávajících systémech. Při implementaci procesů v této oblasti je
nutné zajistit, aby plánovaný IT projekt splnil očekávání a požadavky businessu, aby byl dokončen v
plánovaném čase, byl dodržen rozpočet projektu, aby nový systém pracoval po implementaci správně
a neohrozil plánované změny fungování současných podnikových procesů.
Tabulka 45 – Doporučení pro oblast Pořízení a implementace

Oblast Pořízení a implementace

Aktivity

Identifikace automatizovaných
řešení

•

Definice a údržba funkčních business a
technických požadavků

•

Reporting analýzy rizik

•

Studie proveditelnosti a formulace
alternativních směrů akcí

•

Požadavky, proveditelnosti a schválení

•

High-level design

•

Detailní design

•

Kontrola aplikace a auditovatelnost

•

Bezpečnost aplikace a dostupnost

•

Konfigurace
a
implementace
pořízeného aplikačního software

•

Důležité upgrade existujících systémů

•

Vývoj aplikačního software

•

Zajištění kvality software

•

Management aplikačních požadavků

•

Údržba aplikačního software

•

Plán na pořizování technologické
infrastruktury

•

Ochrana
a
infrastruktury

•

Údržba infrastruktury

•

Realizace testovacího prostředí

•

Plánování provozního prostředí

•

Přenos
znalostí
management

•

Přenos znalostí na koncové uživatele

•

Přenos znalostí na provoz a podpůrný
personál

Pořízení a údržba aplikačního
SW

Pořízení a údržba technologické
infrastruktury

Zahájení provozu a používání

Doporučení

dostupnost
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na

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Spolupracovat na
implementaci

zdrojů

business
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Oblast Pořízení a implementace

Aktivity

Získání IT zdrojů

•

Kontrola získávání

•

Správa smluv dodavatelů

•

Výběr dodavatele

•

Pořízení Software

•

Pořízení zdrojů pro vývoj

•

Pořízení infrastruktury, zařízení a
souvisejících služeb

•

Standardy a procesy změny

•

Posouzení
autorizace

•

Nouzové změny

•

Změna stavu sledování a reportů

•

Uzavření změn a dokumentace

•

Školení

•

Testovací plán

•

Implementační plán

•

Testovací prostředí

•

Konverze dat a systémů

•

Testování a změny

•

Finální akceptační testy

•

Propagace do produkce

•

Nasazení software

•

Distribuce systému

•

Záznam a sledování změn

•

Post-implementační revize

Řízení změn

Instalace a akreditace systémů

Doporučení

dopadů,

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Spolupracovat na
implementaci

prioritizace,

Dodávka služeb a podpora
Pro oblast Dodávka služeb a podpora je podstatné zajistit řízení IT služeb, což zahrnuje poskytování
služeb, řízení bezpečnosti a kontinuity služeb, podporu služeb, správu dat a potřebné infrastruktury.
Cílem implementace procesů v této oblasti je zajistit, aby služby IT byly poskytovány v souladu s
prioritami a potřebami businessu, aby byly nákladově optimální a byly splněny všechny požadavky na
důvěryhodnost, integritu a dostupnost IT služeb.
Tabulka 46 – Doporučení pro oblast Dodávka služeb a podpora

Oblast Dodávka služeb a
podpora
Definice a řízení úrovní

Aktivity

•

Definice rámce pro řízení služeb
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Doporučení

•

Využívat implementovaný
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Oblast Dodávka služeb a
podpora
služby

Řízení služeb třetích stran

Řízení výkonu a kapacity
(aplikace,
data,
infrastruktura,
lidské
zdroje)

Zajištění
služeb

Zajištění
služeb

nepřetržitých

bezpečnosti

Aktivity

Doporučení

proces

•

Definice služeb

•

Dodržování úrovně služeb

•

Provoz služeb

•

Monitorování a reporting

•

Revize dodržování úrovně služeb a
smluvních vztahů

•

Identifikace dodavatelských vztahů

•

Řízení dodavatelských vztahů

•

Řízení dodavatelských rizik

•

Monitoring dodávek

•

Výkonové a kapacitní plánování

•

Aktuální kapacita a vytíženost

•

Plánování kapacity a vytíženosti

•

Dostupnost IT zdrojů

•

Monitoring a Reporting

•

Definice IT nepřetržitých služeb

•

Plánování nepřetržitých IT služeb

•

Kritické IT zdroje

•

Údržba nepřetržitých IT služeb

•

Ověření plánu nepřetržitých IT služeb

•

Školení IT služeb

•

Distribuce nepřetržitých IT služeb

•

Plán obnovy IT služeb

•

Záložní sklad (média, dokumentace, atd.)

•

Obnova IT služeb

•

Řízení IT bezpečnosti

•

IT Bezpečností plán

•

Správa uživatelů

•

Testování bezpečnosti,
Monitoring

•

Správa incidentů

•

Ochrana a bezpečnost technologií

•

Správa utajovaných informací

•

Prevence proti virům, wormsům, spam,
atd. detekce a korekce

•

Bezpečnost sítě

•

Výměna citlivých dat
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Dohled

a

•

Využívat implementovaný
proces

•

Využívat implementovaný
proces

•

Využívat implementovaný
proces

•

Využívat implementovaný
proces
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Oblast Dodávka služeb a
podpora
Identifikace
nákladů

Vzdělávání
uživatelů

a

a

alokace

školení

Řízení service desku a
incidentů

Řízení konfigurace

Řízení problémů

Řízení dat

Řízení zařízení

Řízení provozu

Aktivity

Doporučení

•

Identifikace IT služeb nákladů

•

Využívat implementovaný
proces

•

IT účetnictví

•

Plánování nákladů/výnosů a zaúčtování

•

Revize nákladů/výnosů

•

Identifikace potřeb vzdělávání a školení

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Zajištění vzdělávání a školení

•

Vyhodnocení zajištěných školení/vzdělání

•

Implementovat lokálně

•

Service Desk
procesy)

•

Spolupracovat na
implementaci

•

Zakládání požadavků, sledování průběhu

•

Implementovat lokálně

•

Eskalace požadavků

•

Uzavření incidentu (požadavku)

•

Analýza požadavků, sledování trendů,
atd.

•

Konfigurační databáze

•

•

Správa konfigurační databáze

Využívat implementovaný
proces

•

Revize konfigurační databáze

•

Identifikace a klasifikace problémů

•

•

Proces nalezení problému a řešení

Spolupracovat na
implementaci

•

Uzavření problému

•

Implementovat lokálně

•

Management problémů

•

Správa dat

•

•

Úložiště a úschova dat (jak)

Využívat implementovaný
proces

•

Systém úložiště dat (kde)

•

Přístup k datům

•

Záloha a obnova

•

Bezpečnost správy dat

•

Plán fyzické infrastruktury

•

•

Fyzická bezpečnost

Využívat implementovaný
proces

•

Fyzický přístup k infrastruktuře

•

Ochrana proti "živlům"

•

Správa fyzické infrastruktury

•

Procesy řízení provozu

•

•

Organizování a plánován procedur

Využívat implementovaný
proces

•

Monitoring IT infrastruktury

•

Správa citlivých informací

•

Preventivní údržba HW

(definice,
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Monitorování a hodnocení
Pro oblast Monitorování a hodnocení je podstatné zajistit, aby všechny IT procesy byly pravidelně
monitorovány a vyhodnocovány – tzn. kontrolovat, zda jejich výstupy jsou v požadované kvalitě a zda
splňují definovaná kontrolní kritéria. Tato doména pokrývá oblasti řízení výkonnosti, monitorování,
interní kontroly a správy IT. Při implementaci procesů v této oblasti je nutné zajistit, aby docházelo k
měření výkonnosti IT, tak aby byly případné problémy řešeny dřív, než skutečně nastanou a aby byl
systém interních kontrol efektivní a úplný, všechna rizika, kontroly a výkonnost měřeny a
reportovány.
Tabulka 47 – Doporučení pro oblast Monitorování a hodnocení

Oblast Monitorování a
hodnocení
Monitorování a hodnocení IT
výkonů

Monitorování a
interních kontrol

hodnocení

Zajištění regulační shody

Poskytnutí IT kontroly

Aktivity

•

Přístup k monitoringu

•

Definice a sběr dat pro monitoring

•

Metody monitorování

•

Hodnocení výkonu

•

Řídící a výkonný reporting

•

Nápravná opatření

•

Monitoring interního řídícího kontrolního
rámce

•

Dozorčí přezkoumání

•

Výjimky řízení

•

Řízení sebehodnocení

•

Zajištění interní kontroly

•

Interní řízení třetích stran

•

Nápravná opatření

•

Identifikace práva a regulací majících dopad
na IT

•

Optimalizace odpovědí pro právní požadavky

•

Hodnocení souladu s právními požadavky

•

Pozitivní ujištění o shodě

•

Integrovaný reporting

•

Vytvoření IT řídícího kontrolního rámce

•

Strategická pozice

•

Dodání hodnoty

•

Správa zdrojů

•

Risk management

•

Měření výkonu
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Doporučení

•

Využívat
implementovaný
proces

•

Využívat
implementovaný
proces

•

Využívat
implementovaný
proces

•

Využívat
implementovaný
proces
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Oblast Monitorování a
hodnocení

Aktivity

•

Nezávislé ověření
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5.13 Evaluační otázka č. 13
Jaké lze formulovat specifické a technické požadavky programů ESF pro vývoj, obsluhu a provoz
nové generace informačního systému včetně obsahu a formátu datových požadavků pro import
/ export z dalších resortních systémů (např. OK Práce, SharePoint MPSV, systémy ČSSZ, ÚP
apod.)?
Specifické nároky programů ESF na datové a související technické požadavky na informační
systém budou spojeny zejména s oblastí věcného monitoringu programu a projektů, v podobě
požadavku na monitoring, vykazování a vyhodnocování společných ukazatelů výstupů a
výsledků podpory intervencí ESF na úrovni účastníků intervencí ESF.
Požadavek implikuje potřebu provést a uchovat pro pozdější využití a zpracování identifikaci
účastníků intervencí podpořených ESF. Legislativní (nutnost zpracování příjemcem) i praktické
důvody (charakter cílových skupin) brání využití nejběžnějšího unikátního identifikátoru osob tj.
rodného čísla účastníků aktivit jako identifikátoru účastníků projektů financovaných z ESF.
Zdrojem dat budou nejpravděpodobněji příjemci – realizátoři projektů ESF v rámci pravidelného
reportování postupu projektu (Monitorovací zprávy). Data mohou být primárně vkládána
variantně jak do IS MS2014+ tak IS PSV, budou-li klíčována podle ID aktivit a projektu. Z
monitorovacího systému by měla být předávána především data identifikující intervenci
(projekt) a postup realizace. Z informačního systému resortu MPSV by měly být poskytovány
konkrétní hodnoty požadovaných indikátorů.
Pro získání dat pro identifikaci účastníků bude třeba zpřístupnit elektronické rozhraní, jehož
prostřednictvím budou data vkládána. Rozhraní může být součástí jak budoucího
monitorovacího systému (IS MS2014+), tak sytému na straně resortu práce a sociálních věcí, za
předpokladu, že bude zajištěna jejich navázání na informace o projektech a aktivitách.
Pro zajištění komunikace mezi IS MS2014+ a IS PSV doporučujeme využít výměnu
strukturovaných dat pomocí webových služeb. Toto řešení spatřujeme pro zajištění popsaných
požadavků na vyměňovaná data jako řešení kvalitní, finančně dostupné a současně i bezpečné.
Vhodné by bylo, aby oba informační systémy (IS MS2014+ a IS PSV) podporovaly formát XML.

Metodická východiska
Při odpovědi na otázku po specifických a technických požadavcích programů ESF pro vývoj, obsluhu a
provoz nové generace informačního systému včetně obsahu a formátu datových požadavků pro
import/export z dalších resortních systémů jsme vycházeli ze znalosti předpokládané mapy
relevantních informačních systémů (viz níže) a z jednoznačného požadavku na datové potřeby (data
pro indikátory ESF) spojené s procesy monitorování a hodnocení. Při přípravě doporučení jakým
způsobem zajistit komunikaci mezi IS MS2014+ a IS PSV byly zvažovány tři možnosti integrace
(komunikace) obou informačních systémů:
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•

Implementace integrační platformy a poté postupné propojování obou systémů a databází k
této integrační platformě.

•

Propojení systémů „každý s každým“, respektive s téměř každým.

•

Integrovat jednotlivé systémy pomocí výměny strukturovaných dat – XML dat.

Přepokládané budoucí uspořádání relevantních IS
Odpověď na otázku vychází z dostupných informací o budoucí pravděpodobné architektuře IS
relevantních pro získávání dat pro monitorování a hodnocení programů ESF:

•

Stávající IS Monit7+ nahradí v rámci programového období 2014-2020 systém MS2014+ v
gesci MMR, který bude zajišťovat podporu procesů implementace operačních programů
2014-2020 (v současnosti obsluhovaných IS MSC2007, Monit2007+, Benefit7, včetně
programů ESF

•

V resortu MPSV budou klíčová resortní data zahrnuta v systému IS PSV – představuje souhrn
agendových systémů (aplikací) resortu MPSV (agendy ČSSZ, ÚP).

•

V resortu MPSV bude vybudována Jednotná datová základna propojená integrační
platformou s jednotlivými agendovými systémy resortu práce a sociálních věcí a externími
systémy (základní registry, systémy MPO, MV ČR, MO aj).

•

Specificky pro potřeby získávání dat pro monitorování a hodnocení programů ESF bude
vybudován resortní informační systém / aplikace IS ESF 2014+, který bude součástí IS PSV a
bude využívat resortních dat specificky k účelům zpracování dat pro monitorování, evaluace a
reporting implementace programů ESF v gesci MPSV.

Předpokládané budoucí datové požadavky pro výměnu informací mezi informačními systémy
Specifické a kvalitativně odlišné nároky programů ESF (jak vůči programům financovaným z ERDF a
CF, tak ESF programům v období 2007-2013) na datové a související technické požadavky na
informační systém budou spojeny zejména s oblastí věcného monitoringu programu a projektů, v
podobě požadavku Evropské komise na monitoring, vykazování a vyhodnocování společných
ukazatelů výstupů a výsledků podpory intervencí ESF na úrovni konkrétních podpořených osob,
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(účastníků / cílových skupin intervencí29), tedy potřeby zajistit centrální sběr individuálních dat
(„mikrodat“).
Tento požadavek implikuje potřebu provést a uchovat pro pozdější využití a zpracování identifikaci
konkrétních účastníků intervencí podpořených ESF. Legislativní (nutnost zpracování příjemcem) i
praktické důvody (charakter cílových skupin) brání využití nejběžnějšího unikátního identifikátoru
osob tj. rodného čísla účastníků aktivit jako identifikátoru účastníků projektů financovaných z ESF.

Obsah a formát pro import / export mezi IS MS2014+ a IS PSV
Výměna dat mezi IS MS2014+ a rezortním IS ESF 2014+ bude zahrnovat následující klíčové kroky:

1. Identifikace podpořené osoby a anonymizace údajů
2. Definice požadavku IS MS2014+ na data resortu PSV
3. Zpracování a odeslání indikátorů

Výměna dat je znázorněna na následujícím schématu:

29

Programming Period 2014-2020; Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy; European Social
Fund; Guidance dokument, ANNEX 2 Common output and result indicators for ESF investments
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Obrázek 19 – Schéma propojení dat o podpořených osobách mezi IS PSV a IS MS2014+

MIS
(analytické a reportovací nástroje resortu MPSV)

IS MS2014+

IS PSV

Monitorovací
indikátory

IS ESF 2014+
Data o
projektech,
aktivitách

Data o
projektech

Data o
subjektech
(anonymní)

Data o
aktivitách

Jednotná datová základna / IS PSV
Základní
registry

Monitorovací
zpráva

Externí
systémy

Data o aktivitě

Data o projektu

Agendové systémy
Data o
osobách
-

Věcná charakteristika
subjektu z hlediska agend
PSV:
- Sociální dávky
- Zaměstnanost
- Hmotná nouze
- Zdravotní postižení
- Veřejné služby
- Sociální služby

ELEKTRONICKÁ
PREZENČNÍ LISTINA
Zdroj: MPSV; návrh zpracovatele

1. Identifikace podpořené osoby a anonymizace údajů
Identifikace podpořených osob proběhne nad jednotnou datovou základnou PSV na základě sady dat
o podpořených osobách. Osobě je přidělen anonymní identifikátor, k němuž jsou přiřazeny věcné
charakteristiky subjektu a minimálně identifikační údaje projektu a aktivity.
Sada dat pro identifikaci konkrétních účastníků by měla obsahovat především statická data,
dlouhodobě charakterizující jedince. Vycházet musí z následujících zdrojů:

•

z rozsahu informací, které mohou o účastnících projektu získat příjemci podpory a předat ve
zpracovatelné podobě
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•

z rozsahu referenčních údajů30 fyzických osob (AIFO - Agendový identifikátor fyzické osoby31)
pro přidělení identifikátoru záznamu v Registru obyvatel. Rozsah informací o konkrétní
podpořené osobě, jejichž sběr je nutné zajistit od cílové skupiny, musí především umožňovat
dostatečně spolehlivou identifikaci osoby v agendových systémech resortu PSV resp. IS PSV.
Detailnost a rozsah informace o účastnících může být užší i naopak jít na úroveň většího
detailu.

Tabulka 48 – Návrh údajů o podpořených osobách pro sledování
32

Údaje sledované pro vykazování
indikátorů v současnosti

Referenční údaje pro AIFO

Návrh dat pro identifikaci
účastníků podpořených
33
intervencí

•

Jméno

•

Jméno

•

Jméno

•

Příjmení

•

Příjmení

•

Příjmení

•

Datum narození

•

•

Datum narození

•

Pohlaví

•

Pohlaví

•

Vzdělání

Narození
(datum,
okres
narození; místo narození; stát
narození)

•

Vzdělání

•

Místo narození

•

Adresa
pobyt)

•

Státní občanství

•

Postavení na trhu práce

•

Znevýhodnění (národnostní
menšiny; migranti; zdravotně
postižení)

•

•

Adresa (kód adresy; okres;
obec; část obce; ulice; číslo
domovní;
ulice;
číslo
orientační)
Státní občanství

(trvalý

nebo

jiný

Zdroj dat:
Zdrojem dat budou nejpravděpodobněji příjemci – realizátoři projektů ESF v rámci pravidelného
reportování postupu projektu (Monitorovací zprávy). Data mohou být primárně vkládána variantně
jak do IS MS2014+ tak IS PSV, jelikož budou klíčována podle ID aktivit a projektu.

30

Referenční údaje registru obyvatel stanoví ZakZR § 18 odstavec 1, který vyjmenovává tyto údaje: příjmení,
jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, datum, místo a okres úmrtí,
státní občanství, popřípadě více státních občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů a
záznam o zpřístupnění datové schránky
31
jde o neveřejný identifikátor využívaný výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby v rámci konkrétní
agendy / agendového informačního systému. Tento identifikátor je využíván pro komunikaci se systémem
základních registrů.
32
Viz
například
Metodika
zajištění
datové
kvality
ROS
Český
statistický
úřad,
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A
%2F%2Fwww.czso.cz%2Fcsu%2Fredakce.nsf%2Fi%2Fros_metodika_dq_4%2F%24File%2FROS_Metodika_DQ_4.
doc&ei=4NJiUNmYM-eB4gTKxIDAAg&usg=AFQjCNHKN6uycczrZKb4JHZj2uQPdxMlDw. Staženo dne 30. 8. 2012
33
Detailnost a rozsah informace o účastnících může být užší i naopak jít na úroveň většího detailu (viz
referenční informace). Musí však umožňovat spolehlivou identifikaci osoby v agendových systémech resortu
PSV resp. Systému základních registrů.
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Elektronizace agendy umožňuje implementaci podpůrného nástroje pro vykazování údajů o
účastnících typu „elektronické prezenční listiny“ s jejíž pomocí by bylo možné průběžně vkládat
informace o účastnících aktivit do IS a generovat indikátory pro monitorování postupu projektů34.

2. Definice požadavku IS MS2014+ na data resortu PSV:
Z monitorovacího systému by měla být předávána především data identifikující intervenci (projekt) a
postup realizace:

•

ID projektu

•

Stav projektu

•

ID aktivity

•

Charakteristika aktivity (taxonomie intervence detailněji popisující charakter aktivity)

•

ID indikátoru (identifikace indikátoru požadovaného pro reportování)

3. Zpracování a odeslání indikátorů IS PSV do IS MS2014+
Z informačního systému resortu MPSV by měly být poskytovány konkrétní hodnoty požadovaných
indikátorů.

•

Hodnota indikátoru 1

•

Hodnota indikátoru x

Technické požadavky programů ESF pro integraci informačních systémů
Integrace informačních systémů není homogenní disciplína - existují různé druhy integrace, které se
použijí v různých případech a jež je nutné řešit jinými návrhovými vzory a jinými technologiemi.35

•

Integrace v servisně-orientovaných architekturách (SOA)
−

34
35

Integrace pomocí služeb slouží nejčastěji pro integraci systémů s uživatelským rozhraním
nebo pro integraci procesů běžících v reálném čase. Typický scénář je synchronní volání s

Toto řešení předpokládá předchozí procesní analýzu řešení
Trask Solution: Architektury pro řešení systémové integrace. Dostupné z http://www.trask.cz
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odpovědí. Interakce dvou systémů se děje v reálném čase s důrazem na rychlost
odpovědi.

•

Integrace v událostmi řízených architekturách (Event Driven Architecture, EDA)
−

•

Dávková integrace, někdy též Extract-Transform-Load (ETL) integrace
−

•

Pomocí přenosu událostí se nejčastěji řeší úlohy synchronizace dat v reálném čase,
monitorování obchodních procesů, vyhodnocování zvláštních událostí (tzv. Complex
Event Processing) apod. Typická interakce je jednosměrný přenos zpráv mezi systémy
(často aniž by publikující systém znal seznam příjemců události). Klíčové je doručení
událostí i systémům, které nejsou v danou chvíli on-line.

Dávková integrace realizuje nejčastěji úlohu pravidelné synchronizace dat mezi systémy
nebo export dat z primárních systémů do datových skladů. Typická interakce je přenos
velkého množství dat v pravidelných dávkách (např. 1x denně). Důraz je kladen na
efektivitu transformace dat a sledování průběhu.

Integrace s partnery (Business-to-Business, B2B)
−

Integraci mezi různými společnostmi používá mechanismů SOA, EDA či ETL se
zdůrazněním některých aspektů komunikace (zabezpečení, identita komunikujících
stran, audit, dohled). Integrace je rovněž specifická tím, že každá obchodní strana je
zodpovědná pouze za svou část komunikace.

Historicky nejrozšířenější topologií integrační architektury je propojování systémů na ad-hoc bázi
podle okamžité potřeby projektů. Toto propojení se nazývá peer-to-peer (P2P), nebo také integrační
špagety, protože systémy jsou propojeny napřímo a naprosto libovolně. Výhodou této topologie je,
že jej není nutné nijak plánovat či řídit. Integrace se děje flexibilně podle okamžité potřeby a lze tak
rychle kombinovat funkčnosti a data jednotlivých systémů. Náklady na integraci jsou rozpuštěny do
jednotlivých projektů, ale cena jednoho propojení je závislá na složitosti konkrétních rozhraní a jejich
vzájemné kompatibilitě, takže může být neadekvátní rozsahu projektu.
Obrovskou nevýhodou ale je, že tento systém je udržitelný pouze při relativně malém počtu systémů.
Při rostoucím počtu systémů roste počet propojení kvadraticky - O(n2) - a výsledek se stává
nepřehledným, špatně provozovatelným a náchylným k chybám. Integrační úlohy se navíc
neefektivně řeší opakovaně uvnitř každé aplikace. Nevhodné je i míchání obchodní a integrační logiky
v jednom kódu.

Integrační platforma
Pro střední a velké společnosti se prosazují topologie, kde integrační vrstva je oddělená od vlastních
aplikací. Hlavní motivací je zpřehlednění integrace a odstínění aplikací od komplexních aspektů
integrace. Zpřehlednění je dosaženo tím, že každá aplikace je připojena pouze jedním rozhraním do
integrační vrstvy a veškerá komunikace se děje přes toto rozhraní. Počet propojení v celé IT
infrastruktuře je pak roven počtu aplikací.
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Aplikace komunikují přes relativně jednoduché rozhraní pouze s integrační vrstvou a jsou tak
efektivně odstíněny od komplexnosti integrační logiky. Ta je vyčleněna do specializovaných
konektorů a různých centrálních či distribuovaných prvků, které dohromady tvoří integrační vrstvu.
Takto lze opakovaně používat již připravené integrační komponenty a tím šetřit náklady.
Specializované nástroje integrační vrstvy dokáží navíc řešit úlohy, které při integraci každý-s-každým
nejsou možné nebo jsou příliš náročné. Velká výhoda dedikované integrační vrstvy je rovněž
standardizace, která významně zvyšuje flexibilitu organizace, protože zrychluje projekty, zlevňuje
provoz a zvyšuje spolehlivost (použitím malého počtu ozkoušených technologií). Jednotná vrstva se
rovněž snadněji spravuje a řídí než neuspořádaná propojení každý-s-každým.
Naopak velkou nevýhodou dedikované integrační vrstvy jsou vyšší pořizovací náklady, vyšší složitost
řešení a nutnost plánování a řízení.
Rekapitulace výhod a nevýhod dedikované integrační vrstvy je uvedena v tabulce:
Tabulka 49 – Rekapitulace výhod a nevýhod dedikované integrační vrstvy

Výhody dedikované integrační vrstvy
•

Relativně jednoduché rozhraní

•

Úspora nákladů využitím
integračních komponent

•

Lze řešit úlohy, které při P2P nejsou možné

•

Standardizace rozhraní

•

Standardizace služeb

•

Standardizace technologií

•

Standardizace dat

•

Standardizace nástroj, postupů

připravených

Nevýhody dedikované integrační vrstvy
•

Vyšší pořizovací náklady

•

Vyšší složitost řešení

•

Nutnost plánování a řízení

Jednoznačným trendem se dnes stává implementace integrační vrstvy ve formě servisně- a
událostně-orientované sběrnice (ESB) založené na robustním systému pro přenos zpráv (MOM) v
kombinaci s pokročilým nástrojem pro dávkové přenosy (ETL) a systémem pro řízení metadat (Master
Data Management - MDM). Dále uvádíme nejběžnější topologie s oddělenou integrační vrstvou.

•

Centrální hub:
−

•

Aplikace jsou propojeny do hvězdy s centrálním prvkem, přes který prochází veškerá
komunikace. Výhodou je snížení počtu připojení oproti P2P a snadný monitoring
komunikace. Nevýhodou je, že hub je nejkritičtějším místem celé infrastruktury jak z
pohledu výkonu, tak i spolehlivosti. Jednotlivé aplikace se k hubu připojují svým vlastním
protokolem (za předpokladu, že jej hub podporuje).

Sběrnice:
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−

•

Centrální ETL řešení:
−

•

Sběrnice je distribuované řešení, které má více přípojných bodů. Komunikace mezi
systémy je standardizovaná a proto aplikace může přes jediné rozhraní komunikovat se
všemi systémy připojenými ke sběrnici. Aby nebylo nutno standardy implementovat
opakovaně v každé aplikaci, používají se předpřipravené konektory. Výhodou je možnost
sestavit sběrnici z více technologií (tzv. federované sběrnice). Sběrnice jsou velmi často
založeny na systému pro předávání zpráv (message-oriented middlewere, MOM), který
umožňuje volnější vazbu mezi systémy. Komunikující systémy tak např. nemusí být
funkční ve stejnou dobu. Sběrnice většinou umožňuje i přenos událostí a publish &
subscribe mechanismy.

Aplikace mají jediné, datově-orientované rozhraní vystavené směrem k centrálním ETL
nástroji. Jeho výhodou je správa datových transformací, sledování závislostí, plánování
přenosů a dohled jejich provádění na jediném místě.

Data Hub:
−

Varianta centrální hubu pro provádění ETL přenosů je Data Hub, tedy centrální prvek,
který slouží jako mezisklad dat během jejich dávkového přenosu. Výhodou je větší
nezávislost systémů (export z jednoho systému a import do jiného nemusí proběhnout
ve stejnou dobu) a možnost již vyexportovaná data použít pro import do více systémů.

Ačkoliv je pro střední a velké společnosti unifikovaná integrační vrstva jednoznačně výhodnější, je
ještě i dnes spíše raritou než pravidlem. Důvodem je malý nebo žádný důraz na plánování integrační
architektury. Bez jasné definice integrační architektury, aktivního plánování, řízení jejího rozvoje a
striktním dodržování standardů vznikne totiž vždy topologie typu „špagety".

Výměna strukturovaných dat pomocí webových služeb
Webové služby umožňují jednoduchou komunikaci mezi aplikacemi ve velmi heterogenním prostředí,
protože komunikace je založena na platformě nezávislých standardů – především na jazyce XML a
protokolu HTTP. Aplikace si mezi sebou posílají XML zprávy, které přenášejí dotazy a odpovědi
jednotlivých aplikací. Celá infrastruktura webových služeb je založena na třech základních
technologiích:

•

SOAP (Simple Object Access Protocol) – protokol používaný pro komunikaci;

•

WSDL (Web Services Description Language) – standardní formát pro popis rozhraní webové
služby;

•

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) – standardní mechanismus
umožňující registraci a vyhledávání webových služeb.
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SOAP je protokol pro posílání zpráv XML a je základem webových služeb. Ostatní standardy jako
WSDL a UDDI vznikly až později po uvedení SOAPu a jen dále rozšiřují jeho možnosti a snadnost
použití. SOAP umožňuje zaslání XML zprávy mezi dvěma aplikacemi a pracuje tedy na principu peerto-peer. Zpráva je jednosměrný přenos informace od odesílatele k příjemci, ale díky kombinování
několika zpráv můžeme pomocí SOAPu snadno implementovat běžné komunikační scénáře.
Zpráva v SOAPu je jednoduchý XML dokument, který má kořenový element Envelope. V této obálce
jsou pak uzavřeny dva elementy Header (hlavička) a Body (tělo). Hlavička je přitom nepovinná a
používá se pro přenos pomocných informací pro zpracování zprávy – například identifikaci uživatele,
autentizační informace (jméno, heslo) apod. O to nejdůležitější se stará tělo zprávy, v němž se
přenášejí informace identifikující volanou službu a předávané parametry, resp. návratové hodnoty
služby. SOAP používá jmenné prostory pro identifikování jednotlivých částí XML zprávy. Obálka,
hlavičky a tělo zprávy patří do jmenného prostoru.36
WSDL je často používáno v kombinaci se SOAP a XML, aby poskytovalo webové služby po Internetu.
Klientský program připojující se k webové službě umí číst WSDL aby zjistil, jaké funkce jsou dostupné
na serveru. Jakékoli použité speciální datové typy jsou uložené ve WSDL souboru ve formátu XML.
Program může používat SOAP pro zavolání funkcí napsaných ve WSDL. WSDL soubor s definicí
rozhraní služby je XML dokument. Skládá se zejména z následujících elementů, které tvoří základní
části každého WSDL popisu.
Tabulka 50 – Popis elementů WSDL popisu

types

Obsahuje definici datových struktur používaných ve zprávách. K definici lze použít teoreticky
libovolný typový systém, ale nejčastěji se používají XML schémata. Nástroje pro webové služby
se starají o mapování datových typů podle XML schémat na nativní datové typy použitého
jazyka.

message

Definuje formát předávaných zpráv pomocí dříve definovaných datových typů. Zprávy fungují
jako vstupní anebo výstupní struktury pro operace. Každá zpráva se může skládat z několika
logických částí s vlastním datovým typem. Při použití SOAPu pro RPC odpovídá jedna část zprávy
jednomu parametru vzdálené metody.

operation

Abstraktní definice operací, které jsou službou podporovány. U operace se definuje jaké má
vstupy a výstupy. Vstup a výstup je popsán již existující zprávou (message). V SOAP RPC modelu
odpovídá operace metodě.

portType

Sdružuje dohromady několik operací.

binding

Slouží pro navázání určitého typu portu (portType) na konkrétní protokol a formát přenosu
zpráv.

port

Jeden koncový bod služby definovaný jako kombinace síťové adresy a dříve definované vazby
(binding).

36

Více viz http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/. Staženo dne 30. 8. 2012.
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service

Sdružuje několik koncových bodů (portů) do jedné služby.

Doporučení
Navrhované řešení komunikace systémů IS PSV a IS MS2014+
Po zvážení možností integrace v kapitole Metodická východiska pro komunikaci systémů IS PSV a IS
MS2014+ lze doporučit dva možné způsoby řešení:

1. využít integračních platforem (na MMR a na MPSV) a požadovanou výměnu dat zajistit tímto
způsobem;

2. využít výměnu strukturovaných dat pomocí webových služeb.
První způsob řešení předpokládá, že MPSV bude mít implementovánu integrační platformu a umožní
MMR přístup na svoji integrační platformu a naopak.
Druhý způsob řešení je založen na výměně strukturovaných dat pomocí webových služeb.
Při porovnání obou možností řešení lze doporučit ve stávající situaci, kdy na straně MPSV ještě
integrace interních systémů neproběhla, variantu 2. Implementace zamýšlené integrační platformy
pro integraci resortních systémů může být časově a finančně náročná a vyčkávání na dokončení
tohoto projektu by mohlo způsobit zpoždění pro požadované propojení IS PSV a IS MS2014+.
Varianta využití výměny strukturovaných dat mezi oběma systémy pomocí webových služeb přináší
rychlou a efektivní implementaci, úsporu nákladů, kvalitní integritu dat a spolehlivé zabezpečení a
splňuje i požadavky na očekávanou frekvenci předávání dat na bázi denních dávek.
Dle tohoto zvoleného způsobu řešení by tedy celý proces komunikace měl probíhat tak, že primární
zdroj dat (IS PSV pro data typu sady indikátorů, IS MS2014+ pro data o projektech -zejména data pro
identifikaci projektů (ID, název, popis, stav apod.) vytvoří denní dávku v podobě kompresovaného
souboru. Tato dávka je uložena na datové úložiště dostupné pro oba systémy (nejlépe protokolem
https nebo sftp).
Prostřednictvím SOAP/XML asynchronní komunikace odešle zprávu na cílový systém a předá odkaz o
umístění daného souboru. Cílový systém získá z této zprávy informaci, kde daný soubor leží a stáhne
si ho pro své zpracování. Cílový systém dávku zpracuje a výsledek uloží zpět na sdílené datové
úložiště jako kompresovaný soubor. Prostřednictvím SOAP/XML komunikace odešle zprávu na
primární systém. Cílový systém dávku zpracuje a výsledek uloží zpět na sdílené datové úložiště jako
kompresovaný soubor. Prostřednictvím SOAP/XML komunikace odešle zprávu na primární systém o
uložení tohoto souboru. Primární systém si stáhne tento soubor pro svoje zpracování.
Lze zvažovat dvě varianty dávkového souboru – lze posílat vždy celý soubor, který se přepisuje anebo
lze posílat pouze změny a oba systémy (primární i cílový) si udržují informaci o stavu změn.
K tomu, aby takové uspořádání dobře fungovalo, je zapotřebí zajistit následující:
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Oba informační systémy (IS MS2014+ a IS PSV) by měly podporovat formát XML, můžeme říci s
určitým zjednodušením. Ve skutečnosti totiž existují řešení, která vytvoří balíky XML dat v zásadě z
jakéhokoliv formátu (a zajistí převod i opačným směrem). Kromě toho je velmi výhodné, když systém
podporuje webové služby.
Je třeba zajistit systém, který řídí oběh XML dat mezi informačními systémy. Měl by fungovat
podobně nebo stejně jako nástroje pro oběh dokumentů. Mělo by být možné nastavit v něm velmi
snadno cestu oběhu a schvalovací pravidla a měl by umožnit centrální přehled o toku souborů v
organizaci.
Je zapotřebí klientské aplikace, která XML data zobrazuje tak, aby byla přístupná uživatelům – aby se
jevila jako dokument nebo inteligentní formulář, do nějž uživatel může doplnit další informace, uložit
jej ve svém počítači, schválit připojením elektronického podpisu apod. Uživatelé pak pochopitelně
nehovoří o balících dat, ale třeba o nových projektech či indikátorech.
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5.14 Evaluační otázka č. 14
Jaké nezbytné technologické a organizační předpoklady musí být naplněny pro zajištění
účelného, účinného a úsporného informačního systému pro období 2014+, tj. včetně zajištění či
eliminace nežádoucích vlivů souvisejících s lidským faktorem (např. ICT gramotnost uživatelů)?
Pro zajištění účelného, účinného a úsporného informačního systému pro období 2014+ je nutné
zajistit následující technologické a organizační předpoklady.
Co se týče technologických předpokladů lze na základě provedených průzkumů doporučit
dostatečně flexibilní proprietární řešení IS. Toto řešení by mělo v okruzích následujících kritérií
splňovat toto:
Integrovanost a modulárnost systému:

•

být propojitelné na ostatní moduly a informační systémy

•

mít jednotné uživatelské rozhraní

•

možnost vyhledávání dat napříč moduly

•

měl by být přátelský a flexibilní

Elektronizace agendy:

•

umožnit odbourat papírové agendy

Typ systému:

•

zvolit proprietární řešení

Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele:

•

být dostatečně stabilní

•

umožňovat sledovat historii vložených dat

•

generování sestav a grafických výstupů

•

bezproblémové sledování projektu po administrativní a finanční stránce.

•

obsahovat kontextovou nápovědu a automatické upozorňování na chybně vložená data.
Tyto předpoklady zajistí eliminaci nežádoucích faktorů souvisejících s lidským faktorem.
Co se týče organizačních předpokladů, vhodným modelem pro údržbu a správu nového
monitorovacího systému se jeví kombinace podpory ze strany dodavatele a provozovatele
monitorovacího systému (MMR). Organizačně procesní model byl navržen v odpovědi na
evaluační otázku č. 12.
Pro bezproblémové používání nového informačního systému pro uživatele je nutné zajistit
pravidelná školení, zajistit požadované odbornosti zaměstnanců. Vhodné je též zajistit kromě
klasických forem vzdělávání i další formy vzdělávání např. e-learning.
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Metodická východiska
Při odpovědi na tuto otázku byla provedena syntéza zjištění z otázky 8, 9, 12, 13 a 15, kde byly
doporučeny konkrétní technologické a organizační předpoklady, které musí být zajištěny a to dle
v otázce 8 definovaných kritérií (konkrétně viz tabulka v 1.1.4.) z jednotlivých okruhů (integrovanost
a modulárnost systému, elektronizace agendy, typ systému, vhodnost systému z pohledu
koncového uživatele). Výsledky analýzy a poznatky dobré praxe (viz odpovědi na evaluační otázky 9,
12, 13 a 15) slouží jako podklad pro technologickou a organizační definici efektivního systému pro
řízení, monitoring, kontrolu a evaluaci programu a dílčích projektů.

Technologické a organizační předpoklady
Pro zajištění účelného, účinného a úsporného monitorovacího informačního systému pro období
2014+, tj. včetně zajištění či eliminace nežádoucích vlivů souvisejících s lidským faktorem je třeba
definovat účelný, účinný a úsporný systém. Tuto definici lze založit na specifikaci srovnávacích kritérií
pro informační systémy. Při návrhu jsme vycházeli z odpovědi na evaluační otázku č. 8, kde byla pro
specifikaci srovnávacích kritérií vybrána následující:

•

•

•

Integrovanost a modulárnost systému
−

Ucelený a integrovaný systém

−

Modulárnost - jednotlivé moduly by měly být vzájemně propojené

−

Jednotné a intuitivní uživatelské prostředí

−

Eliminace roztříštěnosti (stav, kdy v různých obdobích, ať už koordinovaně nebo
nekoordinovaně, vznikají dílčí podsystémy či moduly, které mají různá uživatelská
prostředí a nejsou dostatečně propojená)

Elektronizace agendy (cílem je v maximální míře omezit analogovou „papírovou“ formu
vedení agendy)
−

Míra vedení interní a externí agendy v elektronické podobě

−

Míra komunikace v elektronické podobě

Typ systému
−

•

Proprietární řešení či open source

Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele
−

Míra pokrytí požadavků koncových uživatelů
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Dále se věnujeme rozpracování jednotlivých specifikací pro daný okruh kritérií:
Integrovanost a modulárnost systému
Pro nový monitorovací systém je z technologického hlediska podstatná integrovanost a modulárnost
systému. Je kladen důraz na propojení modulů v rámci systému, jednotné uživatelské rozhraní a
stabilitu systému. Klíčová je rovněž možnost vyhledávání dat napříč moduly.
Tyto atributy přímo souvisí s navrhovanými charakteristikami na nový monitorovací systém (viz
Odpověď na evaluační otázku č. 15), kde jsou identifikovány vhodné technologie jak zefektivnit
vykonávané činnosti související se sběrem, analýzou a reportingem dat. Jedná se o technologie
využití open source technologií (v oblasti webových služeb, geografických informačních systémů či
pro Data mining. Z hlediska propojení s ostatními informačními systémy lze kromě využití webových
služeb (viz odpověď na evaluační otázku 13) zvažovat koncept Enterprise Linked Data.
Elektronizace agendy
Ideálním řešením je kompletní nahrazení interní papírové agendy elektronickou. Důvodem pro
zachování papírové agendy, může být v některých případech i vedení papírové agendy za účelem
archivace, doporučujeme však změnit interní procesy a přistoupit k elektronizaci celé agendy, která je
následně nezastupitelná při sledování historie vložených dat, při generování sestav a grafických
výstupů a u komplexního sledování projektu po administrativní i finanční stránce.
Návrh procesů, které by měly být v budoucnu podpořeny novým monitorovacím informačním
systémem (elektronizovány) je uveden v odpovědi na evaluační otázku 11. Jedná se zejména o
nahrazení papírového příjmu žádosti a o elektronickou monitorovací zprávu.
Typ systému
V této kategorii lze zvažovat několik technologických charakteristik ideálního nového monitorovacího
systému. Je třeba se zamyslet nad tím, zda vybrat řešení na bázi open source (viz. Odpověď na
evaluační otázku č. 15) či zvolit proprietární řešení. Lze říci, že bázi proprietárního řešení lze
považovat za dobrou praxi při pořizování různých druhů informačních systémů v organizacích
používajících systémy pro řízení, monitoring, kontrolu a evaluaci programu a dílčích projektů.
Důležitou technologickou charakteristikou v kategorii Typ systému je flexibilita. Je tím chápána
flexibilita, kdy IS neumožňuje modifikaci vlastního systémového jádra, workflow, změny algoritmů,
nicméně umožňuje měnit uživatelská nastavení, tvorbu sestav apod. Velká míra flexibility však vždy
přímo závisí rovněž na finančních možnostech organizace.
Z pohledu organizačního je možná údržba systému prostřednictvím vlastních zaměstnanců (některé
organizace uvádí, že údržba vlastními zaměstnanci je efektivnější) či kombinovanou podporu, kdy
uživatelská podpora řešena vlastními zaměstnanci a rozsáhlejší požadavky na úpravu funkcionalit řeší
dodavatel či plnou podporu ze strany dodavatele.
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Ke snížení nákladů na správu ICT, zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT lze doporučit
využití konceptu virtualizace tak, jak byl popsán v odpovědi na evaluační otázku č. 9.
Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele
Nový monitorovací systém by měl být uživatelsky přátelský a intuitivní. Klíčová je zde jednotnost a
srozumitelnost nápovědy, vhodné je, aby byla k dispozici kontextová nápověda. Lze doporučit i funkci
upozorňování na chybně vložená data (např. data v chybném formátu). Vhodná je i funkcionalita
upozorňující na důležité milníky v projektech. Pro bezproblémové používání nového monitorovacího
systému je třeba zajistit kvalitní pravidelná školení uživatelů, ať již klasickou formou či formou elearningu. Tato školení by měla být dostupná pro nové zaměstnance a pro stávající zaměstnance vždy
při podstatnější změně funkcionality systému.

Návrh charakteristik nového monitorovacího systému
Zde uvádíme návrh charakteristik obecného monitorovacího systému na základě provedených
benchmarků (viz odpověď na evaluační otázku 8) v kombinaci se zkušenostmi dobré praxe (viz
odpovědi na evaluační otázky 9, 11, 13, 15).
V tabulce uvádíme pro každý okruh kritérií jejich výčet spolu s jejich specifikací a doporučeními, jak
daná kritéria zajistit.
Tabulka 51 – Doporučení pro kritéria nového monitorovacího systému

Okruh kritérií
Integrovanost
a
modulárnost
systému

Název kritéria

Specifikace

Doporučení

Propojenost
modulů
(eliminace
roztříštěnosti
dat)

•

provázanost na procesy, funkcionality,
moduly, formuláře a sestavy v rámci celého
systému

•

zvolit proprietární
řešení
naplňující
specifikaci daného
kritéria
zejména
zajistit intuitivnost
systému
(ergonomie, barvy)
– datové propojení
jednotlivých
modulů IS

Propojenost na
další systémy
používané
v rámci
společnosti

•

propojenost na účetní systém, archivní
systém, další agendu, kompatibilita s dalšími
systémy

•

•

vazba na jiné IT

provést
kvalitní
integraci resortních
systémů MPSV (viz
odpověď
na
evaluační otázku 15)

•

preferovat
IS
s intuitivností
systému
–
umožňující datové
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Okruh kritérií

Název kritéria

Specifikace

Doporučení
propojení
IS
s ostatními systémy
organizace

Jednotné
uživatelské
rozhraní

•

jednotné uživatelské rozhraní v rámci celého
systému i dílčích modulů

•

zvolit proprietární
řešení s jednotným
uživatelským
rozhraním

Výkonové
indikátory

•

sledování historie

•

•

snadná a přehledná archivace, vyloučení
duplicity

•

počet služeb, které systém umožňuje a nabízí

zvolit proprietární
řešení
naplňující
specifikaci daného
kritéria

•

správnost a dostatečnost generovaných dat a
grafických výstupů pro účely reportingu

•

vyhodnocení procesů

•

rychlost orientace v systému
modulech, srozumitelný obsah

jeho

•

•

jednoznačnost používaných pojmů a polí,
snadnost zadávání dat

navrhovat systém
dle procesů, které
má pokrýt

•

vypracovat kvalitní
metodiku,
interní
postupy
pro
jednotlivé
uživatelské
role
v systému

•

preferovat
přátelské
a
flexibilní systémy

•

maximalizovat
elektronizaci agend,
odbourat papírové
agendy

Přátelskost
a
intuitivnost
uživatelského
rozhraní

•

Elektronizace
agendy

Komplexnost
systémem
poskytovaných
služeb

a

srozumitelná metodika

•

elektronická forma interní a externí agendy

•

elektronická forma komunikace s příjemci

•

snadná a přehledná archivace

•

vyloučení duplicity, vyloučení dvojího typu
dat ve stejném typu položek, snadné
vyhledávání,
postupné
odstraňování
„papírování“, spolehlivost systému)

•

provázanost zpracovávaných údajů

•

tvorba výstupních sestav

•

archivace

•

vysoká flexibilita

•

provázanost (sledování požadovaných částek
k proplacení, automatické vyplňování polí,
návaznost změn v projektech, promítání
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Okruh kritérií

Název kritéria

Specifikace

Doporučení

změn na různých místech v systému

Typ systému

Produktivita
práce
(počet
projektů na 1
pracovníka)

•

snížení administrativní náročnosti

•

zefektivnění procesu administrace projektů,
zvýšení efektivity práce

Produktivita
práce
(doba
vyřízení
požadavku)

•

úspora nákladů (telefon, pošta, doprava)

•

zefektivnění procesu administrace projektů

•

minimalizace duplicity, zrychlení procesu

•

snížení formální chybovosti, snížení pracnosti

Omezení
duplicity
a
chybovosti při
přenosu dat do
dalších IS

•

snížení administrativní náročnosti

•

zefektivnění procesu administrace projektů

•

zefektivnění výkonu kontroly

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci,
podpisy dodatků, proplácení žádostí o
platbu)

•

provázanost (sledování požadovaných částek
k proplacení, automatické vyplňování polí,
návaznost změn v projektech, promítání
změn na různých místech v systému

•

flexibilita systému

•

smartclient aplikace

•

pořizovací náklady

•

ucelené řešení a rozsah funkcionalit pro práci

•

vysoká flexibilita a otevřenost (využitelnost)
systému

•

rizikovost procesů

Nároky
na
provoz (lidské,
technické,
finanční)

•

nutnost pořízení dalšího HW a SW vybavení

•

nutnost zvýšit počet pracovníků

•

zvýšené finanční nároky

•

nutnost inovace a optimalizace procesů
v organizaci

Nároky
na
údržbu (lidské,
technické,
finanční)

•

interní prostřednictvím vlastních pracovníků
/ interní prostřednictvím nových pracovníků /
subdodávka

Proprietární
řešení či open
source)

•

bezpečná výměna
v organizaci i mimo ni

•

procesní a datová integrace heterogenních
softwarových systémů a aplikací
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dat

s dalšími

IS

•

maximalizovat
elektronizaci agend

•

maximalizovat
elektronizaci agend

•

maximalizovat
elektronizaci agend

•

zvolit proprietární
řešení
s dobrou
„licenční politikou“
(např. zahrnuje i
náklady na údržbu
systému)

•

zvolit proprietární
řešení,
které
eliminuje nutnost
zakoupení
dodatečného HW
(servery)

•

zvolit proprietární
řešení

•

zvolit
kombinovanou
podporu
IS
(dodavatel/vlastní
pracovníci)
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Okruh kritérií

Název kritéria

Specifikace
•

Nároky
na
dodatečné
úpravy systému
(lidské,
technické,
finanční)

Elektronizace
(napojení
na
centrální data)

Možnost
a
účelnost dílčích
sestav
dle
zadaných
kritérií

zvýšené finanční nároky

•

snadná
rozšiřitelnost,
orientace
standardizované technologie

•

snížení celkových nákladů

na

•

zajistit kvalifikovaný
personál (školení,
průběžné vzdělávání
zaměstnanců,
zajistit
příslušnou
odbornost)

•

vhodně
nastavit
proces komunikace
mezi dodavatelem a
pracovníky
organizace

•

zvolit proprietární
řešení

•

zamezit případnému
růstu cen vstupů
resp. je zakalkulovat
do rozvahy

•

zmapovat
náročnost
úprav IS

finanční
dalších

•

bezpečnost výměny dat

•

•

integrace heterogenních SW systémů a
aplikací

zvolit proprietární
řešení

•

zabezpečená datová
organizace i mimo ni

zamezit
hackerů

•

zamezit
vynášení
dat zaměstnanci

•

zvolit proprietární
řešení
splňující
požadavky
na
sledování historie
vložených
dat,
generování sestav
dat a grafických
výstupů
pro
potřeby reportingu,
sledování projektů
po administrativní a
finanční stránce.

•

Zvolit

•

Vhodnost
systému
z pohledu
koncového
uživatele

Doporučení

komunikace

uvnitř

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci,
podpisy dodatků, proplácení žádostí o
platbu)

•

zabezpečená datová
organizace i mimo ni

•

vysoká flexibilita a otevřenost (využitelnost)
systému

•

logika systému (sledování
projektů, výběrových řízení)

•

návaznost úkonů (podpisy smluv s příjemci,
podpisy dodatků, proplácení žádostí o
platbu)

•

generování sestav dle zadaných kritérií
(odstranění papírové podoby projektů a
zpráv)
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Okruh kritérií

Název kritéria

Specifikace

Doporučení
s uživatelskou
přátelskostí
funkcionalit, které
uživatele upozorní
na
důležité
skutečnosti

Stabilita
systému
(frekvence
problémů
nedostatků)

•

četnost výpadků

•

omezení při práci

•

kvalita a rychlost helpdesku

•

jednoduchost přechodu

•

stejné uživatelské prostředí

•

automatická
uživatelem

•

kontextová nápověda

•

kvalita kontextové nápovědy, metodika

•

vhodnost,
aktuálnost,
použitelnost

•

integrovaný styl kontextové nápovědy napříč
systémovými moduly

•

upozornění systému na chybné operace,
důležité skutečnosti, blížící se termíny
(systém varování = hlášky)

•

včasnost a kvalita helpdesk (externí pomoc)

•

zpřehlednění systému a provázanost alertů
napříč agendami (filtrování výstupů projektu,
sdílení a kontrola údajů o žadatelích a
příjemcích a relevantních projektech,
odstranění nutnosti evidence mimo systém

•

zvolit proprietární
řešení
splňující
zejména požadavky
na stabilitu systému

•

zvolit proprietární
řešení
splňující
požadavky uvedené
ve
specifikaci
kritéria

•

zvolit proprietární
řešení
splňující
požadavky uvedené
ve
specifikaci
kritéria

•

zvolit proprietární
řešení
splňující
požadavky uvedené
ve
specifikaci
kritéria

a

Jednoduchost
přechodu mezi
jednotlivými
moduly

Kontextová
nápověda

Alerty a hlídání
zadaných
kritérií

kontrola

dat

zadávaných

srozumitelnost,

Doporučení
Závěrem lze tedy říci, že u nového monitorovacího systému doporučujeme navázat na best practices
volbou proprietárního řešení s maximální flexibilitou nastavení, kdy údržba systému je zajišťována
externím dodavatelem spolu s podporou vlastních pracovníků, kteří se řídí jasně nastavenými
pravidly komunikace a řízení.
Na základě provedeného průzkumu doporučujeme zajistit propojení modulů systému s ostatními
relevantními systémy (interními i externími) tak, aby nedocházelo k duplicitě zadávaných a
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analyzovaných dat, a rovněž zajistit vyhledávání relevantních dat napříč jednotlivými moduly i
propojenými systémy.
U nového monitorovacího systému doporučujeme elektronizaci agendy a rovněž doporučujeme
zajistit, aby systém upozorňoval uživatele na chybně zadaná data a na relevantní uživatele i na
důležité milníky v projektech.
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5.15 Evaluační otázka č. 15
Jaké jsou perspektivy stávajícího vývoje ICT pro uplatnění v novém monitorovacím systému
(např. nasazení verze integrovaného systému na základě open-source technologiích a rozvoj
open-source komunity programátorů; nasazení kombinace public a private technologií;
nasazení dynamického systému zobrazujícího data v grafické podobě a trendy dat v reálném
čase – verze online GIS systému apod.)?
Vzhledem k potřebám zadavatele a předpokládanému stavu ICT podpory byly zvažovány nové
technologie, které jsou vhodné pro sběr (získávání), analýzu a reporting dat. Inspirací pro MPSV
při řešení způsobu, jak zefektivnit tyto požadované činnosti, může být využití open source
technologií (např. v oblasti webových služeb, geografických informačních systémů či pro Data
Mining).
Jako vhodný a aplikovatelný pro potřeby MPSV lze rovněž zvažovat koncept Enterprise Linked
Data (ELT) nebo využití webových služeb, které představují varianty při integraci (propojení dat)
resortních systémů uvnitř MPSV, resp. pro vytvoření interního databázového řešení při
propojení interních agend. Nutno však doplnit, že implementace konceptu ELT znamená
podstatně větší implementační pracnost než využití webových služeb.
Virtualizace je pro MPSV vhodnou technologií při hledání způsobu jak zefektivnit výše uvedené
vykonávané činnosti související se sběrem, analýzou a reportingem dat. Virtualizace může
MPSV přinést díky konsolidaci serverů a optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT,
zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT.

Metodická východiska
Odpověď na otázku vychází z porovnání aktuálních potřeb zadavatele v oblastech hodnocení a
monitoringu podpory z ESF, aktuálního stavu ICT podpory v této oblasti a aktuálních trendů v této
oblasti.
Aktuální stav ICT podpory byl zjištěn v rámci otázky č. 1. Za účelem zjištění aktuálních potřeb
zadavatele byl proveden polostrukturovaný hloubkový rozhovor s odpovědným pracovníkem/cí
zadavatele. Pro účely doporučení byla provedena také rešerše aktuálních trendů z dostupných
odborných informací. Odpověď dále rozvíjí doporučení formulované v odpovědích na evaluační
otázky č. 9 a č. 13 (koncept virtualizace, resp. webové služby).
Při zpracování odpovědi byl důraz kladen na relevanci řešení pro zadavatele, především z hlediska:

•

aktuálních potřeb zadavatele v oblastech monitoringu a hodnocení;

•

možností využití technologií pro monitoring nebo jinou agendu zadavatele;

•

perspektivy vývoje technologií.
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Východiska
Východiskem pro tuto evaluační otázku je zejména potřeba zadavatele zefektivnit proces
monitorování a hodnocení podpory z MPSV/ESF a získat podklady pro zefektivnění procesu
vykazování hodnot indikátorů. Po odboru řízení pomoci z ESF se mimo to požaduje zajistit
následující:
Tabulka 52 – Obecné požadavky na zadavatele v oblasti IT

Cíl

Cílová skupina

Požadavek na zadavatele
Implementovat monitorovací systém
pro
sledování
(stavu)
osob
podpořených ze zdrojů ESF i z
národních zdrojů.

Usnadnit vykazování hodnot jak pro
příjemce podpory směrem k zadavateli, tak i
následně pro zadavatele směrem k MMR,
resp. EK.

•

příjemci dotace;

•

MPSV

Zajistit snazší orientaci cílových skupin v
nabídce produktů MPSV/ESF a podpořit
naplněnost produktů.

•

cílové skupiny;

•

příjemci dotace;

Zefektivnit práci s interními databázemi v
gesci odboru řízení pomoci z ESF.

•

MPSV

Komunikovat nabídku potenciálních
produktů MPSV/ESF pro osoby v
různých životních situacích.
Sjednotit interní databáze v gesci
odboru řízení pomoci z ESF.

Věcné a finanční monitorování (především na úrovni jednotlivých grantů a projektů) je v současném
programovém období zajišťováno především systémem Monit7+, v rámci kterého jsou mj. evidovány
hodnoty monitorovacích indikátorů. S procesem monitorování realizace programů ESF kromě sběru
(získání) dat souvisí také provádění analýz a reportování/prezentace výsledků v uživatelsky
atraktivní podobě (viz schéma).
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Obrázek 20 – Schéma vizualizace popisovaných témat v procesu monitoringu a hodnocení

Cíle monitoringu a hodnocení

Linked-open Data
Vstupy

Webové aplikace
Sběr dat
(monitoring)

Projekt / program

Linked-open Data

Statistiky

Výstupy analýz

Výstupy

Výsledky

Analýza dat
(hodnocení)

Data

Data Mining

Text

Reportování a
prezentace
informací

Tabulky, grafy

Dopady

GIS
DATA

AKTIVITY

Open source technologie

ICT podpora

Mapy, obrázky, schémata

VÝSTUPY

Virtualizace

Podle analýzy výchozího stavu úrovně ICT podpory OP LZZ nejsou uvedené činnosti současným
systémem Monit7+ plně podporovány. Následující tabulka shrnuje pro každou řešenou oblast:

•

aktuální stav;

•

budoucí stav po implementaci IS MS2014+;

•

navržené technologie/metody pro zefektivnění řešených oblastí.
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Tabulka 53 – Shrnutí aktuálního a budoucího stavu ICT podpory a návrh technologií/metod

Oblast
monitoringu/
hodnocení
Sběr (získání)
dat

Aktuální stav

Budoucí stav po implementaci IS
MS2014+ (v gesci MMR)

V současnosti sice neexistují téměř žádná data, která by v IS Monit7+ chyběla (a jejich
absence zásadně ovlivňovala kvalitu práce uživatelů a celkovou užitečnost a účelnost
informačního systému), nicméně data jsou obtížně a pracně dostupná z hlediska
požadovaných sestav při třídění a vyhledávání.

Do systému IS MS2014+ bude
nutné vkládat hodnoty indikátorů
o podpořených osobách.

•

koncept
propojených
dat
(Linked-open Data);

Nový
systém
MMR
bude
umožňovat propojení s rezortním
IS ESF 2014+, a tudíž i
automatizaci vykazování hodnot.

•

interní databázové
prostředí (webové
aplikace)

Systém MS2014+ i rezortní IS ESF
2014+ bude schopen provádět
pouze základní matematické
operace s kvantifikovanými daty
(např. výpočet kumulativních
hodnot indikátorů).

•

alternativní
metody/nástroje
analýzy dat (Data
Mining)

Systém MS2014+ i rezortní IS ESF
2014+
bude
umožňovat
reportování
pouze
prostřednictvím vytváření sestav,
tj. tabulek dat, a v případě IS
MS2014+ také prostřednictvím
grafů.

•

koncept
propojených
dat
(Linked-open Data);

•

on-line kartografické
zobrazení informací
a dat (dynamické
mapy – GIS)

Data v Monit7+ jsou propojená pouze s vybranými systémy (Benefit7, MSC2007, ARES)
a nepřímo s registry (RES, UIR-ADR). Monit7+ není propojen s externími systémy (ČSSZ,
Úřadů práce apod.), které obsahují data potřebná pro sledování podpořených osob.
Analýza dat

Za provádění analýz je zodpovědný rezortní tým Analytik. Výstupem jeho činnosti jsou
doporučení pro definování výzev programů OP LZZ. Tým se již od svého založení potýká
s nedostatkem relevantních informací a dat (zejména na úrovni podpořených osob) a s
nedostatečnou dostupností a odborností lidských zdrojů. V důsledku toho jsou na
většinu analytických prací vypisovány veřejné zakázky.
Jako nástroje analýz jsou využívány standardní metody statistické analýzy dat.

Reportování a
prezentace

Reportování je v Monit7+ řešeno prostřednictvím vytváření sestav, které je možné
exportovat do souborů a následně ve specializovaném SW editovat (např. MS Excel).
Tvorba sestav je uživateli systému vnímána jako velmi problematická a uživatelsky
nepřívětivá.
Informace o produktech ESF jsou cílovým skupinám prezentovány prostřednictvím
Databáze produktů ESF, umístění na webových stránkách ESF v ČR. Databáze je určena
především pro organizace a instituce působící v relevantních oblastech. Data slouží k
prezentaci projektů/produktů a není možné ji využít cílovými skupinami k přihlášení se
do kurzů.
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Z hloubkových rozhovorů se zadavatelem a ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Pořízení
aplikace IS MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“ vyplynulo, že pro ICT podporu monitorování
a hodnocení programů ESF v následujícím programovém období bude využíván systém s
funkcionalitami obdobnými jako v současném systému Monit7+.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro zefektivnění požadovaných činností (sběr, analýza a zobrazení dat)
bude nutné využívat specializované techniky, metody a SW nástroje. Vzhledem k omezeným
finančním a kapacitním možnostem řídicího orgánu programů ESF bude nutné využívat disponibilní
vstupy co nejeefektivněji, příp. vybrané činnosti outsourcovat. Jako optimální řešení se jeví širší
využití open-source nebo freeware technologií (SW).
Výstupem z analýz provedených pro odpověď na otázky č. 9 a 13 bylo doporučení využít při návrhu
nového monitorovacího systému konceptu virtualizace, který přináší zefektivnění a zlevnění
fungování IT infrastruktury, resp. využít webové služby pro integraci dat mezi IS MS2014+ a
rezortním IS ESF 2014+.
V následujících dílčích kapitolách jsou popsány technologie/metody/nástroje navržené pro
zefektivnění monitoringu a hodnocení programů ESF:

•

open-source technologie;

•

Linked-open Data;

•

virtualizace;

•

webové aplikace;

•

Data Mining;

•

dynamické mapy (GIS).

Open-source technologie
Východiska pro Open-source technologie
Potenciál a využití open source ve veřejné správě souvisí s obecným rozvojem, zefektivněním
a modernizací ve veřejné správě, zejména pak zaváděním principů e-Governmentu. „E-Goverrnment
poskytuje příležitost k rozvoji nových vztahů mezi vládami, občany, uživateli služeb a podniky, skrze
využití nových informačních a komunikačních technologií (ICT), které umožňují shromažďování
a šíření informací a služeb v rámci i mimo vládu (tzv. Interakce vlády a občana, vlády a podnikání a
vlády uvnitř jí samé) pro účely poskytování služeb, rozhodování a odpovědnosti“37.

37

Public Sector Innovation and e-Government: Definitions and Concepts. OECD. http://www.oecd.org/. 2011
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Velmi důležitým počinem pro vytvoření prostoru pro využívání open source technologií je usnesení
Vlády ČR ze dne 14. září 2011 č. 691, kdy bylo schváleno přistoupení České republiky k mezinárodní
iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership). Iniciativa Partnerství
pro otevřené vládnutí (Open Government partnership) vznikla z podnětu USA a jejím cílem je
podpora otevřenosti a transparentnosti vládnutí, občanské angažovanosti a boje proti korupci. Spolu
s USA se k tomuto záměru připojilo dalších sedm států (Brazílie, Indonésie, Mexiko, Norsko, Filipíny,
Jihoafrická republika a Velká Británie) a dalších 38 zemí vyjádřilo svůj záměr se na iniciativě také
připojit. A toto číslo dále narůstá. Podpisem deklarace se jednotlivé státy zavazují k úsilí o zvyšování
dostupnosti informací o vládních aktivitách, podpoře občanské angažovanosti, zavádění profesní
odpovědnosti ve veřejné správě a podpoře moderních informačních technologií jako prostředku pro
větší otevřenost a odpovědnost vlád.
Představení technologie Open source
Za Open Source se pokládají takové aplikace, které jsou šířeny se zachováním určitých práv a svobod
pro jejich koncového uživatele (tedy nabyvatele licence). Jde o práva spouštět program za jakýmkoliv
účelem, studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám (předpokladem k tomu je
přístup ke zdrojovému kódu), redistribuovat kopie dle svobodné vůle, vylepšovat program a
zveřejňovat tato zlepšení. Výhody volně šiřitelného SW spočívají v jeho flexibilitě: uživatelé mohou
měnit otevřený zdrojový kód tak, aby odpovídal jejich potřebám, a využívat open source technologie
jako stavební kameny pro výstavbu celých infrastruktur nebo jen určitých oddílů. Flexibilita znamená
také to, že technologie open source lze využívat horizontálně i vertikálně napříč organizací. Počáteční
investice do open source softwaru je mnohem nižší než investice do tradičních aplikací s licencí.
Protože open source technologie je navíc méně náchylná k virům, poskytuje také dobré zabezpečení
a minimalizuje rizika.
Využitelnost Open source pro MPSV
Při zvažování využitelnosti open source technologií pro MPSV lze úvodem říci, že jako problematické
se jeví zejména to, v současné době chybí zejména metodika využití open source ve veřejné správě. I
když se jedná o nákladově velmi zajímavé projekty, jako komplikované se jeví zajištění bezpečnosti
dat (mnohdy jde o citlivá data) a minimální technická podpora. Z hlediska bezpečnostních děr je
otevřenost kódu open source sporná. Chyby v programech může hledat mnohem širší skupina lidí
(nebo i automatických pomůcek) a je proto naděje, že se snáze opraví. Na druhou stranu zranitelnosti
mohou snáze najít i útočníci. V současném paradigmatu informační bezpečnosti full disclosure se
ovšem považuje za obecně výhodnější, když jsou informace dostupné všem, i za tu cenu, že jsou
dostupné útočníkům. Alespoň u populárních programů s velkou základnou uživatelů a vývojářů lze
předpokládat, že „uživatelská“ strana má výrazně větší prostředky (především více času
kvalifikovaných lidí) než hacker.
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Významným kladem, o kterém svědčí i příklady ze Španělska, Německa a Francie (uvedené v příloze
Závěrečné zprávy; viz kap. 8.5.1) je velmi levné pořízení open source technologií, nebo úspěšné
využití open source ve státní a veřejné správě. V této příloze je také popsán domácí příklad využití
open source ze strany krajské samosprávy (kraj Vysočina).
Inspirací pro MPSV pří řešení způsobu jak zefektivnit požadované činností (sběr, analýza a zobrazení
dat) může být například využití open source technologií pro oblast geografických informačních
systémů či pro Data Mining (viz dále). Současně se nabízí využít dostupné open source technologie
při tvorbě webových služeb, které budou klíčové při integraci resortních MPSV informačních systémů
(viz dále)

Technologické řešení
Na trhu je k dispozici velké množství open source produktů. Mezi nejznámější patří:

•

operační systémy: GNU/Linux, FreeBSD, FreeDOS, ReactOS, OpenSolaris, Android

•

programovací jazyk: Java

•

skriptovací jazyky: PHP, Ruby, Python, Perl

•

databázové servery: MySQL, Firebird, PostgreSQL

•

webservery : Apache, nginx, lighttpd

•

ftp server: VSFTPD

•

mail servery: Postfix, Sendmail

•

DNS server: BIND

•

desktopová prostředí: GNOME, KDE

•

kancelářský software: OpenOffice.org, LibreOffice, Novell Evolution, Mozilla Thunderbird

•

internetové prohlížeče: Mozilla Firefox, Epiphany, Konqueror, Chromium

•

zpracování a analýza dat: R, MySQL, OpenOffice.org Calc, Ferda DataMiner, LISp-Miner,
Tanagra, KNIME, Orange, RapidMiner (YALE), WEKA
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Linked Data
Východiska pro Linked Data
Jak bylo uvedeno již dříve, v současnosti sice neexistují téměř žádná data, která by v IS Monit7+
chyběla (a jejich absence zásadně ovlivňovala kvalitu práce uživatelů a celkovou užitečnost a účelnost
informačního systému), nicméně data jsou obtížně a pracně dostupná z hlediska požadovaných
sestav při třídění a vyhledávání. Data v Monit7+ jsou propojená pouze s vybranými systémy
(Benefit7, MSC2007, ARES) a nepřímo s registry (RES, UIR-ADR). Monit7+ není propojen s externími
systémy (ČSSZ, Úřadů práce apod.), které obsahují data potřebná pro sledování podpořených osob.
Pro propojení dat a získání požadovaných informací se nabízí využít koncept Linked Data. Linked Data
představuje publikační model pro zveřejňování strukturovaných dat na webu. Je vymezen principy a
doporučeními, která stanovují, jakým způsobem mají být data na web publikována. Cílem linked data
je volné zpřístupňování dat ve formě, která je jednoduše automatizovaně zpracovatelná. Postupy
linked data mohou sloužit jako prostředky k integraci dat. Linked data jsou prostředkem k
uskutečnění vize sémantického webu. Tento publikační model je založen na webových standardech
jako HTTP a URI, a technologiích sémantického webu jako je datový model RDF a ontologické jazyky
(RDFS, OWL a SKOS).
Představení technologie
Publikační model linked data představuje soubor doporučených postupů pro publikování dat na
webu. Je vymezen principy linked data a webovými standardy, které určují, jakým způsobem mají být
data na webu zveřejňována. Tento publikační model je prostředkem k uskutečňování vize
sémantického webu. Představuje nativní, preferovanou a doporučenou formu publikování
strukturovaných dat na webu. Jako "linked data" pak označujeme jakákoli data, která jsou
publikována v souladu s tímto modelem.
Hlavní požadavky tohoto modelu shrnují principy linked data, které roku 2006 formuloval Tim
Berners-Lee (BERNERS-LEE, 2006)38. Jde o čtyři jednoduchá pravidla, kterým by linked data měla
vyhovovat. Namísto vyžadování jejich striktního dodržování však jde spíše o doporučení pro
očekávané chování (podrobněji viz příloha Závěrečné zprávy – kap. 8.5.2):
•

Identifikujte věci pomocí URI.

•

Používejte HTTP URI, aby se věci daly vyhledat.

•

Při HTTP požadavku na URI poskytněte datovou reprezentaci věci (s využitím standardů RDF a SPARQL).

•

Umožněte objevování dalších věcí uváděním jejich URI.

38

BERNERS-LEE, T. (2006): Linked data: design issues. Publikováno
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html. Staženo dne 30. 8. 2012
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Využitelnost pro MPSV
Při zvažování použití v rámci MPSV je vhodné zobecnit benefity, které implementace konceptu Linked
Data přináší. Následující tabulka ukazuje principy zlepšení kvality datové infrastruktury při využití
Linked Data (zdroj Martin Nečaský; MFF UK)
Tabulka 54 – Využitelnost konceptu LOD pro MPSV

Výhody

Popis

Propojitelnost

Lze snadno propojovat svá data na jiná data. Data tak lze obohatit o nová související
data, která není nutno udržovat v databázi.

Dohledatelnost

Ostatní mohou efektivněji nalézt má data díky propojením na jiná data.

Kontextovost

Na moje data lze nahlížet z různých kontextů daných vazbami na jiná data.

Neúplnost

Data o objektech a především propojení mezi objekty lze budovat a zveřejňovat
postupně. Propojení nemusejí být zdaleka úplná (jak kvantitativně tak kvalitativně).
Už při malém množství propojení se přínosy projeví.

Distribuovatelnost

Data a propojení mezi nimi není nutné publikovat „u zdroje“. Může je publikovat
kdokoliv a kdekoliv.

Souvislost

Díky propojením tvoří data souvislý datový prostor, se kterým mohou aplikace
pracovat jako s jednou databází.

Pluralita

Různí lidé mohou publikovat různá (i protichůdná) tvrzení o stejném objektu. Lze tak
reflektovat běžné situace ve společnosti.

Modifikovatelnost
(flexibilita)

Datová infrastruktura je odolná vůči změnám. Změny (např. mazání dat) mohou být
jen na úrovni jednotlivých trojic a nezasahují jiné trojice. Jsou tak maximálně
lokalizovány. A to jak na úrovni instancí, tak na úrovni schémat (ontologií).

Transparentnost

V datech lze také zaznamenat, kdo, kde, kdy a pod jakou licencí data publikoval.

Linked Data tak může přinést při aplikaci (pro MPSV coby vydavatele dat) nesporné výhody rozložení nákladů na různé činnosti s daty (v čase, mezi jednotlivé uživatele, mezi jednotlivé činnosti
– publikace, aktualizace, propojování) a výhody v oblasti obohacování dat. Zveřejněním dat v podobě
Linked Data a vytvořením relativně malého množství propojení obohatí uživatel svá data o všechna
související data v LOD cloudu, s obohacováním mu pomáhají všichni uživatelé LOD cloudu, uživatelé
pomáhají se zvyšováním kvality dat. Publikaci dat v rámci konceptu Linked Data lze uplatnit
především pro data, která MPSV hodlá poskytovat navenek tj. např. příjemcům dotací, odborné či
široké veřejnosti.
Následující obrázek ukazuje tzv. LOD cloud. Propojování mohou vznikat postupně a v různé kvalitě;
kvantita i kvalita propojení se může postupně zvyšovat. Bohužel dnes není možné pracovat s celým
LOD cloudem. Jednotlivé projekty tak využívají Linked Data principů k publikaci a obohacování
vlastních dat.
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Obrázek 21 – Příklad Linked Open Data cloudu v praxi

Tvůrci Linked Data aplikací získávají jednotný formát, ve kterém mohou konzumovat data z různých
zdrojů, z dat se díky propojením snadno dostanou na související data,
data získávají přístup k celosvětové
distribuované databázi (LOD cloudu), kterou mohou využít ve své aplikaci.
aplikaci Databáze navíc
kontinuálně roste a zvyšuje svoji informační hodnotu. Tvůrci aplikací vědí, od koho data pocházejí a
pod jakou licencí jsou publikována.
publikována
Pro MPSV lze zvažovat a doporučit koncept Enterprise Linked Data. Tento pojem označuje využívání
Linked Data principů uvnitř organizace. Jde o případy, kdy organizace se svými daty nemůže nakládat
zcela otevřeně (osobní či jiné chráněné údaje). Jedná se tedy o architektonický styl budování datové
infrastruktury uvnitř organizace postavený na běžných technologiích (URI, HTTP…).
HTTP
Tento koncept
přináší všechnyy výhody Linked Data do organizace (viz atributy kvality výše) a umožňuje využívat
externí otevřená Linked Data z LOD cloudu uvnitř organizace pro obohacování vlastních dat
organizace.39 Koncept Enterprise Linked Data může být pro MPSV zajímavou variantou pro
p plánované
propojení dat (integraci dat), která jsou v interních resortních systémech.
Příklady využití konceptu jsou uvedeny v příloze Závěrečné zprávy (viz kap. 8.5.3)).

39

Prezentace M. Nečaského z MFF UK na téma Linked Data pro MPSV
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Virtualizace
Východiska pro virtualizaci
Koncept virtualizace již byl popsán v odpovědi na evaluační otázku 9. Bylo zde řečeno, že pod
pojmem virtualizace se v IT světě rozumí uspořádání, ve kterém je možné k systémovým zdrojům
přistupovat jako k množině výkonu bez ohledu na jejich fyzické charakteristiky, pomocí kterých k nim
uživatelé obvykle přistupují. Pojem "server" se tak už neomezuje svou fyzickou podobou (počítač),
ale skupinou dostupných zdrojů. Virtualizace pak umožňuje na jednom fyzickém serveru provozovat
pochopitelně více serverů virtuálních. Dá se tak říci, že primárním cílem virtualizace je schovat
technické detaily systému pod virtualizační vrstvu, prostřednictvím které je pak k dispozici pouze jeho
"výkon". Důvodů k tomu, proč začít virtualizaci používat, je celá řada. Tato technologie se uplatní od
malých firem až po velké korporace. Je zde přímá úměra v nákladech na celkové vlastnictví, tedy čím
více strojů lze zvirtualizovat, tím lze více ušetřit a využít výhod, které virtuální infrastruktura nabízí.
Představení virtualizace
Jak již bylo uvedeno v odpovědi na otázku 9 tak virtualizovat lze na různých úrovních, od celého
počítače (tzv. virtuální stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální procesory,
virtuální paměť atd.), případně pouze softwarové prostředí (virtualizace operačního systému).
Využitelnost pro MPSV
Virtualizace je pro MPSV vhodnou technologií při hledání způsobu jak zefektivnit vykonávané činnosti
související se sběrem, analýzou a zobrazením dat. Virtualizace může MPSV přinést díky konsolidaci
serverů a optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT, zjednodušení správy ICT, nižší
náklady na spotřebu el. Energie a zlepšení operační flexibility a vysokou dostupnost.
V případě využití pro jednotnou datovou základnu MPSV je samozřejmě důležitou otázkou
bezpečnost takového řešení. Bezpečnost hraje při výběru správného řešení významnou roli.
Virtualizační technologie by měla splňovat mezinárodně uznávané obecné standardy pro informační
bezpečnost (Common Criteria for Information Security) alespoň na úrovni CAPP/EAL4+ (Controlled
Access Protection Profile, Evaluation Assurance Level 4 Augmented). Za účelem dosažení vyššího
zabezpečení je ideální kombinovat více způsobů virtualizace jako např. virtualizace pomocí
hypervisoru a operačního systému. Z pohledu prevence narušení bezpečnosti je nejdůležitější
organizační a procesní přístup. Je nutné provést analýzu rizik, ze které vychází bezpečnostní politika a
související standardy a dokumentace. Na základě těchto zjištění a pravidel je možné následně
navrhnout technické obranné prostředky jako: anti-X, firewally, VPN, NAC, IDS/IPS, správu událostí a
incidentů a korelační nástroje. Dostupné jsou nástroje, které jsou certifikované a optimalizované pro
virtualizované prostředí, příkladem může být prověření offline VM image ještě před jeho vlastním
spuštěním. Závěrečným krokem pro zajištění bezpečnosti při aplikaci vizualizace jsou penetrační testy
a bezpečnostní audity běžného i virtualizovaného prostředí, které prověří jak technické nastavení, tak
i shodu s bezpečnostní politikou.
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Technologické řešení
Pro virtualizaci lze využít například produkty KVM (Kernel-Base Virtual Machine), běžící nad
operačním systémem Linux.40 Jako alternativy existují např. produkty VMWare, Microsoft Hyper-V a
Oracle VirtualBox.

Webové aplikace
Východiska pro webové aplikace
Pro vytvoření interního databázového prostředí při řešení problému sběru dat (viz výše) je vhodné
využít webových služeb. Pod pojmem webové aplikace si lze představit desktopové programy, které
uživatel spouští pod svým operačním systémem. Za internetové aplikace se považují serverem
generované stránky, které řešitel naprogramuje v některém skriptovacím jazyku (např. Microsoft
Active Server Pages nebo jazyku PHP). Díky technologiím serverem generovaných stránek se dají
realizovat různorodé požadavky, jako jsou např. internetové obchody, nabídkové katalogy, systémy
pro správu aktualit či administrace celého webu v podobě redakčního systému.
Představení webových aplikací
Obrovskou úlohu při využití webových služeb hraje využití databáze (MS-SQL, MySQL, PostgreSQL…).
Nároky na konkrétní databázový systém se liší, a tak nelze s úplnou určitostí říci, který je ten správný
či univerzální. I když v dnešní době jsou za špičku považovány databáze IBM, Oracle nebo MS-SQL
(MS-SQL lze provozovat jen na systémech Microsoft Windows a je poměrně drahý), na dosti
serverech se využívá právě MySQL (lze provozovat i na unixových systémech a jeho licenční politika
umožňuje používání zdarma).
Využitelnost webových služeb pro MPSV
Využitelnost webových služeb pro MPSV spatřujeme především pro vytvoření interního
databázového řešení při propojení interních agend. Současně doporučujeme využít webové služby i
pro integraci systémů MS2014+ a IS PSV (viz evaluační otázka 13). Při volbě vhodného řešení
doporučujeme použít PHP, MySQL a Apache, které jsou ve světě Internetu nejrozšířenějšími
technologiemi pro tvorbu a správu webových aplikací a webového serveru. Známé jsou především
svou kvalitou a dostupností zdarma. Ideální kombinací je využití PHP a MySQL. Jedná se o volně
šiřitelné produkty pod Open Source licencí vhodné pro vývoj webových aplikací. Rovněž jsou dobře
přenositelné, tzn., že fungují jak na unixových, tak i na windowsových serverech. PHP je velmi
efektivní a má podobnou syntaxi jako jazyk C. Databázový systém MySQL je velice rychlý, populární a

40

Více viz KVM. www.linux-kvm.org. Staženo dne 30. 8. 2012
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postačuje pro většinu řešených projektů. Jeho volba je tedy výhodná jak pro řešitele, tak i pro
konečného zákazníka.
Technologické řešení
PHP je skriptovací jazyk vytvořený pro web a umístěný na straně serveru. PHP kód je přeložen
webovým serverem a generuje HTML nebo jiný výstup, který pak vidí uživatel. Uživatel zpravidla ani
nepozná, že jde o internetovou aplikaci, protože ji vidí jen jako klasické www stránky. V současné
době je PHP využíván na více než dvanácti miliónech domén41. Výhodami PHP tedy nesporně je to, že
se jedná o velmi výkonný a efektivní jazyk se spoustou zabudovaných knihoven s dobrou
přenositelností, obsahujícími rozhraní pro mnoho druhů databází.
MySQL je velice rychlý, populární, multi-uživatelský a multi-threadový (víceúlohový) relační
databázový systém, který používá SQL, tedy celosvětově používaný standardní dotazovací jazyk pro
databáze. MySQL je stejně jako PHP k dispozici pod Open Source licencí, ale v případě potřeby existují
i komerční licence (více info na www.mysql.com). Mezi silné stránky MySQL bezesporu patří velký
výkon a rychlost, Open source licence a dobrá přenositelnost.

Alternativní metody/nástroje analýzy dat
Východiska analýzy dat
Mezi běžné metody používané pro statistickou analýzu dat patří explorační a konfirmační analýza dat.
Tyto metody jsou založené na průzkumu dat, resp. hledání a ověřování hypotéz, při kterém je
používána např. korelační, regresní, shluková, faktorová aj. analýza. „V praxi již mnohdy samotné
statistické zpracování dostačuje k učinění rozhodnutí a úsilí o pochopení souvislostí se stává
zbytečné.“42
V posledních desetiletích nachází uplatnění především v komerční sféře43 nástroj/metodologie Data
Mining.
Popis metodologie
Data Mining lze definovat jako analytickou metodologii získávání netriviálních skrytých, dříve
neznámých a potenciálně užitečných informací z dat.44 V tom také spočívá základní rozdíl oproti

41

Přesný počet lze nalézt na PHP: PHP Usage Stats. www.php.net/usage.php. Staženo dne 30. 8. 2012.
Zdroj: Linux EXPRES – Open-source nástroje pro data mining. http://www.linuxexpres.cz/business/opensource-nastroje-pro-data-mining. Staženo dne 30. 8. 2012
43
Např. v oblastech přímého marketingu, bankovnictví apod.
44
Více viz FAYYAD a KOL. cit. v BERKA, P. (2003): Dobývání znalostí z databází.
42
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statistické analýze dat. Cílem metodologie Data Mining je zjistit co nejvíce užitečných informací z dat
za účelem jejich pochopení a zjištění souvislostí v datech.
Metodologie bývá označována také jako analytická součást dobývání znalostí z databází (Knowledge
Discovery in Databases), v širším pojetí jako součást technik Business Intelligence45, kdy kombinuje
různé statistické metody, techniky a zdroje dat tak, aby výsledky byly prezentovány způsobem
srozumitelným běžným uživatelům.46 Mezi nejvíce využívané metody a techniky patří především
rozhodovací stromy, asociační pravidla, neuronové sítě a dále regresní, shluková a faktorová analýza.
Využitelnost metodologie
Zadavatel se dlouhodobě potýká s nedostatečnou odborností a dostupností lidských zdrojů pro
provádění analýz. Cílem využití této metodologie je snížit náročnost provádění analýz tak, aby
zástupci týmu Analytik byli po proškolení schopni v krátkém čase vyhodnotit účinnost podpory z ESF a
definovat doporučení pro připravované výzvy programů ESF.
V případě zadavatele je využití metodologie Data Mining účelné pro následující typy úloh/analýz:
Tabulka 55 – Využitelnost metodologie Data Mining pro MPSV

Úloha/analýza
Klasifikace a
segmentace

Deskripce

Predikce

Cíl úlohy/analýzy
Nalézt znalosti pro
klasifikaci (nových) případů

Nalézt dominantní strukturu
nebo vazby, které jsou
skryté v daných datech

Nalézt trendy v časových
řadách a predikovat budoucí
hodnoty

Příklady otázek při vyhodnocování dat
•

Jaká je charakteristika úspěšného, resp. neúspěšného,
projektu podpořeného z ESF?

•

Jak lze charakterizovat cílovou skupinu (příp. podpořenou
osobu), které podpora z ESF pomůže, resp. nepomůže,
nalézt zaměstnání?

•

Které faktory (charakteristiky cílové skupiny, příjemce
dotace nebo regionu) spolu souvisejí?

•

Do jaké míry tyto faktory ovlivňují úspěšnost podpory z
ESF?

•

Liší se cílové skupiny (dle pohlaví, znevýhodnění na trhu
práce, regionu aj.) v úspěšnosti získání zaměstnaní po
podpoře z ESF?

•

Do jaké míry se podaří naplnit cíle ESF v daném období?

•

Jaká bude poptávka cílových skupin po aktivitách
(produktech) ESF v blízké budoucnosti s ohledem na
ovlivnitelné i neovlivnitelné faktory (např. realizace
informační kampaně)?

45

Business intelligence lze definovat jako dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika,
bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a
obchodních souvislostech.
46
Zdroj: EVERITT, B.S. cit. v POŠÍK, P. (2005): Data Mining.
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Metody Data Mining je vhodné použít např. pro identifikaci příčin (ne)úspěchu při plnění cílů ESF, pro
identifikaci typů aktivit (formy školení, velikosti cílové skupiny apod.) vhodných pro zacílení budoucí
výzvy, příp. pro jiné cíle. Důvodem je skutečnost, že tyto oblasti výzkumu zahrnují značné množství
proměnných (charakteristika subjektu, očekávané i neočekávané vlivy, lidský faktor atp.; viz tabulka
níže) a není jednoduché definovat „správné“ hypotézy k následnému testování standardními
statistickými metodami. Výhodou metodologie Data Mining je v tomto případě možnost zahrnout do
analýzy všechny dostupné relevantní proměnné a na základě výsledků identifikovat takové, které se
jeví jako nejpodstatnější (např. které mají rozhodující vliv na dopad podpory z ESF). Tyto „klíčové“
proměnné je možné kvantitativně i kvalitativně otestovat navazujícím terénním šetřením.
Obrázek 22 – Schéma procesu výběru proměnných

Všechny
ukazatele
Podrobné
ukazatele

Data
Mining
Klíčové
ukazatele

Vstupy (proměnné/indikátory)
V rámci analýzy dokumentů bylo zjištěno, že návrhy legislativy a metodické dokumenty Evropské
komise pro programové období 2014–2020 kladou velký důraz na vyhodnocování indikátorů a plnění
cílů, jako „…prvek zesíleného důrazu na orientaci politiky na výsledky“47 (politiky HSS – pozn.
zpracovatele). Jedním z výstupů řešení evaluačního úkolu č. 7 je zjištění, že pro naplnění požadavků
Evropské komise na monitoring, hodnocení a výpočty věcných indikátorů sledování intervencí ESF
v programovém období 2014–2020 (viz výše) bude třeba mít k dispozici minimální informace o
podpořených osobách, s jejichž pomocí by bylo možné provést dostatečně spolehlivou identifikaci
konkrétní podpořené osoby bez využití identifikátoru typu rodného čísla.
Aby byly výsledky analýz souvisejících s vyhodnocením podpory z ESF na úrovni podpořených osob
(např. účinnost a dopad (aktivit) projektů) co nejpřesnější, je třeba mít k dispozici co nejvíce přesných
dat. V příloze Závěrečné zprávy (viz kap. 8.5.4) jsou uvedena data, která je vhodné mít pro analýzy k
dispozici.

47

The Programming Period 2014-2020, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, European
Regional Development Fund and Cohesion Fund, Concepts and Recommendations, Draft November 2011, str. 8
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Technologické řešení
Na trhu je celá řada SW nástrojů pro Data Mining. Z komerčních patří mezi nejznámější STATISTICA
Data Miner nebo SPSS Modeler. Z nekomerčních lze jmenovat Ferda DataMiner, LISp-Miner, Tanagra,
KNIME, Orange, RapidMiner (YALE), WEKA aj.

Možnosti on-line kartografického zobrazení informací a dat
Východiska kartografického zobrazení informací a dat
Jedním z výstupů monitoringu bývají (tematické) mapy, které zobrazují prostorová data v uživatelsky
atraktivní podobě. Využití map pro zobrazení informací a dat vychází z následujících předpokladů:

•

jevy (vč. jejich příčin i důsledků) jsou v prostoru rozložené nerovnoměrně, a mají tudíž
prostorový rozměr;

•

přidanou hodnotou map je zobrazení prostorového (regionálního) rozměru informací;

•

některá data postačí prezentovat v tabulkách a grafech, některá je vhodné vizualizovat v tzv.
tematických mapách;

•

pro uživatele výstupů jsou mapy atraktivnější než např. tabulky nebo grafy.

Statické vs. dynamické mapy
Zobrazení prostorových dat mají buď statickou, nebo dynamickou formu. Jejich užití se liší zejména
podle účelu – např. dynamická forma mapy (interaktivní on-line mapy, geografické informační
systémy apod.) umožňuje zobrazovat aktuální informace bez potřeby mapu znovu vytvářet.
Následující tabulka uvádí srovnání obou těchto forem a jejich využití v praxi.
Tabulka 56 – Srovnání statické a dynamické formy map

Forma
zobrazení
Popis

Výhody
využití

Příklady

Statická

Dynamická

Prosté zobrazení jevů v prostoru:

Dynamické (on-line) zobrazení jevů v prostoru:

•

k určitému datu;

•

(často) se měnících jevů;

•

za určité období.

•

časově omezených jevů.

•

reporting dle konkrétního zadání;

•

zobrazení aktuálních informací a dat;

•

zobrazení informací a dat k určitému
datu nebo za určité období;

•

•

rychlejší příprava;

vyhledávání projektů (pro novináře) nebo
produktů (pro cílové skupiny) přes zadané
místo;

•

bez nutnosti aktualizací

•

lze nastavit filtry pro vyhledávání;

•

mapy není třeba znovu vytvářet

•

informování cílových skupin (např. aktuální

•

reporting

(např.

proplacené
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Forma
zobrazení

Statická

využití MPSV

Dynamická

prostředky z ESF v územním členění,
míra nezaměstnanosti);
•
•

lokalizace jevu (např. rozmístění
úřadů práce);

nabídka produktů ESF, nabídka pracovních
příležitostí, nabídka školení pro žadatele o
dotace aj.);
•

informování široké veřejnosti a médií o
úspěšných projektech ESF a o dopadech
podpory z ESF;

•

a jiné

a jiné

Kartografické zobrazovací metody
Základní vyjadřovací metodou prostorových dat jsou (tematické) mapy. Podle charakteru
zobrazovaného jevu a účelu aplikace lze využít (bez ohledu na statickou nebo dynamickou formu)
kartogram nebo kartodiagram. V komplexnějších mapách lze oba typy kombinovat. Tabulka v příloze
Závěrečné zprávy (viz kap. 8.5.5) porovnává tyto metody a jejich využití v praxi.

Technologické řešení
Dynamickou mapu je nutné propojit se zdrojovou (atributovou) tabulkou dat, která bude umístěná
na serveru MPSV – např. jako součást IS ESF 2014+. Zdrojovou tabulku dat je nutné dále propojit s
Databází produktů ESF, ve které budou data o produktech evidována. Zdrojovou tabulku dat je
nezbytné pravidelně aktualizovat tak, aby se prezentovaly (zobrazovaly) vždy aktuální informace.
Technologické řešení tvorby a provozu on-line dynamických map se liší podle použitých mapových
podkladů:

•

vlastní mapové podklady:
−

pro přípravu mapových podkladů je vhodné využít SW na tvorbu map (ArcGIS aj.48),

−

dynamickou mapu pro umístění na web je nutné naprogramovat (v HTML jazyce, flashi
atp.), a to tak, aby obsahovala interaktivní prvky,

−

aktualizace informací mezi naprogramovanou mapou a zdrojovou (atributovou)
tabulkou dat by měla být co nejvíce automatizovaná,

−

zdrojovou tabulku dat je nutné dále propojit s Databází produktů ESF, ve které budou
data evidována,

48

Oproti statistickému/analytickému SW není na trhu příliš mnoho SW nástrojů, které by umožňovaly tvorbu
map. Mezi nejrozšířenější patří komerční ArcGIS, z nekomerčních lze uvést Quantum GIS nebo OCAD.
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−

•

aby se prezentovaly aktuální informace a změny se v mapě projevily okamžitě po
aktualizaci, je nezbytné zdrojovou tabulku dat, resp. Databázi produktů ESF, přímo
propojit;

převzaté mapové podklady (Google mapy, OpenStreetMapy aj.):
−

při využití cizích podkladů není z technologického hlediska snadné propojit dynamickou
mapu se zdrojovou tabulkou dat,

−

interaktivní prvky (body – produkty ESF) je nutné do mapy zadávat manuálně z Databáze
produktů ESF,

−

aby se prezentovaly aktuální informace, je nutné změny v mapě provádět v pravidelných
krátkých intervalech na základě aktualizací Databáze produktů ESF.

Příklady užití interaktivních (on-line dynamických) map v praxi je součástí přílohy Závěrečné zprávy
(viz kap. 8.5.6).

Souhrn doporučení
Doporučujeme využít open source technologie v oblasti geografických informačních systémů či pro
oblast Data mining. Open source technologie lze použít i pro přípravu webových služeb pro integraci
resortních informačních systémů či pro tyto účely využít koncept Linked Data.
Jednoznačně rovněž doporučujeme využít virtualizace, která MPSV umožní díky konsolidaci serverů a
optimalizaci infrastruktury docílit nižších nákladů na správu ICT, zjednodušení správy ICT a zvýšení
dostupnosti ICT.
Vzhledem k požadavku vyhodnocovat účinnost podpory z ESF na úrovni podpořených osob,
zpracovatel navrhuje využívat nástroje Data Mining, které jsou vhodné pro analýzu dat především z
důvodu hledání netriviálních nebo v datech skrytých informací.
V oblasti prezentace dat, např. komunikace produktů ESF cílovým skupinám, je vhodné využít on-line
dynamické mapy (GIS), které jsou za předpokladu pravidelné (automatizované) aktualizace schopny
prezentovat aktuální data v reálném čase.
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5.16 Evaluační otázka č. 16
Jaké lze zvolit indikátory pro měření zvýšení / snížení účinnosti a úspornosti provozu a vývoje
monitorovacího systému stávajícího versus nové generace (jinými slovy, jak srovnatelně měřit
efektivitu provozu a vývoje specifického typu IS)?
Jako základní rámec pro měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel „model
úspěšnosti informačního systému“, který zavádí taxonomii úspěšnosti systému založenou na
šesti vzájemně závislých proměnných:

•

Kvalita systému

•

Kvalita informací a dat

•

Kvalita uživatelské podpory

•

Užívání systému

•

Uživatelská spokojenost

•

Přínosy systému

Měření úspěšnosti informačního systému by mělo být založeno na kombinaci:

•

kvalitativních (zákaznických) měřítek a

•

výkonových procesních měřítek.

V případě zákaznických měřítek byly vybrány faktory (klíčové ukazatele), které prokázaly
rozhodující nebo hlavní vliv na celkovou spokojenost uživatelů se systémem, resp. na
spokojenost s jeho dílčím hlediskem.
Základním zdrojem pro ověřování hodnot zákaznických měřítek je dotazníkové šetření uživatelů
systému. Hodnoty procesních měřítek budou ověřovány prostřednictvím logů informačního
systému a záznamů z HelpDesku.

Metodická východiska
Otázka po měření efektivity informačního systému znamená otázku po faktorech úspěchu
informačního systému – „co rozhoduje o úspěchu a neúspěchu dané technologie“. Projevy a dopady
využívání informačních a komunikačních technologií jsou však často nepřímé a zásadním způsobem
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ovlivňované lidským faktorem a prostředím organizace. Měření úspěšnosti informačního systému je
proto komplexní a potenciálně nejednoznačné49.
Nelze jednoznačně přisuzovat pozitivní / negativní výkony procesů podporovaných informačním
systémem pouze jeho technickým kvalitám a vyspělosti bez zohlednění uživatelského faktoru.
Naopak, úspěšnost informačního systému nelze redukovat na spokojenost či přijatelnost systému pro
jeho uživatele.
Jako základní rámec pro pohled na měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel
„model úspěšnosti informačního systému50“, který zavádí taxonomii úspěšnosti informačního
systému založenou na šesti vzájemně závislých proměnných51:
Tabulka 57 – Popis proměnných základního rámce hodnocení úspěšnosti systému

Proměnná (faktor)

Popis

Kvalita systému

Žádoucí charakteristiky systému jako pracovního prostředí/aplikace (například
intuitivnost, jednoduchost ovládání, flexibilita, doba odezvy aj.)

Kvalita informací a dat

Žádoucí charakteristiky výstupů informačního systému (reporty, sestavy,
relevance, srozumitelnost, přesnost, stručnost aj.)

Kvalita uživatelské podpory

Kvalita podpory uživatelů ze strany správců systému: dostupnost, kompetence,
reakční doba aj.

Užívání systému

Způsob a míra využívání IS jeho uživateli: míra využití, účel, chybovost

Uživatelská spokojenost

Úroveň spokojenosti uživatelů se systémem, uživatelskou podporou aj.

Přínosy systému

Přínos informačního systému k celkovému výkonu / úspěchu pracovníků,
útvarů a organizace (např. zvýšená produktivita, zvýšení obratu, vnímaná
dopad IS na individuální pracovní výkon aj.)

49

PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success: models, dimensions,
measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems. Operational Research Society Ltd.,
vol 17, str. 236
50
DELONE W., MCLEAN E. (2003): The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year
Update; Journal of Management Information Systems, vol. 19
51
PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success: models, dimensions,
measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems. Operational Research Society Ltd.,
vol 17, str. 236
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Obrázek 23 – Schéma proměnných (faktorů) úspěšnosti informačního systému

Informační systém
(aplikace, prostředí)
Tendence
využívat
systém

Užívání
systému
Přínos pro uživatele
/ organizaci

Informace a data

Uživatelská spokojenost
Uživatelská
podpora (servis)

Ze schématu vyplývají vzájemné vztahy proměnných. Kritéria kvality IS mají dopad na tendenci
systém využívat pro práci a na uživatelskou spokojenost. Je zřejmé, že tyto oblasti jsou úzce spjaty.
V případě, že systém není kvalitní, uživatelé ho využívají co nejméně a pokud mají možnost, agendu
řeší v jiném systému nebo SW. Zároveň pokud jsou uživatelé se systémem spokojeni, nečiní jim
potíže s ním pracovat.
Indikátory pro měření zvýšení / snížení účinnosti a úspornosti provozu a vývoje monitorovacího
systému jsou popsány v následující struktuře:

•

zákaznický/procesní ukazatel;

•

popis (specifikace);

•

výchozí hodnota;

•

cílová hodnota;

•

zdroj.

Tam, kde je možné stavět na provedených šetřeních v rámci projektu, uvádí zpracovatel konkrétní
výchozí hodnoty indikátoru52. Uvedené cílové hodnoty byly stanoveny jednak na základě expertního
posouzení zpracovatele a jednak na základě dobré praxe. V případě procesních měřítek byly cílové

52

Do hodnocení spokojenosti byli zařazeni pouze pracovníci implementační struktury OP LZZ (mimo
administrátorů a správců systému).
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hodnoty stanoveny na základě analýzy na trhu srovnatelných IS a na základě expertního odhadu
zpracovatele.

Typy ukazatelů
Měření úspěšnosti informačního systému v jednotlivých dimenzích by mělo v optimálním případě být
založeno na kombinaci

•

kvalitativních (zákaznických) měřítek a

•

výkonových procesních měřítek.

Tabulka 58 – Kategorizace typů měřítek (indikátorů) úspěšnosti IS

Typ měřítka

Popis

Spokojenostní /
kvalitativní
měřítka

Kvalitativní zákaznická měřítka spokojenosti uživatelů jsou založena na názorech a
zkušenostech uživatelů s užíváním informačního systému.

Procesní /
zákaznická měřítka

Na rozdíl od zákaznických (spokojenostních) měřítek jsou procesní měřítka chápána více
jako měřítka tvrdá, výkonová. Filozofie nastavení procesních měřítek spokojenosti
vychází z premisy, že zákazník je spokojený pouze tehdy, je-li mu služba doručena podle
předem daných podmínek, a v případě jakékoli odchylnosti je tato skutečnost sdělena
neprodleně.

Předmětem sběru dat a hodnocení jsou tzv. tvrdá i měkká data, která reprezentují
povědomí, postoje, spokojenost, či znalosti uživatelů.

Návrh systému sledování úspěšnosti informačního systému je uveden níže.

Definice indikátorů
Kapitola prezentuje návrh systému sledování účinnosti informačního systému v souladu
s prezentovaným konceptem.
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Obrázek 24 – Kategorizace monitorovacích indikátorů

IS Monit7+
Pracovní
prostředí /
aplikace

Informace/
data

Uživatelská
podpora

Uživatelská
spokojenost

Užívání
systému

Přínos pro
uživatele/
organizaci

V případě zákaznických měřítek byly vybrány faktory (klíčové ukazatele), které mají rozhodující
roz
nebo
hlavní vliv na celkovou spokojenost se systémem, resp. na spokojenost s jeho dílčím hlediskem. V
případě rozhodujících a zásadních faktorů platí, že pokud jsou s daným faktorem uživatelé spokojeni,
jsou také spokojeni se systémem, a naopak.
Pracovní prostředí / aplikace
Tabulka 59 – Návrh zákaznických měřítek kvality IS z hlediska pracovního prostředí / aplikace

Zákaznické
ukazatele

Popis

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace

Spokojenost z hlediska
pracovního
prostředí
(systém je kvalitní za
předpokladu, že práce v
něm je rychlá, snadná,
intuitivní).

3,0

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost se
srozumitelností IS

Spokojenost
se
srozumitelností
rozumitelností IS (systém
je intuitivní a snadno se v
něm orientuje).

2,8

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
ovládáním IS

Spokojenost s ovládáním IS
(rozložení polí a „tlačítek“ je
přehledné, základní menu je
snadno dostupné).

2,5

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
rychlostí práce v IS

Spokojenost s rychlostí
práce v IS (data se
zobrazují/ načítají/ ukládají
v krátkém čase).

2,8

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
funkcionalitami IS

Spokojenost
s
funkcionalitami IS (systém
umí dostatečně vše, co
pracovníci potřebují pro
svou agendu).

2,6

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů
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Poznámka: Hodnocení atributů probíhalo na stupnici „školních známek“: 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý),
4 (dostatečný), 5 (nedostatečný).

Tabulka 60 – Návrh procesních měřítek kvality IS z hlediska pracovního prostředí / aplikace

Procesní
ukazatele

Popis

Výchozí hodnota
78 %

(53)

Cílová hodnota

Zdroj

100%

Procesní analýza

Podpora
pracovních
procesů

Podíl pracovních procesů,
které jsou podporovány IS a
jejichž
podpora
je
požadována.

Doba odezvy na
kliknutí

Podíl žádostí zpracovaných
do 4 s

N/A

95 %

Logy IS

Podíl žádostí zpracovaných
nad 15 s

N/A

0%

Logy IS

Propustnost

Počet transakcí za sekundu

N/A

6 000

Logy IS

Dostupnost
aplikace

Podíl úspěšných přihlášení v
pracovní době

N/A

99,9 %

Logy IS

Podíl úspěšných přihlášení
mimo pracovní dobu

N/A

99,5 %

Logy IS

Informace/data
Tabulka 61 – Návrh zákaznických měřítek kvality IS z hlediska informací/dat

Zákaznické
ukazatele

Popis

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska dat a
informací

Spokojenost z hlediska dat a
informací, které systém
obsahuje (kvalitní systém
obsahuje snadno dostupné a
úplné informace/data, se
kterými
lze
jednoduše
pracovat).

2,6

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
užitečností dat a
informací

Spokojenost s užitečností dat
a
informací
(systém
obsahuje
pouze
data
důležitá/nutná pro práci).

2,6

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

53

Zdroj

Jedná se o procesy, které jsou aktuálně IS Monit7+ podpořeny a jejichž podpora je vyžadována (viz Příloha 1
Průběžné zprávy – Karty procesů).
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Spokojenost se
srozumitelností
informací

Spokojenost
se
srozumitelností
informací
(informace jsou jasné a
přehledné).

2,4

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
formátem dat

Spokojenost s formátem dat
(data/soubory
jsou
ve
formátu/velikosti, se kterým
lze jednoduše pracovat).

2,5

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
integritou dat

Spokojenost s integritou dat
(data jsou v jednotném
formátu).

2,3

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost se
spolehlivostí
informací

Spokojenost se spolehlivostí
informací (informace jsou
pravdivé a správné).

2,1

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Poznámka: Hodnocení atributů probíhalo na stupnici „školních známek“: 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý),
4 (dostatečný), 5 (nedostatečný).

Tabulka 62 – Návrh procesních měřítek kvality IS z hlediska informací/dat

Procesní ukazatele

Popis

Kvalita
informací/dat

Podíl
dat/souborů
požadovaném
formátu/velikosti

Vnější propojenost
dat

Podíl IS (databází) externích
subjektů, na které je IS
napojen, a jejichž napojení je
požadováno.

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

N/A

95 %

Logy IS

100 %

Logy IS

v

(54)

3

Zdroj

Uživatelská podpora (servis)
Tabulka 63 – Návrh zákaznických měřítek kvality IS z hlediska uživatelské podpory (servisu)

Zákaznické
ukazatele
Spokojenost s
uživatelskou
podporou IS

54

Popis

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Spokojenost
s
podporu,
kterou uživateli poskytuje
správce
/
provozovatel

2,2

2,0

Jedná se o systémy Benefit7, MSC2007, ARES.
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systému (kvalitní systém včas
informuje o změnách a nabízí
jim dostupnou a ochotnou
podporu).

uživatelů

Spokojenost s
přístupem
pracovníků
technické
podpory – hotline

Spokojenost s přístupem
pracovníků technické podpory
– hotline (dostupnost a
ochota
pracovníků
řešit
problém).

2,0

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
informacemi
získané na
technické
podpoře

Spokojenost s informacemi
získané na technické podpoře
(získané informace vedou k
vyřešení problému).

2,1

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
pomocí
poskytnutou
pracovníky
hotline

Spokojenost
s
pomocí
poskytnutou
pracovníky
hotline
(pomoc
pomohla/nepomohla vyřešit
problém).

2,2

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
dostupností
hotline IS

Spokojenost s dostupností
hotline IS (hotline je dostupná
v čase, potřebném pro řešení
problému).

2,4

2,0

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Spokojenost s
účelností změn

Spokojenost s účelností změn
(změny v systému vedou ke
zefektivnění a zjednodušení
práce).

2,6

2,5

Dotazníkové
šetření
spokojenosti
uživatelů

Poznámka: Hodnocení atributů probíhalo na stupnici „školních známek“: 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý),
4 (dostatečný), 5 (nedostatečný).

Tabulka 64 – Návrh procesních měřítek kvality IS z hlediska uživatelské podpory (servisu)

Procesní
ukazatele
Doba odezvy na
požadavek na
HelpDesk

Doba potřebná na
vyřešení
požadavku na

Popis

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Průměrná doba odezvy na
„běžný“ požadavek, tzv.
incident.

N/A

1 hod

Záznamy z HD

Průměrná doba odezvy na
„nový“ požadavek, tzv.
změnu.

N/A

4 hod

Záznamy z HD

Průměrná doba potřebná na
vyřešení
„běžného“
požadavku, tzv. incidentu.

N/A

8 hod

Záznamy z HD
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HelpDesku

(55)

N/A

Průměrná doba potřebná na
vyřešení
„nového“
požadavku, tzv. změny.

N/A

Záznamy z HD

Uživatelská spokojenost
Tabulka 65 – Návrh zákaznických měřítek kvality IS z hlediska uživatelské spokojenosti

Zákaznické
ukazatele
Celková
spokojenost s
kvalitou IS

Popis

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Spokojenost s použitelností
IS pro všechny řešené
činnosti v rámci každodenní
agendy.

2,8

2,5

Zdroj

Poznámka: Hodnocení atributů probíhalo na stupnici „školních známek“: 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý),
4 (dostatečný), 5 (nedostatečný).

Užívání systému
Tabulka 66 – Návrh zákaznických ukazatelů kvality IS z hlediska užívání systému

Zákaznické
ukazatele

Popis

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Zdroj

Duplicitní agendy

Podíl uživatelů, kteří pro
svou
práci
využívají
namísto/vedle
IS
jiný
software.

82 %

50 %

Dotazníkové šetření
spokojenosti
uživatelů

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Zdroj

N/A

5%

Tabulka 67 – Návrh procesních ukazatelů kvality IS z hlediska užívání systému

Procesní
ukazatele
Chybovost
uživatelů

Popis
Procento
způsobené
uživatelů

incidentů
chybovostí

55

Záznamy z HD

Vzhledem k různorodosti požadavků na změny a jejich kategorizaci a prioritizaci nelze cílovou hodnotu
jednoznačně stanovit.

188

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

Přínos pro uživatele/organizaci56
Tabulka 68 – Návrh procesních ukazatelů kvality IS z hlediska přínosu pro uživatele/organizaci

Procesní
ukazatele

Popis

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Zdroj

Administrace
projektů

Podíl projektů
administrovaných podle
harmonogramu

N/A

100 %

Řídicí orgán OP

Čerpání OP

Čerpání alokace v souladu
s plánem OP

N/A

100 %

Řídicí orgán

Doporučení
Zpracovatel doporučuje implementovat indikátory tak, aby pokrývaly IS komplexně, tj. zákaznickou
spokojenost i výkon procesů. Indikátory by měly zahrnovat kvalitu v následujících oblastech:

•

systém;

•

data;

•

uživatelská podpora;

•

využívání IS;

•

spokojenost;

•

celkový přínos.

Aby bylo měření indikátorů efektivní, musí sběr dat probíhat v případě KPI`s kontinuálně, v případě
uživatelské spokojenosti pravidelně (např. 1x za 2 roky). Pro měření systémových indikátorů (KPI`s) a
jejich okamžité vyhodnocení je podle výše uvedeného nutné zahrnout funkcionalitu pro měření a
reportování přímo do IS Monit7+. Díky tomu budou mít administrátoři aktuální informace o kvalitě
systému a budou moci případně činit včasná opatření.
V souladu s konceptem uvedeným v metodice k této otázce by dotazník měl sestávat z výše
uvedených sekcí a testovat spokojenost s rozhodujícími/zásadními ukazateli kvality systému.

56

ukazatel představuje vazbu výkonu informačního systému na celkový výkon organizace / programu,
konečným cílem provozu informačního systému je napomáhat úspěšné implementaci programu. Zvolen by měl
být ukazatel, který co nejlépe vypovídá o úspěšné implementaci.
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6 SYNTÉZA HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ, VÝSTUPŮ A DOPORUČENÍ
6.1 Shrnutí hlavních zjištění
Tabulka 69 – Shrnutí hlavních zjištění

Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)

1.

Jaké procesy a činnosti obsluhuje
stávající systém kvalitně, které méně
kvalitně a obsluha jakých procesů v
systému naopak zcela chybí?

Jako relativně bezproblémová se jeví podpora řídícího procesu Nastavování a vyhlašování výzvy a hlavních procesů
Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí), Přijetí a registrace projektové žádosti a
Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídícím orgánem.
Procesy kontrola realizace projektů, Administrace nesrovnalostí, Správa a monitorování projektů a Realizování plateb
již vykazují zjevnější nedostatky.
Procesy Podpora uživatelů IS Monit7+ a Monitorování a hodnocení programu vykazují střední míru nedostatků.
Z hlediska uživatelského hodnocení nebyly v hodnocení kvality obsluhy procesů identifikovány výraznější rozdíly.
Systém je z hlediska procesů hodnocen jako průměrný s tím, že více jsou uživatelé spokojeni s technickou podporou
systému a s informacemi a daty, naopak méně jsou spokojeni s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí.
Výjimku tvoří proces č. 10 Monitorování a hodnocení programu, který je z hlediska dat obsluhován nedostatečně.

2.

Za jakých okolností a naplnění jakých
předpokladů (včetně finančních) by
monitorovací systém Monit7+ mohl
kvalitně naplňovat přesně definované
datové potřeby svých uživatelů (viz úkol
1b resp. evaluační otázka č. 7) a
obsluhoval primárně procesy plánovací,
řídící a evaluační?

Navrhovaná opatření zahrnují:
•

Plnou elektronizaci sběru žádostí a implementace nástroje autority

•

Zavedení centrálního reportovacího systému, který bude umožňovat dimenzionální pohled na veškerá data IS

•

Zavedení komplexního systémového nástroje pro externí a interní komunikaci, zavedení nástroje autority a jejich
integraci do IS

•

Zavedení komplexního systémového nástroje pro řízení a kontroly jednotlivých činností a aktivit s možností
nastavení eskalací

•

Implementaci nástroje správy uživatelů systému
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)
•

3.

4.

5.

Implementaci centrálního systému HelpDesk/ServiceDesk

Jakým způsobem (dostatečně/účelně/
méně dostatečně apod.) jsou ve
stávajícím systému nastaveny činnosti
související s kontrolou práce uživatelů,
školením
uživatelů,
způsobem
„marketingu“ systému vůči uživatelům,
tj. faktory, které nutně vstupují jako vliv
na úspěšný provoz systému?

Činnosti související s kontrolou práce uživatelů, školením uživatelů, způsobem marketingu systému vůči uživatelům
jsou ve stávajícím systému nastaveny efektivně a účelně, jak ukazuje provedené šetření mezi uživateli.

Jaký existuje prostor pro zjednodušení
monitorovacího systému Monit7+ ve
vazbě na obsluhované procesy (které
datové položky se jeví jako nezbytné a
které zbytné v systému)?

Systém obsahuje celou řadu povinných i nepovinných dat. Na základě dosud provedených analýz však žádné datové
oblasti nelze považovat principielně za zbytné (nadbytečné). Jednotlivé datové oblasti jsou relevantní vždy pro určité
role, z čehož vyplývá, že data nemusejí být pro jednotlivé role užitečná.

Jaké existují v činnostech a procesech
plánování, monitoringu a evaluací
duplicitní
agendy
v
důsledku
nedostatečnosti ICT podpory? Jaké jsou
příčiny duplicit, resp. nedostatečnosti ICT
podpory?

Identifikace procesů a aktivit, které jsou obsluhovány duplicitně systémem Monit7+ či jsou vedeny v jiných
systémech, ukázala na celou řadu oblastí, které ačkoli jsou dnes procesně pokryty, vykazují značnou uživatelskou
náročnost. Klíčovým zjištěním v této oblasti je roztříštěná interní a externí komunikace, která je zajištěna celou řadou
systémů, které vzájemně nejsou propojeny. Uživatelská náročnost v této oblasti je velmi vysoká a dohledatelnost
některých informací je složitá a v některých případech i nemožná.

Mezi nejlépe hodnocené atributy patří kvalita informací získaných na technické podpoře, informovanost o
aktualizacích systému a přístup pracovníků technické podpory. Mezi hůře hodnocené atributy lze považovat
spokojenost s účelností změn v monitorovacím systému. Pro efektivnější komunikaci tohoto i dalších typů informací
doporučujeme připravit komunikační strategii jako nástroj zlepšování interního marketingu monitorovacího systému.

Z výsledků rozhovorů, workshopu i kvantitativního šetření uživatelů vyplývá, že z uživatelského pohledu problém
spočívá více v oblastech ergonomie a práce s daty. Data jsou obtížně a pracně dostupná z hlediska požadovaných
sestav při třídění a vyhledávání.

Nějaký vedlejší systém nebo softwarový nástroj využívají pro svou práci namísto Monit7+ více než tři čtvrtiny všech
uživatelů Monit7+. Nejčastějšími využívanými systémy/SW duplikující podporu jsou MS Excel a ESF Fórum.
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)

6.

Jakým procesům lze přiřadit globální ICT
podporu a jaké procesy a činnosti lze
provádět pouze s lokální ICT podporou v
lokální síti?

Klíčovým aspektem pro formu poskytování podpory je role poskytovatele a provozovatele IS. MPSV jev tomto
případě v roli uživatele IS a z tohoto důvodu poskytuje pouze zlomek procesů, které jsou nezbytné pro poskytování
ICT podpory.
Poskytované lokální procesy jsou:
•

Vzdělávání a školení uživatelů

•

Řízení service desku a incidentů

•

Řízení problémů

Všechny lokální procesy jsou poskytovány v požadované kvalitě včetně pozitivní zpětné vazby od koncových
uživatelů. U procesů byla pouze zjištěna absence nastavení a vyhodnocení výkonu poskytované služby a tím
nemožnost zajistit systém neustálého zlepšování služby koncovým uživatelům.
V oblasti řízení service desku a řízení problémů vnímáme absenci systémového nástroje pro příjem a řízení
požadavků. Aktuálně jsou požadavky evidovány pomocí e-mailových zpráv, které neumožňují nastavit systém
eskalace, měřit a vyhodnocovat výkon poskytované služby.
7.

Jaké lze nadefinovat datové potřeby pro
konstrukci
nové
generace
monitorovacího systému ve vazbě na
potřeby nových programů ESF (vazba
otázky na probíhající strategickou
evaluaci OP LZZ)?

Z provedených analýz vyplývá, že v současnosti neexistují téměř žádná data, která by v IS Monit7+ chyběla a jejich
absence zásadně ovlivňovala kvalitu práce uživatelů a celkovou užitečnost a účelnost informačního systému. Data
jsou však pouze obtížně a pracně dostupná z hlediska požadovaných sestav při třídění a vyhledávání.
Pro naplnění požadavků Evropské komise na monitoring, hodnocení a výpočty věcných indikátorů sledování
intervencí ESF v programovacím období 2014-2020 bude třeba mít k dispozici následující minimální informace o
podpořených osobách: Jméno, Příjmení, Věk, Vzdělání, Adresa bydliště, Informace o znevýhodnění na trhu práce,
Identifikátor osoby, Stav zaměstnání.
Tyto informace jsou dostupné v informačních systémech v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP nebo externích systémech typu
Základních registrů).
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)

8.

Jaké
existují
praxí
prověřené
technologické a infrastrukturní varianty,
na jejichž základě je možné utvářet
budoucí monitorovací systém s cílem
maximalizovat
účelnost,
účinnost,
úspornost i kompatibilitu s jinými
existujícími standardními technologiemi?

Identifikace monitorovacích a informačních systémů navržených k porovnávání a analýze, a zejména pak
srovnávacích kritérií těchto systémů, vycházela ze základních doporučení DG Regio „Feasibility study of developing
central Clearing House for Cohesion Policy reporting at national/regional level“, dále z výsledků dotazníkového
šetření o systému Monit7+ realizovaného zpracovatelem. Podkladem byly rovněž výstupy workshopu zemí V4 k
otázce monitorovacích systémů z května 2012. Srovnávacími kritérii byly: Integrovanost a modulárnost systému;
Elektronizace agendy; Typ systému; Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele
Za účelem porovnání a zkoumání byly vybrány monitorovací systémy používané ve veřejné a soukromé sféře v
českém prostředí a ve veřejné sféře v zahraničí, a to na základě informací získaných z Internetu, veřejně dostupných
materiálů a dodatečných telefonických rozhovorů s vývojáři a uživateli těchto systémů. Hodnoceny byly následující
systémy: ISOP 7–13 (vč. eAccount), CEDR, ISPOP, IACS, OK Práce, IS AOITMS, PPIMS, GORDIC® GINIS®, PERGAM.
Při výběru a následném zkoumání a porovnávání monitorovacích systémů bylo nutné zaměřit se na nedostatky v
Monit7+, ze kterých vyplynuly možnosti pro zlepšení (best practices) tak, aby tento systém více odpovídal
požadavkům na účelnost, účinnost, úspornost i kompatibilitu s jinými systémovými technologiemi používanými
zadavatelem či institucemi, se kterými je zadavatel povinen sdílet předmětná data.

9.

Jaké technologické předpoklady a
podmínky musí být naplněny, aby
monitorovací systém byl schopen rychle
a levně reagovat na uspokojení datových
potřeb uživatelů a obsluhu primárně
plánovacích, řídících a evaluačních
procesů?

Při navrhování vhodného technologického konceptu pro fungování monitorovacího systému, který efektivně pokryje
datové i procesní potřeby uživatelů se nabízí využít relativně nové koncepty IT, kterými jsou virtualizace či cloud
computing. Tyto koncepty přináší zefektivnění a zlevnění fungování celé infrastruktury. Při výběru jednoho z nich je
otázkou, zda lze dopředu odhadovat následující parametry: počet I/O operací za časovou jednotku (transakcí), počty
uživatelů současně přistupujících k dané aplikaci v daném časovém úseku, požadovanou dostupnost systému,
požadavky na zálohování systému. V případě, kdy jsme schopni tyto parametry odhadnout, jeví se jako vhodné použít
koncept virtualizace, který v tomto případě umožní efektivní a levný provoz monitorovacího systému. V případě
nemožnosti výše zmiňované parametry pro budoucí období odhadnout, je vhodné použít privátní cloud.
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)

10.

Jaké
podmínky
a
předpoklady
organizačně
–
procesní
(včetně
finančních) musí být naplněny pro
zajištění nové generace informační
podpory pro programy ESF 2014+?

Ve vztahu ke stávající situaci lze obecně konstatovat, že se vzrůstající úrovní organizace je kvalita podpory
odpovídajících procesů horší resp. je zajišťována méně komplexně (proces není podpořen, je zajišťován částečně
mimo Monit7+, vykazuje nedostatky). Tento pohled odpovídá i výstupům dřívějších analýz systému Monit7+, které
obecně konstatují chybějící prvek manažerských funkcí systému Monit7+.

Jaký lze doporučit procesně – organizační
model informačního systému pro
obsluhu procesů ESF v novém
programovém období 2014+?

Hlavní systém by měl robustně podporovat oblast hlavních procesů programu, pokud možno bez výjimky a plně
integrovaně. Oproti současnému stavu by měl rozšířit podporu v oblasti správy organizačního obsahu a CRM tam,
kde se jedná primárně o programově specifické nastavení činností a procesů (například správa dokumentace
převážně spojená s administrací projektů, podpora workflow administrace projektů a projektových žádostí).

11

Ve vztahu ke známým budoucím požadavkům na data obsažená v systému je základním předpokladem propojení
budoucího systému s agendovými systémy resortu MPSV.

Hlavní informační systém by měl plně podporovat:
•

hlavní pracovní procesy,

•

řízení lidských zdrojů (z hlediska implementace programu do této kategorie lze zařadit správu skupiny
hodnotitelů).

Oblast finančního řízení programu nelze s největší pravděpodobností oddělit od řízení rozpočtu organizace resp.
resortu, proto je samostatně pokryta IS SAP MPSV.
Hlavní informační systém by měl nově obsáhnout i oblasti Správy dokumentů a obsahu a řízení pracovních postupů
(workflow management) – ve vazbě na hlavní procesy tj. dokumenty spojené s administrací projektů a programu.
V oblasti řízení a podpora spolupráce navrhuje zpracovatel zavedení nástroje pro podporu projektového řízení resp.
činností projektového charakteru.
Hlavní informační systém by měl integrovat i oblast služeb a podpory zákazníkům (žadatelům a příjemcům ESF
programů).
Oblast marketingu a prezentace může být pokryta lokálně mimo hlavní informační systém. Nově zpracovatel
navrhuje zakomponování aplikace typu GIS.
Celkově je evidentní potřeba posílit zázemí pro analytickou a „business intelligence“ podporu rozhodování a
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)
optimalizace výkonu programu. Zpracovatel nepovažuje za nezbytné integrovat tyto funkce přímo do hlavního
systému za předpokladu, že bude zajištěna efektivní datová provázanost.
Zásadní roli hraje předpokládaná aplikace IS ESF 2014+ respektive „Elektronická prezenční listina“ jako zdroj dat pro
zajištění identifikace účastníků ESF a další zpracování dat o nich.

12

Jaký lze doporučit organizačně – procesní
model pro vývoj, obsluhu a provoz nové
generace informačního systému?

Využitím kontrolního rámce pro IT Governance – COBIT v kombinaci s doporučeními plynoucími ze zodpovězení
evaluační otázky č. 6 doporučujeme pro MPSV, které je v roli uživatele monitorovacího systému a organizačně
zajišťuje pouze zlomek procesů, které jsou pro poskytování ICT podpory monitorovacího systému potřebné,
implementovat pro podporu nového monitorovacího systému zejména následující lokální procesy: Vzdělávání a
školení, Řízení service desku a incidentů, Řízení problémů. Doporučujeme však podílet se ve významné míře i na
implementaci procesů, které jsou sice globální (tj. jejich vlastníkem je MMR), ale dílčí participace na těchto procesech
MPSV umožní zohlednit své resortní potřeby a požadavky.
Všechny procesy dle metodiky COBIT jsou uvedeny v tabulce v odpovědi na otázku spolu s doporučením:
„Spolupracovat na implementaci“ (míněno s MMR), „Využívat implementovaný proces“ (míněno proces
implementovaný MMR), „Implementovat lokální proces“ (míněno v rámci MPSV).
Pro řešení strategických úkolů spojených s implementací nového monitorovacího systému doporučujeme vytvoření
„Strategické rady pro implementaci nového monitorovacího systému“ a „Pracovní skupiny pro implementaci nového
monitorovacího systému“.

13

Jaké lze formulovat specifické a
technické požadavky programů ESF pro
vývoj, obsluhu a provoz nové generace
informačního systému včetně obsahu a
formátu datových požadavků pro import
/ export z dalších resortních systémů
(např. OK Práce, SharePoint MPSV,
systémy ČSSZ, ÚP apod.)?

Specifické nároky programů ESF na datové a související technické požadavky na informační systém budou spojeny
zejména s oblastí věcného monitoringu programu a projektů, v podobě požadavku na monitoring, vykazování a
vyhodnocování společných ukazatelů výstupů a výsledků podpory intervencí ESF na úrovni účastníků intervencí ESF.
Požadavek implikuje potřebu provést a uchovat pro pozdější využití a zpracování identifikaci účastníků intervencí
podpořených ESF. Legislativní (nutnost zpracování příjemcem) i praktické důvody (charakter cílových skupin) brání
využití nejběžnějšího unikátního identifikátoru osob tj. rodného čísla účastníků aktivit jako identifikátoru účastníků
projektů financovaných z ESF.
Zdrojem dat budou nejpravděpodobněji příjemci – realizátoři projektů ESF v rámci pravidelného reportování postupu
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)
projektu (Monitorovací zprávy). Data mohou být primárně vkládána variantně jak do IS MS2014+, tak i do IS PSV,
budou-li klíčována podle ID aktivit a projektu. Z monitorovacího systému by měla být předávána především data
identifikující intervenci (projekt) a postup realizace. Z informačního systému resortu MPSV by měly být poskytovány
konkrétní hodnoty požadovaných indikátorů.
Pro získání dat pro identifikaci účastníků bude třeba zpřístupnit elektronické rozhraní, jehož prostřednictvím budou
data vkládána. Rozhraní může být součástí jak budoucího monitorovacího systému (IS MS2014+), tak sytému na
straně resortu práce a sociálních věcí, za předpokladu, že bude zajištěna jejich navázání na informace o projektech a
aktivitách.
Pro zajištění komunikace mezi IS MS2014+ a IS PSV doporučujeme využít výměnu strukturovaných dat pomocí
webových služeb. Toto řešení spatřujeme pro zajištění popsaných požadavků na vyměňovaná data jako řešení
kvalitní, finančně dostupné a současně i bezpečné. Vhodné by bylo, aby oba informační systémy (IS MS2014+ a IS
PSV) podporovaly formát XML.

14

Jaké
nezbytné
technologické
a
organizační předpoklady musí být
naplněny pro zajištění účelného,
účinného a úsporného informačního
systému pro období 2014+, tj. včetně
zajištění či eliminace nežádoucích vlivů
souvisejících s lidským faktorem (např.
ICT gramotnost uživatelů)?

Pro zajištění účelného, účinného a úsporného informačního systému pro období 2014+ je nutné zajistit následující
technologické a organizační předpoklady.
Co se týče technologických předpokladů lze na základě provedených průzkumů doporučit dostatečně flexibilní
proprietární řešení IS. Toto řešení by mělo v okruzích následujících kritérií splňovat toto:
Integrovanost a modulárnost systému:
•

být propojitelné na ostatní moduly a informační systémy

•

mít jednotné uživatelské rozhraní

•

možnost vyhledávání dat napříč moduly

•

měl by být přátelský a flexibilní

Elektronizace agendy:
•

umožnit odbourat papírové agendy

Typ systému:
•

zvolit proprietární řešení s dobrou „licenční politikou“
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)
Vhodnost systému z pohledu koncového uživatele:
•

být dostatečně stabilní

•

umožňovat sledovat historii vložených dat

•

generování sestav a grafických výstupů

•

bezproblémové sledování projektu po administrativní a finanční stránce.

•

obsahovat kontextovou nápovědu a automatické upozorňování na chybně vložená data. Tyto předpoklady zajistí
eliminaci nežádoucích faktorů souvisejících s lidským faktorem.

Co se týče organizačních předpokladů, vhodným modelem pro údržbu a správu nového monitorovacího systému se
jeví kombinace podpory ze strany dodavatele a provozovatele monitorovacího systému (MMR). Organizačně
procesní model byl navržen v odpovědi na evaluační otázku č. 12.
15

Jaké jsou perspektivy stávajícího vývoje
ICT
pro
uplatnění
v
novém
monitorovacím systému (např. nasazení
verze integrovaného systému na základě
open-source technologiích a rozvoj opensource komunity programátorů; nasazení
kombinace public a private technologií;
nasazení
dynamického
systému
zobrazujícího data v grafické podobě a
trendy dat v reálném čase – verze online
GIS systému apod.)?

Vzhledem k potřebám zadavatele a předpokládanému stavu ICT podpory byly zvažovány nové technologie, které jsou
vhodné pro sběr (získávání), analýzu a reporting dat. Inspirací pro MPSV při řešení způsobu, jak zefektivnit tyto
požadované činnosti, může být využití open source technologií (např. v oblasti webových služeb, geografických
informačních systémů či pro Data Mining).
Jako vhodný a aplikovatelný pro potřeby MPSV lze rovněž zvažovat koncept Enterprise Linked Data (ELT) nebo využití
webových služeb, které představují varianty při integraci (propojení dat) resortních systémů uvnitř MPSV, resp. pro
vytvoření interního databázového řešení při propojení interních agend. Nutno však doplnit, že implementace
konceptu ELT znamená podstatně větší implementační pracnost než využití webových služeb.
Virtualizace je pro MPSV vhodnou technologií při hledání způsobu jak zefektivnit výše uvedené vykonávané činnosti
související se sběrem, analýzou a reportingem dat. Virtualizace může MPSV přinést díky konsolidaci serverů a
optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT, zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT.
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Číslo

Evaluační otázka

Hlavní zjištění/doporučení (odpověď na evaluační otázku)

16

Jaké lze zvolit indikátory pro měření
zvýšení / snížení účinnosti a úspornosti
provozu a vývoje monitorovacího
systému
stávajícího
versus
nové
generace (jinými slovy, jak srovnatelně
měřit efektivitu provozu a vývoje
specifického typu IS)?

Jako základní rámec pro měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel „model úspěšnosti
informačního systému“, který zavádí taxonomii úspěšnosti systému založenou na šesti vzájemně závislých
proměnných:
•

Kvalita systému

•

Kvalita informací a dat

•

Kvalita uživatelské podpory

•

Užívání systému

•

Uživatelská spokojenost

•

Přínosy systému

Měření úspěšnosti informačního systému by mělo být založeno na kombinaci:
•

kvalitativních (zákaznických) měřítek a

•

výkonových procesních měřítek.

V případě zákaznických měřítek byly vybrány faktory (klíčové ukazatele), které prokázaly rozhodující nebo hlavní vliv
na celkovou spokojenost uživatelů se systémem, resp. na spokojenost s jeho dílčím hlediskem.
Základním zdrojem pro ověřování hodnot zákaznických měřítek je dotazníkové šetření uživatelů systému. Hodnoty
procesních měřítek budou ověřovány prostřednictvím logů informačního systému a záznamů z HD.
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6.2 Shrnutí hlavních doporučení
Tabulka 70 – Shrnutí hlavních doporučení

Kategorie
doporučení

Stručný
název

Technologická
doporučení

Specifikace
IS
MS2014+

Pro nový monitorovací systém doporučujeme využít virtualizaci, která může přinést díky konsolidaci serverů a
optimalizaci infrastruktury nižší náklady na správu ICT, zjednodušení správy ICT a zvýšení dostupnosti ICT.

2.

Technologická
doporučení

Open
source

Doporučujeme využití open source technologií v oblasti webových služeb, geografických informačních systémů či pro
Data Mining.

MPSV

3.

Technologická
doporučení

Datové
propojení/
integrace
dat

Doporučujeme zajistit vnitroresortní integraci dat s variantami:

MPSV,
MMR

Číslo
1.

Doporučení

Adresát
MPSV,
MMR

Doporučujeme pořídit proprietární řešení IS, které bude zárukou kvalitní podpory a bezproblémového provozu. Toto
řešení musí být dostatečně flexibilní, tj. propojitelné na ostatní moduly a informační systémy, mít jednotné uživatelské
rozhraní (např. podporovat XML rozhraní), mělo by mít možnost vyhledávání dat napříč moduly, mělo by být uživatelsky
přívětivé a flexibilní. Doporučujeme zajistit akceptovatelnost budoucího řešení uživateli např. tím, že se budou
plnohodnotně podílet na vývoji (využití např. technik agilního programování). Dále by řešení mělo podporovat plnou
elektronizaci agendy. Řešení by mělo být dostatečně stabilní, umožňovat sledovat historii vložených dat, generování
sestav a grafických výstupů, bezproblémové sledování projektu po administrativní a finanční stránce.

1. zvážit koncept Enterprise Linked Data (ELT),
2. nebo využití webových služeb, které představují varianty při integraci (propojení dat) resortních systémů uvnitř MPSV,
resp. pro vytvoření interního databázového řešení při propojení interních agend.
Varianta 1 vyžaduje náročnější implementaci než varianta 2, doporučujeme tedy s ohledem na časový efekt
implementace zvolit variantu č. 2.
Pro zajištění komunikace mezi IS MS2014+ a IS PSV doporučujeme využít výměnu strukturovaných dat pomocí webových
služeb.
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Číslo
4.

Kategorie
doporučení

Stručný
název

Doporučení

Technologická
doporučení

Správa
systému a
uživatelů

Doporučujeme implementovat nástroj pro evidenci a řízení požadavků a problémů (Service Desk) do prostředí ICT
podpory. Implementace Service Desku a procesů s ním souvisejících povede k vyšší kvalitě obsluhy uživatelů a významně
zvýší jejich uživatelskou spokojenost.

Adresát
MPSV,
MMR

Doporučujeme rovněž vytvořit centrální správu uživatelů IS MS2014+, která umožní nejen řízení přístupu k jednotlivým
částem sytému, ale dále také workflow nástroje (zakládání, změna, smazání uživatelských přístupů, automatické
kontroly).
5.

Organizační
doporučení

COBIT,
nové
organizační
platformy

Doporučujeme implementovat COBIT – kontrolní rámec pro IT Governance pro management IS MS2014+.
Pro MPSV, které je v roli uživatele a organizačně zajišťuje pouze zlomek procesů, doporučujeme implementovat zejména
lokální procesy: Vzdělávání uživatelů, Řízení service desku a incidentů, Řízení problémů. Doporučujeme však významnou
měrou podílet se i na implementaci procesů, které jsou globální (vlastníkem je MMR), ale participace na nich umožní
MPSV zohlednit své potřeby a požadavky na fungování nového monitorovacího systému.
Doporučujeme spolupráci s MMR zejména v oblasti definice strategických procesů (oblast Plánování a organizace,
Pořízení a akvizice) je třeba vytvořit strategickou organizační platformu („Strategická rada pro implementaci nového
monitorovacího systému“) pro tuto spolupráci na úrovni vyššího vedení (náměstci, ředitelé dotřených odborů).
Doporučujeme spolupracovat na pracovní úrovni mezi oběma resorty na operativních úkolech, zajišťovat metodickou
provázanost obou resortů na základě nově definovaných procesů. Konkrétním doporučením na vytvoření vhodné
platformy pro tuto spolupráci je doporučení vytvořit „Pracovní skupinu pro implementaci nového monitorovacího
systému“ složenou z odpovědných pracovníků (referentů) resortů MPSV a MMR.
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Číslo
6.

Kategorie
doporučení
Data

Stručný
název

Doporučení

Taxonomie
intervencí

Implementovat do IS MS2014+ a IS ESF 2014+ taxonomii intervencí, která umožní vícedimenzionální pohled na data o
jednotlivých projektech bez nutnosti rozsáhlého prohledávání informací evidovaných k jednotlivým projektům, či
sekundární analýzy výstupů systému.

Adresát
MPSV,
ŘO

Implementace tohoto nástroje bude vyžadovat podrobnou kategorizaci nástrojů v jednotlivých politikách podporovaných
programem. Zpracovatel doporučuje zvážení využití výstupů analýz zpracovávaných mimo řídicí orgán OP LZZ , například
v oblasti sociální integrace – výstupů individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“
7.

Data

Data pro
identif.
účastníků
referencí

Implementovat elektronické rozhraní pro vkládání identifikátorů o účastnících intervencí ESF. Rozhraní může být součástí
jak budoucího monitorovacího systému (IS MS2014+), tak i sytému na straně resortu práce a sociálních věcí, za
předpokladu, že bude zajištěna jejich navázání na informace o projektech a aktivitách.

MPSV,
ŘO

8.

Organizační
doporučení

Komunikační
strategie

Pro efektivnější komunikaci a posilování akceptace změn a vnímané účelnosti připravovaných změn v informačním
systému doporučujeme připravit komunikační strategii jako nástroj zlepšování interního marketingu monitorovacího
systému. Strategie by měla brát v potaz různé segmenty uživatelů a předcházet tak nadbytečnosti informací.

MPSV,
ŘO

9.

Organizační
doporučení

Monitorování
a
vyhodnocování
efektivity
IS

V souladu s procesy řízení IT definovanými rámcem COBIT doporučujeme zavést systém měření úspěšnosti informačního
systému.

MPSV,
ŘO

Jako základní rámec pro měření úspěšnosti informačního systému zvolil zpracovavatel „model úspěšnosti informačního
systému“ postavený na vzájemně závislých proměnných a jejich kvalitativním i procesním vyjádření:
•

Kvalita systému

•

Kvalita informací a dat

•

Kvalita uživatelské podpory

•

Užívání systému

•

Uživatelská spokojenost

•

Přínosy systému
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7.3 Seznam zkratek
Tabulka 71 – Seznam zkratek

Zkratka

Popis

ADM

Architecture Development Method (metoda vývoje architekury)

AIFO

Agendový identifikátor fyzické osoby

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů

ARSYS

spisová služba MPSV

ASANA

manažerský informační systém

ATHENA

informační systém pro spisovou službu

B2B

Business-to-Business (označení pro vztahy mezi společnostmi, organizacemi)

B2C

Business-to-Customer (označení pro vztahy mezi organizací a jejími koncovými klienty)

BI

Business Intelligence (aplikace pokrývající analytické a plánovací funkce většiny oblastí
podnikového řízení)

BPO

Business Process Outsourcing (outsourcing obchodního procesu)

CAPP/EAL4+

Controlled Access Protection Profile, Evaluation Assurance Level 4 Augmented (standard
pro informační bezpečnost)

CAWI

Computer Assisted Web Interview (on-line dotazování)

CEP

informační systém

CF

Cohesion Fund (Fond soudržnosti)

CI

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

CIE

Counterfactual Impact Evaluation (kontrafaktuální evaluace)

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology (kontrolní rámec pro řízení
aktivit IT)

CRM

Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky)

CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

CZ-NACE

Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes
(klasifikace ekonomických činností)

ČSN

Česká technická norma

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSÚ

Český statistický úřad

DB

databáze

DG EMPL

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (Generální ředitelství EK
pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování)

DG Regio

Directorate-General for Regional Policy (Generální ředitelství EK pro regionální politiku)

DMS

Document Management System (systém správy dokumentů)

EA

externí administrátor

EAGGF

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Evropský zemědělský podpůrný a
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záruční fond)
ECM

Enterprise Content Management (nástroje pro správu elektronického obsahu)

EDA

Event Driven Architecture (událostmi řízené architektury)

EIC

International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnická komise)

EIS CI

informační systém

EK

Evropská komise

ELT

Enterprise Linked Data (koncept pro publikaci, sdílení a propojování entit a dat v rámci
organizace)

EPD

informační systém pro spisovou službu

EPIS

informační systém pro spisovou službu

EQ

Evaluation Question (evaluační otázka)

ERDF

Europian Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)

ERP

Enterprise Resource Planning (software pro účetnictví a související procesy)

ESB

servisně- a událostně-orientované sběrnice

ESF

Evropský sociální fond

ESFCR.cz

webové stránky ESF v ČR

ETL

Extract-Transform-Load (dávková integrace)

EU

Evropská unie

EUROSTAT

statistický úřad EU

EZOP

informační systém pro spisovou službu

EZS

elektronická zabezpečovací signalizace

FDV

Fond dalšího vzdělávání

FÚ

finanční úřady

GB

gigabajt

GIS

geografické informační systémy

GORDIC GINIS

komerční informační systém pro střední a velké organizace

HD

HelpDesk

HM

aplikace MPSV Hmotná nouze

HSS

hospodářská a sociální soudržnost

HTML

HyperText Markup Language (programovací jazky)

HTTPS

HyperText Transfer Protocol – Secure (zabezpečená verze hypertextového přenosového
protokolu)

HW

hardware

I/O (operace)

vstup či výstup dat (transakce)

IaaS

Infrastructure as a Service (poskytování výpočetního výkonu)

IACS

Integrovaný administrativní a kontrolní systém

209

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

ICT

informační a komunikační technologie

ID

identifikační číslo

IDI

In-depth Interview (individuální strukturované rozhovory)

IDOK

informační systém

IDS/IPS

Intrussion Detection System / Intrussion Prevention System (technické obranné prostředky,
které detekují a zastavují narušení (potenciální útok))

IKM PSV

identifikátor osoby (primární klíč pro všechny databáze MPSV)

IS

informační systém

IS AO

informační systém Auditního orgánu

IS Benefit7

informační systém pro vyplňování projektové žádosti o prostředky ze SF a k administraci
žádostí o platbu

IS CEDR

Centrální evidence dotací z rozpočtu

IS ESF 2014+

rezortní monitorovací systém programů ESF MPSV

IS Monit7+

software pro zpracování evidence a vyhodnocení žádostí o dotace z operačních programů

IS MS2014+

monitorovací systém pro operační programy v období 2014–2020

IS MSC2007

Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

IS PSV

rezortní informační systém MPSV

IS SAP

systém pro účetnictví

ISBN

International Standard Book Number (mezinárodní standard číslování knih)

ISCED

International Standard Classification of Education (mezinárodní standardní klasifikace
vzdělávání)

ISEO

Informační systém evidence obyvatel

ISO

lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro standardizaci)

ISOP 7–13

Informační systém ochrany přírody

ISOP-Centrum

subsystém MPO

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

IT

informační technologie

ITIL

Information Technology Infrastructure Library (knihovna infrastruktury informačních
technologií)

ITMS

monitorovací systém

JDZ

jednotná datová základna MPSV

KEVIS

Krajský evidenční informační systém

KF

Kohezní fond (Fond soudržnosti)

KRK

kontrolní registr klientů

KVM

Kernel-Base Virtual Machine (produkt pro virtualizaci)

LOD

Linked Open Data (koncept pro publikaci, sdílení a propojování entit a dat)

MDM

Master Data Management (systém pro řízení metadat)
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MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

MIS

Management Information System (manažerský informační systém)

MIS ANAS

manažerský informační systém MPSV

MITIS

informační systém pro správu uživatelů a release management

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

Ministerstvo obrany ČR

MOM

Message-oriented Middlewere (systém pro předávání zpráv)

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MS (Office…)

Microsoft

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MV

Ministerstvo vnitra ČR

MZ

monitorovací zpráva

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NAC

Network Access Control (technické obranné prostředky zajišťující bezpečnost)

NNO

nestátní neziskové organizace

NSRR

Národní strategický referenční rámec ČR 2007–2013

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj)

OLAP

Online Analytical Processing (forma datového modelu)

OP

operační programy

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP RLZ

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPPA

Operační program Praha – Adaptabilita

OPPI

Operační program Podnikání a inovace

OSVČ

osoba samostatně výdělečně činná

OWL

ontologický jazyk

P2P

Peer-to-Peer (propojení „integrační špagety“)

PaaS

Platform as a Service (poskytování platformy pro běh aplikací)

PANDORA

manažerský informační systém

PERGAM-SEC

komerční systém integrovaného personálního řízení

PHP

Hypertext Preprocessor (skriptovací jazyk)

PHSS

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

PM

projektový manažer
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PPIMS

monitorovací systém

PSV

práce a sociální věci

RDF

datový model

RDFS

ontologický jazyk

RES

registr ekonomických subjektů

RFO

registr fyzických osob

RKI

registr komerční instituce

ROB

registr obyvatel

ROS

registr osob

RPC

Remote Procedure Call (volání vzdálené procedury)

ŘO

řídicí orgán

SaaS

Software as a Service (poskytování aplikace jako služby)

SF

strukturální fondy

SF

strukturální fondy

SFC

informační systém EK pro dodržování pravidel fondů EU

SFTP

Simple Fax Transport Protocol (jednoduchý protokol pro přenos faxů)

SKOS

ontologický jazyk

SLA

Service Level Agreement (smlouva o úrovni/kvalitě poskytovaných služeb)

SOA

servisně-orientované architektury

SOAP

Simple Object Access Protocol (protokol používaný pro komunikaci)

SOS

aplikace MPSV Sociální služby

SQL

Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)

SSP

státní sociální podpora

SW

software

TB

terabajt

TOGAF

Technical Architecture Framework for Information Management (rámec pro enterprise
architekty)

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration (standardní mechanismus umožňující
registraci a vyhledávání webových služeb)

UIR-ADR

Územně identifikační registr adres

ÚP

úřady práce

URI

Universal Resource Identifier (univerzální identifikátor zdroje)

V4

státy Višegrádské čtyřky

VDS

Virtual DMA Specification (virtuální specifikace DMA)

VES

aplikace MPSV Veřejné služby

VMWARE ESX

nástroj hardwarové virtualizace

212

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

VPN

Virtual Private Network (virtuální privátní síť)

WSDL

Web Services Description Language (standardní formát pro popis rozhraní webové služby)

XEN

nástroj hardwarové virtualizace

XML

Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk)

ZAM

aplikace MPSV Zaměstnanost

ZPO

aplikace MPSV Zdravotně postižení

ZS

zprostředkující subjekt

ŽOP

žádost o platbu
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8 PŘÍLOHY
8.1 Seznam externích příloh
Tabulka 72 – Seznam externích příloh

Název externí přílohy
EP 1 – Karty procesů
EP 2 – Procesní mapy
EP 3 – Kvalitativní dotazníkové šetření MMR – výsledky šetření
EP 4 – Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů (CAWI) – dotazník a výsledky šetření
EP 5 – Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů (CAWI) – zpráva z šetření
EP 6 – Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů (CAWI) – zdrojová tabulka dat
EP 7 – Workshop s evaluátory – zpráva z workshopu
EP 8 – Benchmark IS – závěrečná zpráva
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8.2 Popis využitých zdrojů a nástrojů
8.2.1 Analýza dokumentace (desk research)
Tabulka 73 – Specifikace metody Analýza dokumentace

Typ
dokumentace
Operační
manuál OP LZZ

Analyzované dokumenty
•

Operační manuál pro Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost

•

Přílohy operačnímu manuálu OP LZZ – 1

•

Přílohy operačnímu manuálu OP LZZ - 2

•

Přílohy operačnímu manuálu OP LZZ - 3

•

Přílohy operačnímu manuálu OP LZZ - 4

•

Příručky pracovních postupů ŘO

•

Popis vizualizace procesů 1 Výzvy

•

Popis vizualizace procesů 1 Seznam

•

Popis vizualizace procesů 1 Procesy

•

Popis vizualizace procesů 1 Operace

•

Popis vizualizace procesů 1 Agendy

•

Mapa vizualizace procesů

Technická
dokumentace
IS Monit7+

•

Monit7+: Aplikace pro evidenci a monitorování projektů. Uživatelská příručka OP LZZ
(březen 2012)

Uživatelská
dokumentace
IS Monit7+

•

Pokyny Řídícího orgánu OP LZZ pro projektové manažery – pokročilé IS Monit7+

•

Pokyny Řídícího orgánu OP LZZ pro projektové manažery – začátečníky IS Monit7+

•

Pokyny Řídícího orgánu OP LZZ pro finanční manažery IS Monit7+

•

Pokyny Řídícího orgánu OP LZZ - úvodní školení pro IS Monit7+ a aplikaci Benefit7

•

Pomocník pro finanční opravy v Monit7+, resp. MSC2007a UIS

•

Uživatelská příručka – Uživatelské sestavy v IS Monit7+

•

Rozvoj v rámci monitorovacího systému OP LZZ

•

Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2008

•

Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2009

•

Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2010

•

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ

•

Kontrafaktuální evaluace 1.1 (CIE)

•

Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2010 (ROV 2010)

•

Evaluace indikátorové soustavy OP LZZ 2009

•

Evaluace ve vazbě na monitoring - vyhodnocení indikátorové soustavy (závěrečná
zpráva)

•

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ (závěrečná zpráva - leden 2012)

Popis
vizualizace
procesů ŘO OP
LZZ

Výroční zprávy

Evaluační
studie
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Typ
dokumentace

Analyzované dokumenty
•

Roční operační vyhodnocení OPLZZ 2010 (závěrečná evaluační zpráva – syntéza
dosažených výsledků)

•

Závěrečná zpráva evaluace ve vazbě na monitoring – vyhodnocení indikátorové soustavy

•

Zhodnocení dosaženého pokroku v realizaci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(závěrečná zpráva – 2006)

•

Závěrečná evaluace OP RLZ – zhodnocení přínosu programu na poli rozvoje lidských
zdrojů (závěrečná zpráva – 2008)

•

Development of Clearing Houses for Cohesion Policy reporting at national and regional
level (Deloitte 2010)

SLA (další
dokumenty
jako zdroj
informací o
KPI´s procesů)

•

Část smlouvy s provozovatelem systému se stanovenou lhůtou

Aktuální
organizační
struktura MPSV

•

Kontakty MV (odbor strukturálních fondů)

•

Kontakty ZS MPO

•

Kontakty odbor 82 - implementace fondů EU

•

Řídící struktura – Odbor řízení pomoci z ESF (MPSV ČR)

Data o finanční
náročnosti
správy systému

•

Data o finanční náročnosti správy IS Monit7+

Data a
informace o
službách
koncovým
uživatelům IS

•

Statistika hotline monit7@mpsv.cz (OP LZZ)

•

Údaje o typologii a četnosti požadavků na opravy v IS způsobených lidským faktorem
(uživateli IS)

Texty usnesení
vlády

•

Materiál pro vládu (Návrh dalšího postupu přípravy monitorovacího systému
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+)

•

Předkládací zpráva k materiálu „Návrh dalšího postupu přípravy monitorovacího
systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+“

Parametry
stávajícího
monitorovacího
systému

•

Tabulka s procesy MS214+

•

Seznam uživatelů M7+ EXT INTER

Informace o
auditu systému

•

Dílčí zpráva o auditu systému (Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové
období 2007 - 2013)

„Guidance“
dokumenty
Evropské
komise k

•

Programming Period 2014-2020: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy
European Social Fund (Guidance document); Annex 2: Common output and result
indicators for ESF investments; Annex 3: Definitions for the common indicators

•

Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Regional
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Typ
dokumentace

Analyzované dokumenty

indikátorům a
evaluacím pro
2014+
Další
dokumenty

Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations (Draft
November
2011)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/
30032011_wd_2014_network.doc. Staženo 30. 8. 2012
•

COBIT 4 (Control Objectives Management Guidelines, Maturity Model), ISBN 1-93328437-4, 2005, IT Governance Institute, USA

•

PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success:
models, dimensions, measures, and interrelationships. European Journal of Information
Systems. Operational Research Society Ltd.

•

IVES, B., OLSON, M. H., BAROUDI, J. J. (1983): The measurement of user information
satisfaction. Center for Digital Economy Research. Stern School of Business

8.2.2 Individuální strukturované rozhovory (IDI)
Tabulka 74 – Specifikace metody Individuální hloubkové rozhovory

Individuální strukturované rozhovory (IDI)
Cílová skupina
•

Vedení ŘO OP LZZ

•

Vedení ŘO OPPA, OP VK

•

Pracovníci zadavatele odpovědní za správu a rozvoj systému

Vzorek
14 rozhovorů

8.2.3 Procesní analýza
Tabulka 75 – Specifikace metody Procesní analýza

Procesní analýza
Popis metodologie
Procesní analýza je vhodným nástrojem a jednou ze základních technik pro zmapování procesů v organizaci.
Jedná se o analytickou metodu popisující účinnost a výkonnost kritických operací. Výstupem je procesní
mapa, která je grafickým znázorněním sledu aktivit pomocí symbolů. Ukázka procesní mapy je na
následujícím obrázku.

Při zpracování procesní analýzy jsou primárním nástrojem šetření přímo s konkrétními pracovníky, kteří daný
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proces vykonávají. V přípravné fázi je provedena důkladná analýza dokumentace.
Součástí zpracování procesní analýzy je popis jednotlivých kroků a kvantifikace časových a dalších nároků na
provedení daného kroku.

8.2.4 Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů
Tabulka 76 – Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů

Kvantitativní dotazníkové šetření uživatelů – CAWI
Cílová skupina
Uživatelé informačního systému – pracovníci implementační struktury programů ESF (OP LZZ, OP VK, OP PA)
Vzorek
Osloveno 1 170 uživatelů (OP LZZ + OP VK), šetření se zúčastnilo 385. Návratnost byla 32,9 %.
Obsah dotazníku
57

Při přípravě dotazníku by využit koncept hodnocení kvality informačních systémů . Koncept nahlíží na
systém z následujících tří hledisek (kritérií):
•

kvalita systému (pracovního prostředí / aplikace);

•

kvalita informací a dat;

•

kvalita uživatelské podpory (servisu).

Každé kritérium je možné dále členit na dílčí atributy a doplnit o nedostatky omezující uživatele při práci.
Obrázek 25 – Struktura dotazovaných oblastí uživateli IS Monit7+

57

PETTER, S., DELONE, W., MCLEAN, E. (2008): Measuring information systems success: models, dimensions,
measures, and interrelationships. European Journal of Information Systems. Operational Research Society Ltd.
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CELKOVÁ SPOKOJENOST
Spokojenost z hlediska
PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Atributy

Nedostatky

Spokojenost z hlediska
INFORMACÍ a DAT

Atributy

Neodstatky

Spokojenost z hlediska
uživatelské PODPORY

Atributy

Nedostatky

V souladu s uvedeným konceptem sestával dotazník
dotazník z následujících 4 sekcí (+ 1 demografické):
•

A. Hodnocení systému obecně – byla zjišťována celková spokojenost s IS Monit7+ a „souhrnná“
spokojenost se třemi kritérii informačních systémů (kvalita pracovního prostředí/aplikace, kvalita
informací/dat, kvalita
valita podpory);

•

B. Hodnocení kvality systému – byla hodnocena spokojenost s atributy kvalitního pracovního prostředí,
zjišťována míra zásahu identifikovanými relevantními nedostatky systému a jejich závažnost a zjišťovány
duplicitní agendy systému;

•

C. Hodnocení
nocení kvality informací/dat – byla hodnocena spokojenost s atributy týkající se informací/dat a
zjišťována míra zásahu identifikovanými relevantními nedostatky informací/dat a jejich závažnost;

•

D. Hodnocení kvality podpory (servisu) – byla hodnocena spokojenost
jenost s atributy týkající se podpory
(servisu) k systému a zjišťována míra zásahu identifikovanými relevantními nedostatky podpory a jejich
závažnost;

•

E. Demografie – byla zjišťována role pro využívání IS Monit7+, zaměstnavatel, frekvence využívání
systému,
u, charakter práce v systému a relevantní operační program.

Pro realizaci šetření bylo zvoleno on-line
on line dotazovací prostředí SurveyMonkey.com (viz obrázek).
Obrázek 26 – Ukázka on-line
line dotazovacího prostředí
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8.2.5 Zpracování a analýza kvantitativních dat
Tabulka 77 – Specifikace metody Zpracování a analýza kvantitativních dat

Zpracování a analýza kvantitativních dat
Postup při zpracování dat
Po exportu byla data zkontrolována a očištěna o výsledky nedokončených dotazníků. Do analýzy bylo zařazeno
celkem 338 dotazníků (tj. 28,7 % oslovených).
Pro účely analýzy důvodů nespokojenosti (viz dále) byla data rekódována následovně:
•

hodnocení „1“ a „2“ -> „spokojen/a“, resp. „nezávažné“;

•

hodnocení „3“ -> „neutrální“;

•

hodnocení „4“ a „5“ -> „nespokojen/a“, resp. „závažné“.

Pro účely zodpovězení evaluační otázky č. 1 (propojení uživatelských rolí na obsluhované procesy) byly z
„ostatních“ rolí vyjmuty vícenásobné role (např. projektový a finanční manažer) a nově zakódovány tak, aby s
nimi bylo možné dále pracovat (v případě srovnání spokojenosti mezi těmito rolemi byli tito respondenti
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započteni vícekrát). Obdobně bylo postupováno v případě zaškrtnutí více relevantních operačních programů. Z
kategorie „ostatní“ role byly dále vyčleněny role „koordinátor nesrovnalostí“ a „rozpočtář“, které byly taktéž
nově zakódovány.
Postup při analýze dat
Analýza dat zahrnovala jak deskriptivní, tak i explorativní část. Při deskriptivní analýze dat byly zjišťovány
základní charakteristiky spokojenosti uživatelů se systémem, a to prostřednictvím:
•

četností odpovědí – prosté četnosti hodnocení spokojenosti s daným kritériem, resp. atributem, nebo míry
zásahu nedostatku a hodnocení jeho vnímané závažnosti;

•

průměrného hodnocení – vážené průměry na základě „školního“ známkování. Do výpočtu průměrné
známky nebyly zařazeny odpovědi „nemohu posoudit“.

Hodnocení atributů/nedostatků probíhalo na stupnici:
•

1 – výborný / rozhodně nezávažné;

•

2 – chvalitebný / spíše nezávažné;

•

3 – dobrý / neutrální;

•

4 – dostatečné / spíše závažné;

•

5 – nedostatečné / rozhodně závažné.

Navazující postup explorativní analýzy dat byl odlišný pro zodpovězení:
a) evaluační otázky č. 1;
b) ostatních relevantních otázek (zejména 2–5).

ad a) V případě evaluační otázky č. 1 byli do analýzy spokojenosti uživatelů zahrnuti pouze pracovníci
implementační struktury OP LZZ. Celková spokojenost se systémem a spokojenost s kvalitou systému,
informací/dat a podpory (servisu) v rámci každého procesu byla hodnocena na základě hodnocení pouze
relevantních rolí pro daný proces, a to následovně:
Proces

Relevantní role

01 Nastavování programového období

•

Metodik

02 Nastavování operačního programu

•

Metodik

03 Nastavování a vyhlašování výzvy

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

05 Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace
(smlouva/rozhodnutí)

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

06 Správa a monitorování realizace projektů

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

•

Finanční manažer

04 Přijetí a registrace projektové žádosti

07 Realizování plateb
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08 Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem
a řídicím orgánem

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

09 Kontrola realizace projektů

•

Projektový manažer

•

Kontrolor

•

Evaluátor

•

Metodik

•

Koordinátor monitoringu

•

Metodik

•

Koordinátor monitoringu

12 Administrace nesrovnalostí

•

Koordinátor nesrovnalostí

13 Podpora uživatelů IS Monit7+

•

Evaluátor

•

Projektový manažer

•

Finanční manažer

•

Externí hodnotitel

•

Kontrolor

•

Koordinátor monitoringu

•

Metodik

•

Koordinátor nesrovnalostí

•

Rozpočtář

•

Jiné (ostatní role)

10 Monitorování a hodnocení programu

11 Monitorování programového období

Za účelem zjištění příčin (ne)spojenosti pracovníků s kvalitou systému (jako s aplikací, s informacemi/daty, s
uživatelskou podporou) byly zjišťovány atributy a nedostatky, které mají největší vliv na hodnocení kvality
systému. V tomto případě byla využita jedna z metod modulu MS Excel – Data Mining, konkrétně Analýza
klíčových faktorů (jejíž algoritmy jsou založeny na faktorové analýze; viz obrázek).

Obrázek 27 – Ukázka výstupu Data Mining
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58

V rámci analýzy byly vypočteny „koeficienty vlivu“ dané odpovědi na hodnocené kritérium. Koeficienty
dosahovaly hodnot 0–100, kdy 0 znamená žádný vliv a 100 maximální vliv ze všech analyzovaných
proměnných. Pro určení vlivu kritéria/atributu/nedostatku na hodnocení kvality byly sečteny hodnoty
koeficientů pro relevantní odpovědi (tzn. kdy spokojenost s atributem X vede ke spokojenosti s nadřazeným
kritériem Y a zároveň nespokojenost s atributem X vede k nespokojenosti s nadřazeným kritériem Y).
Hodnocení faktorů ovlivňující (ne)spokojenost uživatelů s kvalitou systému probíhalo následovně:
•

za rozhodující faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 150–200 (v tabulkách jsou
označeny tučně);

•

za hlavní faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 100–149 (pokud jeden z koeficientů byl
roven 0 a zároveň druhý roven 100, byl tento faktor považován za „vedlejší“; v tabulkách jsou označeny
netučně);

•

za vedlejší faktory byly označeny ty, které dosáhly souhrnné hodnoty 0–99 (v tabulkách nejsou uvedeny).

Do analýzy byly zařazeny pouze kladné a záporné odpovědi (tj. hodnocení mimo „dobrý“, resp. „neutrální“ a
„nemohu posoudit“). Analýza klíčových faktorů nebyla provedena pro hodnocení procesů 01, 02, 11 a 12, pro
které byla k dispozici nízká báze respondentů (tj. 10 a méně; opomenutí této skutečnosti by vedlo k
neúměrnému zkreslení výsledků). Výsledky deskriptivní analýzy jsou v tomto případě označeny kurzívou.

58

Vzhledem k nízké bázi respondentů pro hodnocení vybraných procesů, nemohla být analýza provedena pro
hodnocení procesů 01, 02, 11 a 12.
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ad b) V případě ostatních otázek byla zjišťována a porovnávána relevantní hodnocení z pohledu pracovníků
implementační struktury OP LZZ a OP VK.

8.2.6 Zjišťování technických parametrů provozu IS Monit7+
Tabulka 78 – Specifikace metody Kvalitativní dotazníkové šetření

Kvalitativní dotazníkové šetření MMR
Cílová skupina
Provozovatel systému – Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor správy monitorovacího systému

8.2.7 Workshop s evaluátory
Tabulka 79 – Specifikace metody Workshop s evaluátory

Workshop s evaluátory
Cílová skupina
Zástupci subjektů s reálnou zkušenosti s využíváním dat pro hodnocení intervencí ESF v ČR. (OP LZZ, OP VK,
OP PA).
Vzorek
Workshopu se zúčastnili zástupci 3 subjektů.

224

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+

8.3 Karty procesů a popis položek karet
Pro jednotlivé procesy byly připraveny karty mapující hlavní atributy procesů. Popisy jednotlivých
atributů karty jsou uvedeny níže. Vyplněné karty procesů a procesní mapy jsou součástí externích
příloh.
Na následujícím obrázku je znázorněn vzor karty procesu.
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Obrázek 28 – Vzor karty procesu
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Název procesu

Vlastník procesu

Stav

Popis procesu

Subprocesy
ID
subprocesu

Název subprocesu

Aktuální
Požadovaná podpora IS
podpora IS
MONIT
MONIT

Stručný popis

Uživatelské role

Nedostatky procesů/subprocesů

ID
nedostatku

ID
procesu/subprocesu

Název nedostatku/kategorie

Popis nedostatku

Závažnost
1 - nejhorší (má dopad na všechny
uživatele IS)
2 - střední (závažné nedostatky v užití
IS, bránící každodeníí činnosti)
3 - nejmenší (kosmetický nedostek,
složitost/vysoká náročnost použití)

Podpora informačních systémů

Požadované parametry provozu IS MONIT

Parametr

Sledované veličiny

Kvalita
informací/dat

Data jsou úplné, relevantní,
srozumitelné a zabezpečené.
1 - Vysoká
2 - Dostatečná
3 - Nedostatečná

Kvalita IS

Dostupnost, spolehlivost,
přizpůsobivost.
1 - Vysoká
2 - Dostatečná
3 - Nedostatečná

Kvalita služeb

Použitelnost a
uživatelská
spokojenost

Aktuálně dosahovaná hodnota

Služby (Školení, HelpDesk, telefon)
jsou dostatečné.
1 - Vysoká
2 - Dostatečná
3 - Nedostatečná
Jednoduchost použití, navigace v
IS.
1 - Vysoká
2 - Dostatečná
3 - Nedostatečná
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Vlastník procesu
Role, která má daný proces na starosti z hlediska jeho průběhu, zajišťuje rovněž permanentní
zlepšování fungování procesu.

Stav procesu
Navrhovaný (neimplementovaný), poskytovaný (implementovaný)

Subprocesy

•

ID subprocesu – jednoznačná identifikace subprocesu

•

Název subprocesu – výstižný název subprocesu

•

Popis subprocesu – stručný a výstižný popis subprocesu

•

Aktuální podpora IS Monit7+ – je-li daný subproces podpořen IS Monit7+ (Ano/Ne)

•

Požadovaná podpora IS Monit7+ – je-li v budoucnu požadováno, aby byl daný subproces
podpořen IS Monit7+ (Ano/Ne)

•

Uživatelské role – role, které jsou relevantní pro daný subproces. V rámci procesů byly
identifikovány jednotlivé role, které v rámci daných subprocesů figurují. Tyto role odpovídají
názvům pracovních pozic. V kartách procesů jsou u každého subprocesu uvedeny příslušné
role. Zde uvádíme příklady rolí: Programový manažer, Finanční manažer, Administrátor
monitorovacího systému, Vedoucí oddělení 817, Metodik programu, Vedoucí oddělení 812,
Evaluátor indikátorové soustavy, Kontrolor projektu, Účetní, Vyhlašovatel výzvy, Hodnotitel,
Členové výběrové komise, Zakladatel projektu, Podatelna vyhlašovatele výzvy aj..

Podpora informačních systémů
Jedná se o uvedení informačních systémů podporujících identifikované procesy/subprocesy. V rámci
šetření byly identifikovány tyto informační systémy podporující analyzované procesy: Monit7+,
MSC2007 , Benefit7, Produkty MS Office, SHAREPOINT MPSV, E-MAIL, SFC, ARSYS – spisová služba,
Databáze hodnotitelů, MIS ANAS, SHAREPOINT EXT. ADMINISTRÁTOR, IS SAP, ESF Fórum. Jejich
detailnější popis je uveden v odpovědi k evaluační otázce 5.

Nedostatky procesů/subprocesů

•

ID nedostatku – jednoznačná identifikace nedostatku

•

ID nedostatku/subprocesu – jednoznačné přiřazení nedostatku k subprocesu/procesu
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•

Název nedostatku/kategorie – výstižný název nedostatku či jeho kategorie

•

Popis nedostatku – stručný a výstižný popis nedostatku

•

Závažnost
−

1 – nejhorší (má dopad na všechny uživatele IS),

−

2 – střední (závažné nedostatky v užití IS, bránící každodenní činnosti),

−

3 – nejmenší (kosmetický nedostatek, složitost/vysoká náročnost použití)

Parametry kvality IS Monit7+
Část karty, která hodnotí proces z pohledu jeho kvality podpory informačním systémem

•

•

Parametr
−

Kvalita informací/dat – Data jsou úplná, relevantní, srozumitelná a zabezpečená.

−

Kvalita IS – Dostupnost, spolehlivost, přizpůsobivost.

−

Kvalita služeb – Služby (Školení, HelpDesk, telefon) jsou dostatečné.

−

Použitelnost a uživatelská spokojenost – Jednoduchost použití, navigace v IS.

Sledované veličiny
−

1 – Vysoká

−

2 – Dostatečná

−

3 – Nedostatečná

•

Aktuálně dosahovaná kvalita – aktuálně dosahovaná hodnota pro daný parametr

•

Důvody, proč není vysoká – argumentace, proč není pro daný parametr dosaženo hodnocení
„Vysoká“
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8.4 Analýza stávající ICT obsluhy procesů
8.4.1 Hodnocení ICT obsluhy procesů
Kapitola prezentuje hodnocení ze specifického pohledu jednotlivých procesů jak po stránce
nedostatků, tak spokojenosti konkrétních skupin uživatelů. Uživatelské hodnocení ve struktuře
procesů zohledňuje pouze názory pracovníků struktury OP LZZ.

01 Nastavování programového období (PO)
Za celkové legislativní a institucionální nastavení programového období v rámci ČR odpovídá
Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o primární informace o novém programovém období, cíle
vytyčené Evropskou komisí a národní cíle ČR. Připravují se programové indikátory potřebné pro
sledování a hodnocení realizace plnění cílů a finanční plány.
Nedostatky procesu/subprocesů
Aktuální národní číselník indikátorů umožňuje různý výklad jednotlivých indikátorů. Do budoucího
programového období je nutné zajistit výčet relevantních indikátorů a konzistentnost indikátorových
soustav pro jednotlivé operační programy.
Tabulka 80 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 01

Subproces

–

Název/
kategorie
nedostatku
Revize
databáze
indikátorů

Závažnost
nedostatku
2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

•

Vzhledem k nízké bázi respondentů není možné
validovat/zhodnotit.

Parametry kvality IS Monit7+
Metodici programu, kteří zodpovídají za nastavení programového období mj. v oblasti přípravy
programových indikátorů a finančních plánů, jsou s aktuálním systémem spíše spokojeni (průměrně
ho hodnotí „školní“ známkou 2,3). Velmi příznivě hodnotí systém z hlediska poskytované uživatelské
podpory (1,3). Naopak méně jsou spokojeni se systémem z hlediska pracovního prostředí a aplikace a
z hlediska obsažených informací a dat (2,7).59

59

Hodnocení je ovlivněno nízkou bází respondentů.
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Tabulka 81 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 01

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,3

2,7

2,7

1,3

Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 01 ovlivněno
nízkou bází respondentů.
Obrázek 29 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 01

Spokojenost s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 01
0%

20%

40%

60%

CELKOVÁ SPOKOJENOST

80%

100%

1 (výborný)
2 (chvalitebný)

Spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ / APLIKACE

3 (dobrý)
4 (dostatečný)

Spokojenost z hlediska DAT a
INFORMACÍ

5 (nedostatečný)
nemohu posoudit

Spokojenost s uživatelskou PODPOROU

Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 01 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

02 Nastavování operačního programu (OP)
Připravení detailu operačního programu ve struktuře definované EK pro předložení OP ke schválení
EK. Evidence výsledku schvalovacího procesu. Připravení dalších základních rámců OP potřebných pro
nastavení implementace a příjem projektových žádostí včetně definování soustavy ukazatelů.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu nebyly identifikovány žádné nedostatky.
Parametry kvality IS Monit7+
Metodici programu jsou zodpovědní také za nastavení operačního programu. S aktuálním systémem
jsou spíše spokojeni (2,3). Velmi příznivě hodnotí systém z hlediska poskytované uživatelské podpory
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(1,3). Naopak méně jsou spokojeni se systémem z hlediska pracovního prostředí a aplikace a z
hlediska obsažených informací a dat (2,7).60
Tabulka 82 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 02

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,3

2,7

2,7

1,3

Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 01 ovlivněno
nízkou bází respondentů.
Obrázek 30 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 02

Spokojenost s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 02
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20%
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CELKOVÁ SPOKOJENOST

80%
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1 (výborný)
2 (chvalitebný)

Spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ / APLIKACE

3 (dobrý)
4 (dostatečný)

Spokojenost z hlediska DAT a
INFORMACÍ

5 (nedostatečný)
nemohu posoudit

Spokojenost s uživatelskou PODPOROU

Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 02 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

03 Nastavování a vyhlašování výzvy
Vypracování návrhu výzvy k předkládání projektů a její zveřejnění v Benefit7 a na webu esfcr.cz.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu nebyly identifikovány žádné nedostatky.

60

Hodnocení je ovlivněno nízkou bází respondentů.
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Parametry kvality IS Monit7+
Projektoví a finanční manažeři považují systém za „dobrý“ (2,9).
Tabulka 83 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 03

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení
Atributy s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

Události s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

•

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,9

3,1

2,8

2,3

spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace

•

srozumitelnost IS

•

ovládání IS

•

funkcionality IS

•

Závažnost příliš
dlouhé odezvy

•

srozumitelnost IS

•

užitečnost dat

•

ovládání IS

•

stručnost dat

•

formát dat

•

vnější
propojenost dat

•

srozumitelnost
dat

•

integrita dat

•

Závažnost příliš
dlouhé odezvy

–

Poznámka: tučně jsou označeny „rozhodující“ faktory, netučně „hlavní“ faktory
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•

přístup
pracovníků
technické
podpory

•

kvalita informací
získaných na
technické
podpoře

•

účelnost změn

•

Hotline systému
byla/nebyla
dostupná

•

Pomoc
poskytnutá
hotline pomohla/
nepomohla
vyřešit problém

•

Školení k systému
bylo/nebylo pro
mě užitečné
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Obrázek 31 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 03
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Hodnocení bylo nejvíce ovlivněno „kritériem“ spokojenosti se systémem z hlediska pracovního
prostředí. To znamená, že uživatelé, kteří jsou s tímto kritériem spokojeni, jsou také celkově
spokojeni se systémem a naopak.
Tabulka 84 – Identifikace rozhodujících faktorů celkové spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska procesu č. 03

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
ovládání systému
Zdržující příliš dlouhá odezva
srozumitelnost systému
srozumitelnost systému
funkcionality systému
účelnost změn
užitečnost dat
funkcionality systému

Spokojenost
s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

nespokojen/a nespokojen/a

100

spokojen/a
spokojen/a
nezávažné
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

90
83
82
70
62
61
59
57
52

spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

Uživatelé hodnotí kladně především uživatelskou podporu systému (2,3), kdy 25 % z nich považuje
podporu za „výbornou“. Rozhodujícími faktory pro spokojenost s uživatelskou podporou je osobní
zkušenost s (ne)dostupností hotline, dále přístup technické podpory / hotline (dostupnost a ochota
pracovníků řešit problém) a v neposlední řadě informace získané na technické podpoře (vedoucí k
vyřešení problému).
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Tabulka 85 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska uživatelské podpory z
hlediska procesu č. 03

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

Pomoc poskytnutá hotline nepomohla vyřešit problém
účelnost změn
přístup technické podpory
informace získané na technické podpoře
Hotline systému nebyla dostupná
Školení k systému nebylo pro mě užitečné
přístup technické podpory
Hotline systému nebyla dostupná
informace získané na technické podpoře
informovanost o funkcionalitách systému
užitečnost systému školení

nezávažné
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
závažné
nezávažné
spokojen/a
nezávažné
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

100
100
97
93
81
71
70
70
61
52
51

Uživatelé hodnotí kladně kvalitu systému také z hlediska obsažených dat a informací (2,8).
Spokojenost s tímto hlediskem je nejvíce ovlivněna atributem užitečností dat, tj. zda systém obsahuje
pouze data důležitá/nutná pro práci.
Tabulka 86 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska informací/dat z
hlediska procesu č. 03

Kritérium/atribut/nedostatek

stručnost
užitečnost
formát
spolehlivost
integrita
srozumitelnost
vnější propojenost s jinými systémy
užitečnost
vnější propojenost s jinými systémy

Odpověď

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
91
74
64
63
62
56
52

Naopak mírně negativně hodnotí systém z hlediska pracovního prostředí / aplikace (3,1). Toto
hledisko je nejvíce ovlivňováno spokojeností se srozumitelností systému (systém je intuitivní a
snadno se v něm orientuje) a spokojeností s ovládáním systému (přehlednost rozložení polí a
„tlačítek“, dostupnost základního menu).
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Tabulka 87 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí
/ aplikace z hlediska procesu č. 03

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

srozumitelnost systému
srozumitelnost systému
ovládání systému
Zdržující příliš dlouhá odezva
rychlost práce
výstupy systému
ovládání systému
funkcionality systému

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nezávažné
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
92
81
68
67
60
53

04 Přijetí a registrace projektové žádosti
Předmětem procesu je příjem projektové žádosti o finanční podporu z OP LZZ. Žádost se předkládá v
tištěné podobě a aplikaci Benefit7.
Nedostatky procesu/subprocesů
Doručení písemné žádosti je duplicitní agendou k evidenci žádosti v IS Benefit7.
Tabulka 88 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 04

Subproces

Příjem
projektové
žádosti

Název/
kategorie
nedostatku
Elektronizace
komunikace s
žadatelem
–
Příjem
projektové
žádosti

Závažnost
nedostatku
2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Až 79 % uživatelů se setkalo s nějakou chybějící
funkcionalitou, což považují za závažné (známka 3,6).

•

Na druhou stranu jsou uživatelé spíše spokojeni s
funkcionalitami systému (2,7).

Parametry kvality IS Monit7+
Vzhledem ke skutečnosti, že tento proces je obsluhován totožnými rolemi jako v případě procesu 03
Nastavování a vyhlašování výzvy, je uživatelské hodnocení parametrů kvality z hlediska tohoto
procesu totožné s uživatelským hodnocením z hlediska procesu 03 Nastavování a vyhlašování výzvy.
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05 Výběr projektů k realizaci a jejich akceptace (smlouva/rozhodnutí)
Formální hodnocení žádosti, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a výběr projektů, vydání
právního aktu.
Nedostatky procesu/subprocesů
Databáze neobsahuje vždy aktuální údaje, například smlouvy s hodnotiteli, či údaje o aktuální
dostupnosti hodnotitelů.
−

Z vybraných názorů uživatelů IS vyplývá, že problémem je také citlivost těchto dat:
„Existují citlivá data (…)která jsou v určitém období potenciálně zneužitelná – například
informace o hodnocení a hodnotitelích např. od přidělení projektu hodnotiteli po konání
výběrové komise. K těmto údajům má přístup zbytečně mnoho uživatelů…“61

Tabulka 89 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 05

Subproces

Věcné
hodnocení

Název/
kategorie
nedostatku
Databáze
hodnotitelů Neaktuálnost
databáze
hodnotitelů

Závažnost
nedostatku
2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Až 79 % uživatelů se setkalo s nějakou chybějící
funkcionalitou, což považují za závažné (známka 3,6).

•

Na druhou stranu jsou uživatelé spíše spokojeni s
funkcionalitami systému (2,7).

Parametry kvality IS Monit7+
Vzhledem ke skutečnosti, že tento proces je obsluhován totožnými rolemi jako v případě procesu 03
Nastavování a vyhlašování výzvy, je uživatelské hodnocení parametrů kvality z hlediska tohoto
procesu totožné s uživatelským hodnocením z hlediska procesu 03 Nastavování a vyhlašování výzvy.

06 Správa a monitorování realizace projektů
Monitorování na úrovni projektů, informování o realizaci projektu a jeho změnách. Proces zajistí
uložení informací o projektech a tak umožní sledování jeho stavu, změn a progresu.

61

Zdroj: Volná odpověď uživatele Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012); upraveno
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Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

duplicita vyplňování v monitorovacích zprávách – například klíčové aktivity (i když se jedná o
metodické nastavení a nikoliv o „vadu“ systému, uživatelé toto vnímají jako komplikaci při
práci);

•

nepřehlednost v hledání sestav (uváděn například údaj o vyčerpané částce projektu), složité
práce se sestavami.
−

Vybrané názory uživatelů: „Musí se provádět následná korekce výstupu (odstraňování
prázdných sloupců aj.)“ „Problematický je převod sestav z Monit7+ do Excelu a práce s
čísly.“ 62;

−

Komentář zpracovatele: Existuje sestava R203, která umožňuje uživateli získat údaj
Vyčerpáno/vyúčtování, tento údaj lze rovněž získat přímo ve Finančním plánu projektu.
Kritický názor uživatele není důsledkem datového nedostatku systému, ale je způsoben
pravděpodobně nespokojeností s ovládáním a ergonomií přístupu k datům, případně
individuální neznalostí, jak danou informaci získat.

•

doručení písemné monitorovací zprávy, žádosti o platbu, žádosti o změny v projektu apod. je
duplicitní agendou k evidenci žádosti v IS Benefit7 (i když se jedná o metodické nastavení a
nikoliv o „vadu“ systému, uživatelé toto vnímají jako komplikaci při práci);

•

Benefit7 je evidenční nástroj bez validace dat. V případě, že je v projektu udělána změna
(například finanční), tak žadatel může klidně vyplnit chybně rozpočet.
−

Vybrané názory uživatelů: „Neexistuje propojení systému IS Monit7+, Benefit7 a účetních
systémů. Častá chybovost v přenášených datech mezi systémy.“ „Informace, které jsou
přenášeny do MSC, nejsou verifikovány a občas dochází k chybám, které by šlo odstranit
zavedením automatických kontrolních algoritmů.“ „Chybně zadaná data nelze jednoduše
opravit. Opravy jsou příliš komplikované a zdlouhavé.“ 63

−

Komentář zpracovatele: V Benefitu7 jsou nastaveny kontroly, včetně validace dat na
ARES a ÚIR – ADR. Není v možnostech Benefit7 validovat správnost vyplněných
metodických dat o realizaci projektu. Pokud je změna správně provedena v Monit7+,
přenese se i do MZ do Benefitu7. Monit7+ je propojen s Benefit7, MSC2007 i ÚIS SAP
MPSV, proto oprava chybně zadaných dat může být komplikovaná. Chyby je potřeba
opravit v několika IS (M7+, ÚIS SAP, VIOLA, CEDR,…). Poměr oprav, které je oddělení

62

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
63
Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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podpory schopno realizovat samo versus opravy, které se zadávají do návazných
systémů je uváděn cca 70:30. V klidném období – tj. období, kdy neprobíhají přípravy na
certifikace – je počet „složitých“ oprav cca 10-15/měsíc. Pravidelně se konají školení
„Nejčastější chyby v práci s Monit7+“.
Tabulka 90 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 06

Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Administrace
monitorovacích
zpráv z
finančního
pohledu

Duplicita
vyplňování
(klíčové aktivity)

Administrace
monitorovacích
zpráv z
finančního
pohledu

Nepřehlednost
v hledání sestav

–

Administrace
monitorovacích
zpráv z
finančního
pohledu

Elektronizace
komunikace s
žadatelem
(komunikace)

Vnitřní kontroly
systému
(vyplňování
monitorovací
zprávy, ŽOP)

Závažnost
nedostatku
2

2

2

2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

•

S problémem duplicitního zadávání dat a údajů do
systému se setkalo 70 % uživatelů, kteří tento
nedostatek považují za spíše závažný (2,7).

•

S vnitřní propojeností systému (kdy se data
neduplikují) jsou uživatelé spíše spokojeni (2,8).

•

Nepřehledná práce se sestavami se dotýká 88 %
uživatelů, kteří tento nedostatek vnímají spíše
negativně (3,2).

•

Postup tvorby výstupů systému (sestav) a práci s
ním hodnotí uživatelé spíše negativně (3,3).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel
identifikovaný nedostatek. Za relevantní zjištění lze
považovat následující:
•

Až 79 % uživatelů se setkalo s nějakou chybějící
funkcionalitou, což považují za závažné (známka
3,6).

•

Na druhou stranu jsou uživatelé spíše spokojeni s
funkcionalitami systému (2,7).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel
identifikovaný nedostatek. Za relevantní zjištění lze
považovat následující:
•

Až 79 % uživatelů se setkalo s nějakou chybějící
funkcionalitou, což považují za závažné (známka
3,6).

•

Na druhou stranu jsou uživatelé spíše spokojeni s
funkcionalitami systému (2,7) a s vnitřní
propojeností systému (2,8).

Parametry kvality IS Monit7+
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Vzhledem ke skutečnosti, že tento proces je obsluhován totožnými rolemi jako v případě procesu 03
Nastavování a vyhlašování výzvy, je uživatelské hodnocení parametrů kvality z hlediska tohoto
procesu totožné s uživatelským hodnocením z hlediska procesu 03 Nastavování a vyhlašování výzvy.

07 Realizování plateb
Proces obsahuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu, přijetí žádosti o platbu, schválení žádosti
o platbu, proplacení platby příjemci a následnou certifikaci.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

ačkoli jsou v IS Monit7+ data o projektech, neslouží IS uspokojivě potřebám sestavování
rozpočtů a výhledů. IS není v tomto ohledu vnímán jako spolehlivý. Podklady od finančních
manažerů/externích administrátorů se vkládají do MS Excel.
−

Vybrané názory uživatelů: „Nedostatečný je rozsah dat uvolněných pro tvorbu sestav.“
Existuje „nejasnost popisu datových polí v modulu uživatelské sestavy. Neexistuje
"slovník polí", ze kterého by bylo možné snadno přijít na to, jak do uživatelské sestavy
přidat datové pole, o kterém vím, že v prezentační vrstvě jej vidím na určité záložce tam a
tam.“ „Chybí nápověda (popis zdrojových dat) při tvorbě vlastních sestav. Uživatel neví,
zdali do sestavy zařazuje relevantní data.“ „Omezuje mě velké množství výstupních
sestav (vím, jaká data potřebuji, ale pak musím projít velký seznam sestav a zkoumat,
která by mohla obsahovat to, co potřebuji).“ „Konzultace s poskytovatelem systému
(TESCO SW) na téma, co mám zadat do uživatelské sestavy, aby se mi tam objevily údaje,
které vidím na té a té záložce. Reakce byla pomalá a ukázalo se, že systém to
neumožňuje, byť neexistoval důvod, proč by zrovna tento údaj nemělo být možné do
sestavy vkládat.“ „Při generování sestav – v naději, že se pod názvem skrývá to, co
potřebuji – systém několik dlouhých minut (cca 30 min) generoval a nakonec potřebné
hodnoty nebyly nikde zadány a vygenerovala se prázdná tabulka, operaci nebylo možno
v průběhu stornovat. Systému trvá „delší dobu, než se vygeneruje sestava rozpočtu.
Stačil/a jsem si uvařit a vypít kávu.“ „Generování sestav trvá velmi dlouhou dobu, někdy
dojde i k odhlášení ze systému.“ „Generování sestav v Monit7+ trvá neúměrně dlouho.
Například generování 4stránkového rozpočtu mi dnes odstavilo Monit7+ na cca 15
minut.“ „Generování sestav je velice zdlouhavé, vytvořit vlastní sestavu je velmi
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komplikované, např. nastavení, jak bude výchozí sestava vypadat, se člověk po
jednodenním školení určitě nenaučí.“ 64;
−

Komentář zpracovatele: Uživatelské výtky v zásadě míří způsob dostupnosti dat skrze
sestavy, případně na malou flexibilitu přístupu k datům a jejich využitelnost pro
reporting vedení. Sestava Rozpočet existuje. Neexistenci požadované sestavy je možné
řešit zadáním specifického požadavku. Dlouhá doba načítání sestav je kromě objemných
sestav způsobena i rychlostí připojení na Internet. V jednotlivých problematických
případech lze zažádat o optimalizaci sestav (vhodné u sestav, které se využívají s vysokou
frekvencí).

•

v případě, kdy dojde ke krácení prostředků, systém neumožňuje zpětnou kontrolu a
sledování stavu;

•

systém vyplnění žádosti o platbu neobsahuje kontroly na straně žadatele.
−

•

v případě, že je příjemce požádán o úpravu rozpočtu, tak v systému nikde není evidován
původní stav. Ten se přepíše novým a je nezbytné celý rozpočet znovu překontrolovat;
otevření žádosti ke změnám umožňuje žadateli zanést jiné chyby.
−

•

komentář zpracovatele: Žádost o platbu je relativně jednoduchý úkon, kontrola
vykonávána na straně poskytovatele, v Benefitu7 nastaveny technické kontroly;

komentář zpracovatele: Pro zjednodušení práce lze využít Srovnávač MZ. Změny by
nicméně mohly být lépe vizualizovány a zvýšena tak uživatelská hodnota funkcionality
uživatele. Provedení změn v žádosti podle pokynů poskytovatele dotace je povinností
příjemce. Implementace možnosti zpřístupnit pouze vybraná datová pole pro změny
představuje technicky relativně náročný zásah;

nemožnost pokračovat v aktivitách na konkrétním projektu po schválení žádosti o platbu
před přenesením dat.

Tabulka 91 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 07

Subproces

Sestavení
rozpočtu a
predikce

Název/
kategorie
nedostatku
Nemožnost /
nevyhovující
nastavení pro
sestavení
rozpočtu a
predikcí na
úrovni

Závažnost
nedostatku
2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina finančních manažerů se někdy setkala s
nějakou chybějící funkcionalitou, kdy neměla možnost

64

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

programu (MS
Excel)

Sestavení
rozpočtu a
predikce

Přijetí žádosti
o platbu

Nemožnost
kontroly
aktuálního
stavu čerpání
operačního
programu

Vnitřní kontroly
systému v
Benefit7
(vyplňování
ŽOP)

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli
vytvořit v systému výstup podle potřeby (71 %).

2

2

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
závažnou (3,4).

•

S funkcionalitami nejsou finanční manažeři ani
spokojeni, ani nespokojeni (2,9).

•

Na druhou stranu se téměř všichni finanční manažeři
setkali se situací, kdy jim nějaké informace nebo data
potřebné pro práci chyběly (93 %).

•

Nedostatek chybějících informací/dat je vnímám
průměrně (2,9).

•

S dostupnosti dat v krátkém čase jsou uživatelé spíše
spokojeni (2,5).

•

Obdobně jsou uživatelé
propojeností databází (2,5).

•

Uživatelé nejsou naopak příliš spokojeni s výstupy
systému (3,1).

spokojeni

s

vnitřní

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina finančních manažerů se někdy setkala s
nějakou chybějící funkcionalitou, kdy neměla možnost
vytvořit v systému výstup podle potřeby (71 %).

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
závažnou (3,4).

•

S funkcionalitami nejsou finanční manažeři ani
spokojeni, ani nespokojeni (2,9).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina finančních manažerů se někdy setkala s
nějakou chybějící funkcionalitou, kdy neměla možnost
vytvořit v systému výstup podle potřeby (71 %).

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
závažnou (3,4).

•

S funkcionalitami nejsou finanční manažeři ani
spokojeni, ani nespokojeni (2,9).

•

O něco více jsou uživatelé spokojeni s vnitřní
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Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli
propojeností databází (2,5).

Přijetí žádosti
o platbu

Přijetí žádosti
o platbu

Proplacení
platby
příjemci

Přepisování
změn v systému
v případě
podávání
Žádosti o
platbu

Práva na změny

Přenosy dat
(nemožnost
pokračovat v
aktivitách)

2

3

3

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina finančních manažerů se někdy setkala s
nějakou chybějící funkcionalitou, kdy neměla možnost
vytvořit v systému výstup podle potřeby (71 %).

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
závažnou (3,4).

•

S funkcionalitami nejsou finanční manažeři ani
spokojeni, ani nespokojeni (2,9).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina finančních manažerů se někdy setkala s
nějakou chybějící funkcionalitou, kdy neměla možnost
vytvořit v systému výstup podle potřeby (71 %).

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
závažnou (3,4).

•

S funkcionalitami nejsou finanční manažeři ani
spokojeni, ani nespokojeni (2,9).

•

O něco více jsou uživatelé spokojeni s vnitřní
propojeností databází (2,5).

•

S neaktuálními daty v důsledku zpoždění se vkládáním
dat se setkalo již 83 % finančních manažerů.

•

Problém neaktuálních dat není vnímán ani jako
závažný, ani nezávažný (2,9).

•

Dostupnost dat v krátkém čase je finančními
manažery hodnocena spíše kladně (2,5).

Parametry kvality IS Monit7+
Finanční manažeři hodnotí systém jako průměrný (3,0).
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Tabulka 92 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 07

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení
Atributy s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

Události s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

•

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

3,0

3,1

2,7

2,3

spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace

•

užitečnost dat

•

Školení k systému
bylo/nebylo pro
mě užitečné

•

srozumitelnost IS

•

spolehlivost dat

•

rychlost práce v IS

•

integrita dat

•

formát dat

•

Závažnost
zdržující příliš
dlouhé odezvy

•

Závažnost výskytu
chybných údajů

•

přístup
pracovníků
technické
podpory

•

kvalita informací
získaných na
technické
podpoře

•

Pomoc
poskytnutá
hotline pomohla/
nepomohla
vyřešit problém

•

Hotline systému
byla/nebyla
dostupná

Poznámka: tučně jsou označeny „rozhodující“ faktory, netučně „hlavní“ faktory

Obrázek 32 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 07

Spokojenost s IS Monit7+ z hlediska procesu č.07
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Spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ / APLIKACE
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4 (dostatečný)

Spokojenost z hlediska DAT a
INFORMACÍ
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nemohu posoudit

Spokojenost s uživatelskou PODPOROU
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Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje názor uživatelů, je spokojenost s pracovním prostředím
systému.
Tabulka 93 – Identifikace rozhodujících faktorů celkové spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska procesu č. 07

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

vnější propojenost s jinými systémy
užitečnost systému školení
užitečnost dat
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
aktuálnost dat
Zdržující příliš dlouhá odezva
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
Školení k systému nebylo pro mě užitečné
ovládání systému
rychlost práce
účelnost změn
srozumitelnost systému
vnitřní propojenost systému

Spokojenost
s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

100
100
90

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a nespokojen/a
závažné
nespokojen/a

89
76
74

nespokojen/a
závažné
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

70
63
59
59
59
53
52

nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Finanční manažeři jsou se systémem více spokojeni z hlediska uživatelské podpory (2,3). Jejich
hodnocení je nejvíce ovlivněno spokojeností s přístupem technické podpory. Až 26 % finančních
manažerů, kteří někdy využili uživatelskou podporu, ji považuje za „výbornou“.
Tabulka 94 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska uživatelské podpory z
hlediska procesu č. 07

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

Pomoc poskytnutá hotline nepomohla vyřešit problém
přístup technické podpory
Hotline systému nebyla dostupná
informace získané na technické podpoře
informace získané na technické podpoře
přístup technické podpory

nezávažné
nespokojen/a
nezávažné
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

100
100
64
62
57
50

O něco méně jsou tito uživatelé spokojeni se systémem z hlediska dat a informací (2,7).
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Tabulka 95 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska informací/dat z
hlediska procesu č. 07

Kritérium/atribut/nedostatek

stručnost
Chybné údaje
spolehlivost
integrita
srozumitelnost
vnější propojenost s jinými systémy
formát
integrita
spolehlivost
užitečnost

Odpověď

spokojen/a
nezávažné
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem

Koeficient vlivu

100
94
85
77
75
65
63
58
55
52

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Uživatelé jsou spokojeni méně z hlediska pracovního prostředí / aplikace systému (3,1). Toto
hodnocení je dáno především (ne)spokojeností se srozumitelností systému.
Tabulka 96 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí
/ aplikace z hlediska procesu č. 07

Kritérium/atribut/nedostatek

srozumitelnost systému
rychlost práce
srozumitelnost systému
Zdržující příliš dlouhá odezva
ovládání systému

Odpověď

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
závažné
spokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem

Koeficient vlivu

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

100
72
68
59
57

08 Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a řídicím orgánem
Informování žadatele/příjemce a řídícího orgánu o stavu projektu a změně jeho stavu.
Nedostatky procesu/subprocesů
Není jednotně nastaven jasný proces či jeho informační podpora v systému. Komunikuje se výhradně
přes e-mail a další kanály. Toto je nesystémové a velice špatně se zde vyhledává a dohledávají
informace. Systém omezeně podporuje CRM agendy; neeviduje požadavky ŘO na žadatele/příjemce,
jejich vypořádání, odpovídání dotazů atp. Systém nepropojuje agendy projektového manažera a
finančního manažera, nepodporuje zastupitelnost, track record komunikace atp.
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Tabulka 97 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 08

Subproces

Externí
komunikace

Název/
kategorie
nedostatku
Komunikace se
žadateli
(neexistence
systémového
nástroje)

Závažnost
nedostatku
2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

S nějakou chybějící funkcionalitou se setkalo 83 %
projektových a finančních manažerů.

•

Chybějící funkcionalita je uživateli považována za
průměrně závažná (2,9).

•

Spíše kladně je hodnocena dostupnost dat v krátkém
čase (2,5).

Parametry kvality IS Monit7+
Vzhledem ke skutečnosti, že tento proces je obsluhován totožnými rolemi jako v případě procesu 03
Nastavování a vyhlašování výzvy, je uživatelské hodnocení parametrů kvality z hlediska tohoto
procesu totožné s uživatelským hodnocením z hlediska procesu 03 Nastavování a vyhlašování výzvy.

09 Kontrola realizace projektů
Cílem kontrol je předcházet vzniku vážných problémů pomocí identifikace nedostatků, které by mohly
ovlivnit úspěšnou realizaci projektu.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

IS neumožňuje vygenerovat automaticky předvyplněné protokoly, výstupy (například
protokol o kontrole, řeší se Wordem mimo IS);
−

•

Komentář zpracovatele: Nedostatek indikovaný uživateli není výhradou vůči technickým
možnostem systému podporovat proces. Ukazuje na možnost zdokonalit podporu
procesu z pohledu uživatele. Promítnutí požadavku do funkcionalit systému předpokládá
vznesení požadavku na úpravu systému a jeho zapracování.

plány kontrol jsou vytvářeny mimo IS; vytvářeny a evidovány v databázích MS Excel, včetně
závazných termínů. Potenciálně by mohly být sestaveny přímo v systému s přidělením a
kontrolou termínů.
−

Vybrané názory uživatelů: „Neexistuje možnost vytvoření relevantních sestav pro
sledování termínů a reálného stavu projektu. Tvorba sestav není "user friendly".“ „Uvítali
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bychom více automatizace v systému – sledování termínů a upozornění, upozornění na
překročení částek, apod. Systém by měl snižovat "papírovou" zátěž.“ 65.

Tabulka 98 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 09

Subproces

Realizace
kontrol na
místě (ex
ante, v
průběhu a po
ukončení
projektu)

Realizace
kontrol na
místě (ex
ante, v
průběhu a po
ukončení
projektu)

Sestavení
plánu kontrol

Název/
kategorie
nedostatku
Využívané
formáty příloh
(nekomfortní
práce, velikost)

Chybějící
podpora pro
automatické
předvyplňování
dokumentace
ke kontrole

Chybějící
evidence plánu
kontrol
(chybějící
funkcionalita
sestavení plánu
kontrol)

Závažnost
nedostatku
2

2

2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

•

Naprostou většinu uživatelů někdy omezila při práci
nekomfortní práce s vloženými přílohami (88 %).

•

Nekomfortní práce s vloženými přílohami v důsledku
nevhodného formátu nebo přílišné velikosti apod. je
uživateli hodnocena spíše negativně (3,2).

•

Uživatelé jsou s formátem dat spíše spokojeni (2,6).

•

Kladně je hodnocena také integrita dat (2,4).

•

Naopak spíše záporně je hodnocena kvalita systému z
hlediska rychlosti práce (3,1).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina projektových manažerů a kontrolorů se
setkala s nějakou chybějící funkcionalitou (83 %).

•

Chybějící funkcionalitu považují za rozhodně závažnou
(3,7).

•

S kvalitou systému z hlediska funkcionalit jsou
uživatelé spíše spokojeni (2,7).

•

Nespokojeni jsou uživatelé naopak s výstupy systému
(3,3).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Většina projektových manažerů a kontrolorů se
setkala s nějakou chybějící funkcionalitou (83 %).

•

Chybějící funkcionalitu považují za rozhodně závažnou
(3,7).

•

S kvalitou systému z hlediska funkcionalit jsou

65

Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli
uživatelé spíše spokojeni (2,7).
•

Nespokojeni jsou uživatelé naopak s výstupy systému
(3,3).

Parametry kvality IS Monit7+
Projektoví manažeři a kontroloři hodnotí systém jako průměrný (2,9).
Tabulka 99 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 09

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení
Atributy s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

Události s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

•

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,9

3,2

2,8

2,2

spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace

•

ovládání IS

•

srozumitelnost IS

•

funkcionality IS

–

•

srozumitelnost IS

•

užitečnost dat

•

účelnost změn

•

ovládání IS

•

stručnost dat

•

•

rychlost práce

•

formát dat

informovanost o
funkcionalitách
systému

•

kvalita informací
získaných na
technické
podpoře

•

přístup
pracovníků
technické
podpory

•

Pomoc
poskytnutá
hotline pomohla/
nepomohla
vyřešit problém

•

Hotline systému
byla/nebyla
dostupná

•

Školení k systému
bylo/nebylo pro

•

Závažnost příliš
dlouhé odezvy
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Hodnocení
spokojenosti

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

mě užitečné
Poznámka: tučně jsou označeny „rozhodující“ faktory, netučně „hlavní“ faktory

Obrázek 33 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 09
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Celková spokojenost se systémem je nejvíce ovlivněna kvalitou pracovního prostředí systému.
Tabulka 100 – Identifikace rozhodujících faktorů celkové spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska procesu č.
09

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

Zdržující příliš dlouhá odezva
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
ovládání systému
srozumitelnost systému
užitečnost dat
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
funkcionality systému
ovládání systému
rychlost práce
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Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

nezávažné

spokojen/a

100

nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

100
78
74
68

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

62
57
57
52
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Uživatelé jsou se systémem více spokojeni z hlediska uživatelské podpory (2,2). Rozhodujícími faktory
pro toto hodnocení je názor na účelnost změn (zda změny v systému vedou k zefektivnění a
zjednodušení práce) a zkušenost a spokojenost s pomocí poskytnutou hotline (zda pomohla vyřešit
problém).
Tabulka 101 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska uživatelské podpory
z hlediska procesu č. 09

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

Pomoc poskytnutá hotline nepomohla vyřešit problém
účelnost změn
Školení k systému nebylo pro mě užitečné
informace získané na technické podpoře
přístup technické podpory
informovanost o funkcionalitách systému
Hotline systému nebyla dostupná
Hotline systému nebyla dostupná
informovanost o funkcionalitách systému
užitečnost systému školení
Pomoc poskytnutá hotline nepomohla vyřešit problém
účelnost změn

nezávažné
nespokojen/a
nezávažné
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nezávažné
závažné
spokojen/a
spokojen/a
závažné
spokojen/a

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

100
100
93
93
89
78
75
68
67
63
62
53

Méně jsou projektoví manažeři a kontroloři spokojeni s daty a informacemi (2,8). Spokojenost s tímto
kritériem kvalitního systému je nejvíce ovlivňována názorem na užitečnost uložených dat (zda systém
obsahuje pouze data důležitá/nutná pro práci).
Tabulka 102 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska informací/dat z
hlediska procesu č. 09

Kritérium/atribut/nedostatek

užitečnost
stručnost
formát
srozumitelnost
Nadbytečná data a informace pro Vaši práci
aktuálnost
užitečnost
vnější propojenost s jinými systémy
vnitřní propojenost systému

Odpověď

nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nezávažné
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
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Spokojenost s
hodnoceným
kritériem
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
96
83
83
67
67
65
56
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Nejméně jsou tito uživatelé spokojeni se systémem z hlediska pracovního prostředí a aplikace (3,2).
Nejdůležitějšími atributy jsou v tomto případě srozumitelnost a jednoduchost ovládání systému. S
pracovním prostředím systému je spokojeno pouze 28 % projektových manažerů a kontrolorů.
Tabulka 103 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska pracovního
prostředí / aplikace z hlediska procesu č. 09

Kritérium/atribut/nedostatek

srozumitelnost systému
Zdržující příliš dlouhá odezva
ovládání systému
srozumitelnost systému
rychlost práce
ovládání systému
výstupy systému

Odpověď

nespokojen/a
nezávažné
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
97
96
74
54
50

10 Monitorování a hodnocení operačního programu
Vyhodnocení výsledků plnění cílů operačního programu z dat realizovaných projektů. Zajištění dat
potřebných pro přípravu, tvorbu a schválení výroční zprávy za operační program.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

predikce je řešena v MS Excel, je složitě realizována ze sestav a podkladů, ačkoli systém
veškeré informace obsahuje;

•

včasné zakládání dat – zpoždění s předkládáním a administrací monitorovacích zpráv se
promítá do zkreslení údajů o věcném pokroku programu;

•

chybné vkládání dat – například není zadána kumulativní hodnota indikátoru na projektu, ale
pouze za danou etapu; pokud chybu neodchytí PM, tak se chyba propíše do systému;
ovlivněno fluktuací a zkušeností projektových manažerů (fluktuace);

•

chyby v indikátorech na projektu se neopravují – pokud je zjištěna chyba, je požadavek na
opravu předán přes PM žadateli, opravuje sám v další monitorovací zprávě.

Tabulka 104 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 10

Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli
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Subproces

Reportování

Monitorování
věcného
pokroku
programu

Monitorování
věcného
pokroku
programu

Název/
kategorie
nedostatku
Nedostatečná
podpora pro
reportování

Zpoždění ve
vkládání dat
(administrace
monitorovacích
zpráv)

Chyby ve
vkládání dat

Závažnost
nedostatku
2

2

2

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

S nějakou chybějící funkcionalitou systému Monit7+
se setkalo až 90 % zainteresovaných uživatelů.

•

Chybějící funkcionality jsou uživateli považovány za
rozhodně závažný nedostatek aktuálního systému
(3,7).

•

Se současnými funkcionalitami systému jsou uživatelé
spokojeni průměrně (2,9).

•

Mnohem hůře jsou hodnocena tvorba výstupů a
práce s nimi (3,6).

•

Většina uživatelů má zkušenosti s neaktuálními daty v
důsledku zpoždění se vkládáním dat (například
administrací monitorovacích zpráv; 86 %).

•

Neaktuálnost dat je navíc uživateli hodnocena jako
závažná (3,4).

•

Na druhou stranu je dostupnost dat vnímána kladně
(2,7).

•

Uživatelé jsou spokojeni se spolehlivostí dat (2,6).

•

Data považují uživatelé za spíše aktuální (2,8).

•

S chybnými údaji se setkalo „pouze“ 67 %
relevantních uživatelů.

•

Nicméně problém chybných dat je vnímán jako
závažný (3,5).

•

Se současnými funkcionalitami systému jsou uživatelé
spokojeni průměrně (2,9).

•

Uživatelé jsou spokojeni se spolehlivostí dat (2,6).

•

Data považují uživatelé za spíše aktuální (2,8).

Parametry kvality IS Monit7+
Evaluátoři, metodici a koordinátoři monitoringu jsou se systémem spokojeni průměrně (2,9). Celkově
je se systémem spokojeno pouze 19 % evaluátorů, metodiků a kontrolorů.
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Tabulka 105 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 10

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení
Atributy s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

•

•

Události s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,9

3,1

3,2

1,8

spokojenost s
kvalitou IS z
hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace

•

rychlost práce v IS

–

•

přístup
pracovníků
technické
podpory

•

kvalita informací
získaných na
technické
podpoře

účelnost změn

–

–

•

Závažnost
chybějících
informací a data

–

Poznámka: tučně jsou označeny „rozhodující“ faktory, netučně „hlavní“ faktory

Obrázek 34 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 10
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Tabulka 106 – Identifikace rozhodujících faktorů celkové spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska procesu č.
10

Kritérium/atribut/nedostatek

spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
samostatnost práce v systému
účelnost změn
užitečnost systému školení
informace získané na technické podpoře
účelnost změn
formát dat

Odpověď

Spokojenost
s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

100
100
68
67
67
67
67

Vzhledem k vyšším požadavkům na kvalitu dat hodnotí kvalitu systému z hlediska informací a dat
spíše negativně (3,2). Více než polovina evaluátorů, metodiků a kontrolorů není s kvalitou informací
a dat spokojena (52 %).
Tabulka 107 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska informací/dat z
hlediska procesu č. 10

Kritérium/atribut/nedostatek

vnitřní propojenost systému
Chybějící informace a data
užitečnost

Odpověď

nespokojen/a
neutrální
nespokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
61

Obdobně hodnotí systém z hlediska pracovního prostředí / aplikace (3,1).
Tabulka 108 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska pracovního
prostředí / aplikace z hlediska procesu č. 10

Kritérium/atribut/nedostatek

rychlost práce
rychlost práce
Chybějící funkcionalita
výstupy systému

Odpověď

neutrální
nespokojen/a
závažné
nespokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

Koeficient vlivu

100
100
78
59

Naopak celkem jsou spokojeni s uživatelskou podporou systému (1,8), což je výrazně ovlivněno
kladnou zkušeností s přístupem technické podpory.
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Tabulka 109 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska uživatelské podpory
z hlediska procesu č. 10

Kritérium/atribut/nedostatek

přístup technické podpory
přístup technické podpory
informace získané na technické podpoře
informace získané na technické podpoře

Odpověď

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

100
100
67
54

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

11 Monitorování programového období
Zajištění dat pro reportování na úrovni ČR (NSRR, případně Evropského sociálního fondu).
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu nebyly identifikovány žádné nedostatky.
Parametry kvality IS Monit7+
Metodici a koordinátoři monitoringu jsou se systémem spíše spokojeni (2,7). Velmi kladně hodnotí
uživatelskou podporu (1,6). Se systémem z hlediska pracovního prostředí i z hlediska dat jsou spíše
spokojeni (oboje 2,8).66
Tabulka 110 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 11

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,7

2,8

2,8

1,6

Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 11 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

66

Hodnocení je ovlivněno nízkou bází respondentů.
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Obrázek 35 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 11
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Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 11 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

12 Administrace nesrovnalostí
Zajištění dat potřebných pro identifikaci nesrovnalostí, evidence podezření na nesrovnalosti a
nesrovnalostí.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

průběh řešení nesrovnalostí (protokol) je zadáván až po ukončení řízení, chybí informace o
průběžném stavu;

•

systém neobsahuje evidenci nesrovnalostí v projektech, eviduje se v MS Excel67.
−

Vybrané názory uživatelů: „Nesrovnalosti v systému evidovány nejsou vůbec.“ V systému
„neexistuje provázanost záložek kontrola projektu a nesrovnalosti.“ 68;

67

Z technického ani obsahového hlediska se nejedná o nedostatek informačního systému, ale danost
metodického nastavení řízení programu. Z pohledu osob odpovídajících za management nesrovnalostí na
úrovni programu je požadavek na obsluhu tohoto procesu v rámci jednoho IS legitimní.
68
Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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•

evidence veřejné podpory – není umožněno snižovat veřejnou podporu ve schválených
projektech, důsledkem jsou nepřesnosti v sestavách k veřejné podpoře za program69.

Tabulka 111 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 12

Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

–

Chybějící
funkcionalita
(informace o
průběžném
stavu)

2

•

Vzhledem k nízké bázi respondentů není možné
validovat/zhodnotit.

–

Chybějící
funkcionalita
(evidence
hlášených
nesrovnalostí)

2

•

Vzhledem k nízké bázi respondentů není možné
validovat/zhodnotit.

–

Chybějící
funkcionalita
(snížení veřejné
podpory)

2

•

Vzhledem k nízké bázi respondentů není možné
validovat/zhodnotit.

Parametry kvality IS Monit7+
Koordinátoři nesrovnalostí nejsou se systémem příliš spokojeni (4,0). Nespokojeni nejsou především
s kvalitou pracovního prostředí (4,0) a s informacemi a daty (3,0). S uživatelskou podporou jsou
naopak velmi spokojeni (1,0).70
Vzhledem ke skutečnosti, že tato agenda je řešena primárně v systému MSC2007, může být
uživatelské hodnocení zkreslené.
Tabulka 112 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 12

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

4,0

4,0

3,0

1,0

69

Na nedostatek identifikovaný uživateli může mít vysoký vliv komplikovanost samotného procesu evidence
veřejné podpory, podobně jako technická a informační podpora informačního systému. Na základě zpracovateli
dostupných poznatků není možné jednoznačně příčinu identifikovat. Po čistě technické stránce systém
umožňuje provést změnu v zanesených hodnotách.
70
Hodnocení je ovlivněno nízkou bází respondentů.
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Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 12 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

Obrázek 36 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 12
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Poznámka: Hodnocení spokojenosti s kvalitou systému z hlediska procesů je v případě procesu 12 ovlivněno
nízkou bází respondentů.

13 Podpora uživatelů IS Monit7+
Podpora uživatelů IS Monit7+ včetně zabezpečení IS, ochrany vkládání dat, definice rolí a kompetencí,
školení uživatelů.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci tohoto procesu byly identifikovány následující nedostatky:

•

zřizování přístupů – vyplňuje se v MS Excel, na základě kterého je zařízen přístup. V dnešní
době není možné, aby správa uživatelských účtů byla řešena skrze XLS soubory. Systém by
měl umožňovat definovat workflow, na základě kterého by uživateli byl přístup
založen/odstraněn/změněn. Systém by měl systémově řešit nečinnost uživatele a jeho
případnou deaktivaci.
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−

Vybrané názory uživatelů: „Zasílání formulářů pro zřízení přístupu do systému je
zbytečná administrativa, zvláště když usilujeme o eGovernment.“ 71;

•

zrušení přístupů – vyplňuje se v MS Excel (není systémový přístup, systém nehlídá
automaticky neaktivitu);

•

v rámci podpory se nepoužívá žádný podpůrný IS jako například HELPDESK. Není možná
aktuální kontrola či možnost systémově hodnotit službu podpory.

•

−

Vybrané názory uživatelů: „Složitý je systém podávání žádostí o opravy na TESCO SW –
nepřehledný a velmi rozsáhlý formulář, ačkoli jde mnohdy problém a jeho umístění
popsat jednoduše ve třech větách, vždy se musí vyplnit dlouhý formulář.“ „V případě
chyby, kdy je nutno poslat požadavek na opravu přes formulář, je nejasné, kde co vyplnit.
A vyplňování formuláře je časově zdlouhavé, neefektivní a ještě je několikrát vráceno,
protože se netrefíte do správné kolonky.“ „Vyplnit požadavek na opravu pro běžné
uživatele není zrovna jednoduché a místo neustálého vracení nepřijatých požadavků by
byla vhodnější konkrétní rada, jak správně vyplnit.“ Nastává „tristní situace, kdy je každá
oprava v Monit7+ placena (a to draze) zvlášť a navíc, a uživatelé jsou tak tlačeni k tomu,
aby z důvodů finančních úspor minimalizovali požadavky na opravy a nechávali v
Monit7+ chybné údaje!“ 72;

−

Komentář zpracovatele: správce IS Monit7+ považuje aktuální řešení hotline adresy
monit7@mpsv.cz a benefit7@mpsv.cz za postačující. Opravy jsou zadávány přes aplikaci
MITIS SL řízené MMR. Všechny požadavky jsou archivovány včetně postupu opravy a
možných komentářů jak ze strany zadavatele, MMR či spol. Tesco SW. Nicméně pro další
programové období doporučujeme zvážit využití HELPDESKU, jehož implementací lze
ještě zkvalitnit procesy podpory uživatelů;

uživatelé nemají přehled o termínu dodání opravy či požadavku. Evidence oprav a nových
funkcionalit je zasílána e-mailovou formou, což je nepřehledné a obtížně čitelné.
−

Vybrané názory uživatelů: „Uživatelská podpora téměř nefunguje, velmi dlouhé čekání
na odpovědi ve sporných záležitostech či při problémech.“ 73

Tabulka 113 – Identifikace nedostatků pracovního procesu č. 13

Subproces

Název/
kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Validace/hodnocení procesu relevantními uživateli

71

Zdroj: Volná odpověď uživatele Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
72
Zdroj: Volné odpovědi uživatelů Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
73
Zdroj: Volná odpověď uživatele Monit7+. Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4
(05/2012)
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Správa
uživatelských
účtů

Ad-Hoc
podpora
koncových
uživatelů

Evidence
oprav a
rozvoje
systému

Nesystémová
správa
uživatelských
účtů

Centrální
systém pro
podporu
uživatelů

2

2

Nedostatečná
evidence oprav
a rozvoje
systému

2

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Uživateli je kladně hodnocen jednoduchý postup
běžného přihlašování do systému (2,3).

•

S dostupností systému vždy, kdy potřebují, jsou
uživatelé spokojeni (2,5).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Hotline systému někdy využily zhruba dvě třetiny
uživatelů systému (67 %).

•

Vyhovující dostupnost v čase, potřebném pro řešení
problému, je spíše dostatečná (2,4).

V rámci šetření uživatelů nebyl zjištěn žádný přímý
důkaz, který by podporoval nebo vyvracel identifikovaný
nedostatek. Za relevantní zjištění lze považovat
následující:
•

Hotline systému někdy využily zhruba dvě třetiny
uživatelů systému (67 %).

•

Vyhovující dostupnost v čase, potřebném pro řešení
problému, je spíše dostatečná (2,4).

Parametry kvality IS Monit7+
Uživatelé systému74 jsou se systémem spíše spokojeni (2,8).
Tabulka 114 – Hodnocení spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 13

Hodnocení
spokojenosti

Průměrné
hodnocení
Atributy s
rozhodujícím /
hlavním vlivem

74

•

CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Z hlediska
PRACOVNÍHO
PROSTŘEDÍ /
APLIKACE

Z hlediska DAT a
INFORMACÍ

S uživatelskou
PODPOROU

2,8

3,0

2,6

2,2

spokojenost s
kvalitou IS z

•

srozumitelnost IS

•

užitečnost dat

•

ovládání IS

•

srozumitelnost

Do hodnocení nebyli zařazeni administrátoři a správci systému.
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na
(ne)spokojenost

hlediska
pracovního
prostředí /
aplikace
•

Události s
rozhodujícím /
hlavním vlivem
na
(ne)spokojenost

•

srozumitelnost IS

–

–

technické
podpory

dat

rychlost práce v IS
•

formát dat

•

integrita dat

•

spolehlivost dat

•

stručnost dat

•

úplnost dat

–

•

kvalita informací
získaných na
technické
podpoře

•

účelnost změn

•

Pomoc
poskytnutá
hotline pomohla/
nepomohla
vyřešit problém

•

Hotline systému
byla/nebyla
dostupná

Poznámka: tučně jsou označeny „rozhodující“ faktory, netučně „hlavní“ faktory

Obrázek 37 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska procesu č. 13
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Rozhodujícím vlivem na celkové hodnocení je spokojenost s pracovním prostředím systému.
Tabulka 115 – Identifikace rozhodujících faktorů celkové spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska procesu č.
13

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď
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kritériem

spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
spokojenost z hlediska PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ a
APLIKACE
srozumitelnost systému
funkcionality systému
srozumitelnost systému
ovládání systému

spokojen/a

spokojen/a

100

nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

100
63
58
52
50

Více jsou uživatelé se systémem spokojeni z hlediska uživatelské podpory (2,2), kdy jsou ovlivněni
zejména osobní zkušeností s přístupem pracovníků technické podpory.
Tabulka 116 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska uživatelské podpory
z hlediska procesu č. 13

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

Spokojenost s
hodnoceným
kritériem

Koeficient vlivu

přístup technické podpory
přístup technické podpory
informace získané na technické podpoře
Pomoc poskytnutá hotline nepomohla vyřešit problém
Hotline systému nebyla dostupná
účelnost změn
Školení k systému nebylo pro mě užitečné
informovanost o aktualizacích systému

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nezávažné
nezávažné
spokojen/a
nezávažné
nezávažné

spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a

100
100
94
76
68
65
61
54

Uživatelé jsou spokojeni také s daty a informacemi v systému (2,6). Jejich názor je nejvíce ovlivněn
postojem k užitečnosti dat.
Tabulka 117 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska informací/dat z
hlediska procesu č. 13

Kritérium/atribut/nedostatek

formát
spolehlivost
užitečnost
srozumitelnost
stručnost
užitečnost
Chybějící informace a data
integrita
úplnost

Odpověď

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
závažné
nespokojen/a
spokojen/a
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Spokojenost s
hodnoceným kritériem
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

Koeficient vlivu

100
97
94
77
77
76
74
70
66
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Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

srozumitelnost
aktuálnost
integrita
úplnost
dostupnost

nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem

Koeficient vlivu

59
57
52
52
51

nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a

Kvalitu systému z hlediska pracovního prostředí a aplikace hodnotí uživatelé jako „dobrou“ (3,0).
Rozhodující atributy, které ovlivňují postoj uživatelů na toto hledisko, jsou srozumitelnost a
jednoduchost ovládání systému.
Tabulka 118 – Identifikace rozhodujících faktorů spokojenosti uživatelů s kvalitou systému z hlediska pracovního
prostředí / aplikace z hlediska procesu č. 13

Kritérium/atribut/nedostatek

Odpověď

srozumitelnost systému
srozumitelnost systému
ovládání systému
ovládání systému
rychlost práce
funkcionality systému
výstupy systému

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

Spokojenost s
hodnoceným kritériem

Koeficient vlivu

spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
spokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a
nespokojen/a

100
100
76
74
70
60
56

8.4.2 Hodnocení kvality Monit7+ uživateli systému
Shrnuje hodnocení Monit7+ celkově jako systému, z hlediska nedostatků nespecifických pro jednotlivé
procesy a souhrnná hodnocení všech uživatelů. Zahrnuje i porovnání OP LZZ a OP VK.
Nedostatky procesu/subprocesů
V rámci strukturovaných hloubkových rozhovorů byly identifikovány následující nedostatky, které se
týkají systému obecně a které tedy není možné přiřadit ke konkrétním obsluhovaným procesům:
Tabulka 119 – Identifikace obecných nedostatků systému

Subproces

–

Název/ kategorie
nedostatku
Odstávky systému/
Nefunkčnost (jsou i v
pracovní dny)

Popis

•

Odstávky systému jsou i v pracovní dny. Požadavek je,
aby odstávky byly pouze v nočních hodinách.

•

V případě, kdy systém nefunguje, není automaticky
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Závažnost
nedostatku
2
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Subproces

Název/ kategorie
nedostatku

Závažnost
nedostatku

Popis
generována žádná informace o tomto stavu.

–

Odezva systému
(velmi dlouhá odezva
systému (sestavy,
akce))

•

Při některých aktivitách je velmi dlouhá odezva
systému (sestavy, akce). Například změna stavu musí
trvat 2 s, nikoliv 30 s jako v některých případech.

2

–

Přepisování
dokumentů (není
možné ukládat
jednotlivé verze
dokumentů)

•

V systému není možné ukládat jednotlivé verze
dokumentů. Porovnávání uložených dokumentů není
možné, jsou se stejným jménem a přepisují se.

3

–

Správa a rozvoj
systému (proces je
zdlouhavý)

•

Proces doplnění či rozvoje systému je zdlouhavý.

3

–

Provoz systému
(Omezení velikosti
příloh, duplicita dat)

•

Omezení velikosti příloh. Stav je následně takový, že
existuje část dat v IS Monit7+ a část dat “fyzicky“ v
šanonech na CD.

3

–

Kontrola dat (Není
napojení na centrální
registry a ČSSZ)

•

Není napojení na centrální registry a ČSSZ – kontrola
žadatele a změna jeho údajů apod.

2

–

Plánování a řízení
(Neexistuje systém
na řízení činností)

•

Neexistuje systém na řízení činností (například kolik
monitorovacích zpráv dostane PM příští týden,
apod.).

3

–

Centrální řízená
komunikace
(Neexistuje systém
pro řízenou
interní/externí
komunikaci)

•

Neexistuje systém
komunikaci.

interní/externí

2

–

Opětovné
odhlašování

•

Systém automaticky odhlašuje uživatele po (cca 20)
minutách nečinnosti. Tento stav není zcela vyhovující.
Každopádně jsou případy, kdy je uživatel odhlašován
mnohem častěji (10x denně).

2

–

Historie (Historie v
Monit7+ – některé
stavy jsou
nesmyslné)

•

Historie v Monit7+ – některé stavy jsou nesmyslné,
nebo nic neříkající (zpracovává na monitorovací
zprávě).

3

−

pro

řízenou

Komentář zpracovatele: Pravidlo pro plánované odstávky je uvedeno a realizováno
takto: „Instalace/odstávky jsou vždy 1. pracovní den v měsíci, pokud tento den připadne
na pátek, je odstávka následující pondělí.“ V minulosti byl vznesen požadavek na
provozovatele systému ( MMR ) dohodnout režim odstávek mimo pracovní dny resp.
pracovní dobu. Nerealizováno z důvodů nákladnosti. Do budoucna pro nové programové
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období doporučujeme zakomponovat tento požadavek do smluv s novým dodavatelem
monitorovacího informačního systému.
Opětovné odhlašování má dva důvody. Prvním je zajištění bezpečnosti dat v IS Monit7+
pro případ odchodu uživatele od počítače, druhým je omezení z důvodu omezeného
počtu licencí pro OP LZZ. Tyto licence spravuje MMR.
Uživatelské hodnocení
Hodnocení systému Monit7+ z hlediska aplikace se mezi pracovníky implementační struktury OP
LZZ a OP VK příliš neliší75:

•

S kvalitou systému jsou pracovníci OP LZZ a OP VK spokojeni zhruba stejně (hodnotí ji
„školní“ známkou 3,0, resp. 3,1). Zhruba třetina pracovníků je spokojena, třetina je
nespokojena a třetina zastává neutrální názor.

Obrázek 38 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska kvality pracovního prostředí / aplikace
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75

Z hlediska dílčích atributů kvality systému hodnotí uživatelé Monit7+ spíše kladně. Mezi
nejlépe hodnocené atributy patří proces běžného přihlašování do systému (hodnotí ho
známkou 2,3, resp. 2,2), dostupnost systému a ovládání systému. Za nejhůře hodnocené
atributy lze považovat kvalitu výstupů systému (tj. sestav; hodnotí ji známkou 3,0, resp. 3,3),
rychlost práce v systému a stabilitu systému.

Zdroj: Kvantitativní on-line šetření mezi uživateli Monit7+. NAVIGA 4 (05/2012)

265

Projekt: Evaluace úrovně ICT podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+
Obrázek 39 – Graf spokojenosti uživatelů s IS Monit7+ z hlediska kvality atributů pracovního prostředí /aplikace

Spokojenost s IS Monit7+ z hlediska kvality
atributů pracovního prostředí
1

2

3

4

5

Jednoduchost přihlašování do systému Monit7+
Dostupnost systému Monit7+
Ovládání systému Monit7+
Funkcionality systému Monit7+

OP LZZ

Srozumitelnost systému Monit7+

OP VK

Stability systému Monit7+
Rychlost práce v systému Monit7+
Výstupy systému Monit7+

•

Na celkovou spokojenost uživatelů OP LZZ s kvalitou systému z hlediska pracovního prostředí
/ aplikace má rozhodující vliv vnímaná srozumitelnost a jednoduchost ovládání systému. Za
další atributy kvality systému s o něco nižším vlivem lze v případě pracovníků OP LZZ
považovat vnímanou rychlost práce v systému a dostatečné množství funkcionalit systému. V
případě pracovníků OP VK je za rozhodující faktory spokojenosti možné označit vnímanou
rychlost práce v systému a dostatečné množství funkcionalit systému. Do hlavních faktorů
spokojenosti je v jejich případě možné zařadit vnímanou srozumitelnost a jednoduchost
ovládání systému, ale také zkušenost s (ne)chybějící funkcionalitou.

•

Minimálně dvě třetiny uživatelů systému zaznamenaly některý z nedostatků, který by se týkal
systému obecně. Prakticky všichni uživatelé se setkali se situací, kdy je při práci omezila příliš
dlouhá odezva a/nebo časté odhlašování od systému. Závažnost uvedených nedostatků
vnímají uživatelé jako středně vysokou (2,9–3,1). Více než 80 % uživatelů výrazně stěžuje
práci nepřehledná práce se sestavami a/nebo nějaká chybějící funkcionalita (3,1–3,4).

Tabulka 120 – Zásah a závažnost nedostatků týkající se pracovního prostředí / aplikace

Pracovníci OP LZZ
Zásah
Závažnost

Pracovníci OP VK
Zásah
Závažnost

Odstávky systému / nefunkčnost bez
předchozího upozornění a informace
o vyřešení problému

86%

2,4

92%

2,7

Zdržující, příliš dlouhá odezva při práci
se systémem

96%

2,9

100%

3,0

Nemožnost nahrát přílohu z důvodů
omezení datové velikosti souboru

69%

2,8

72%

2,7

Časté odhlašování od systému
Nekomfortní práce s vloženými

96%
85%

3,1
2,9

97%
80%

3,0
2,9
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Pracovníci OP LZZ

Pracovníci OP VK

Zásah

Závažnost

Zásah

Závažnost

Nepřehledná práce se sestavami

86%

3,1

85%

3,3

Chybějící funkcionalita (nemožnost
vytvořit v systému výstup podle
potřeby, chybějící předdefinovaný
výstup apod.)

78%

3,3

85%

3,4

přílohami v důsledku nevhodného
formátu, přílišné velikosti apod.
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8.5 Trendy v oblasti ICT a příklady využití
8.5.1 Příklady využití open source technologií
Španělsko
Španělsko již tradičně patří mezi země s největší penetrací open source software. V rámci EU se jedná
o jeden z prvních států, kde proběhla rozsáhlá migrace na open source software. Spolu s Německem
a Francií se Španělsko řadí mezi země s největší adopcí open source SW (index open source aktivity
dle společnosti Red Hat).

Německé ministerstvo zahraničí
Německému Ministerstvu zahraničí po přechodu na open source technologie poklesly náklady na
provoz tamní IT infrastruktury. Německý státní úřad přešel na open source platformu v roce 2003 a
na 11 tisíc desktopových stanic nasadil Linux. I jednotlivé obslužné servery fungují na bázi volně
šiřitelného operačního systému. V současné době údajně migrace šetří 2 tisíce euro na jeden počítač
ročně. Náklady na jeden desktop podle zástupců Ministerstva dosahují výše 1 tisíc euro, ostatní státní
orgány údajně ročně vynaloží kolem 3 tisícovek.76

Francouzská organizace Gendarmerie Nationale
Francouzská organizace Gendarmerie Nationale (sdružující lidi v polovojenských policejních
jednotkách) svým postupným přechodem na open source ušetřila miliony eur. Jde hlavně o přechod
z proprietárního operačního systému od Microsoftu na Ubuntu Linux a zároveň celoplošné zavedení
open source webových aplikací do PC všech uživatelů. Roční rozpočet se tak redukuje o 70% a přitom
to nijak neovlivní celkovou IT infrastrukturu a funkcionalitu systémů.77

Otevřené webové služby Kraje Vysočina
Z příkladů využití open source v rámci krajské samosprávy v ČR, bychom rádi uvedli příklad kraje
Vysočina, který je v trendu využívání open source technologií velmi aktivní. Krajský úřad Vysočina se
podílí i na open-source projektech, které jsou uživatelům zpřístupňovány prostřednictvím webového
rozhraní.

76
77

Více viz Osor.eu Migration. www.osor.eu. Staženo dne 30. 8. 2012
Více viz Osor.eu Migration. www.osor.eu. Staženo dne 30. 8. 2012
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Geografický informační systém (GIS)
GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických údajů navržený k
efektivnímu získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech
forem geografických informací. Součástí projektu je mapová služba, která umožňuje vytvoření mapy z
georeferencovaných dat.

Krajský Evidenční Informační Systém (KEVIS)
KEVIS je koncipován jako multiplatformní a otevřená aplikace s rozhraním pro integraci se stávajícími
systémy uvnitř i vně úřadu. Primárně slouží pro snadný a rychlý návrh evidenčních agend. Je schopen
fungovat na web-serverech Apache a IIS (skriptovací jazyk PHP) a jako databázi umožňuje využít
MySQL i MSSQL.
Systém Kevis vychází z původní myšlenky systému DBMan, což byl nástroj (ve kterém ještě dnes běží
část evidencí) vyvinutý v roce 2001/2002 na Kraji Vysočina k vytváření jednoduchých a středně
složitých evidencí. Účelem bylo odstranit evidence, které si úředníci vedli v různých excelech na svých
počítačích (problém se zálohováním, možnost duplicitních evidencí, problém s publikací na
intranet/extranet, problém správy, metadata, kontrola přístupů atd.). Nový systém umožňuje ve
velmi krátké době vytvořit i poměrně robustní evidence a případně i nad těmito evidencemi
programovat. Myšlenku DBMan převzal Kevis, jehož vývoj byl umožněn z prostředků ministerstva
vnitra.

Elektronický portál územních samospráv (ePUSA)
EPUSA slouží ke komunikaci mezi subjekty veřejné správy a občany a zároveň k vytvoření a
provozování aktuální databáze krajských a obecních úřadů a dalších správních subjektů (např. jimi
zřizovaných organizací). Údaje jsou využívány i pro řadu dalších vlastních i dodávaných aplikací, které
pro dotazování využívají webových služeb (SOAP).78

78

Viz Open source & praxe – vydání (4/2011). http://osspraxe.cz/vydani/vydani-42011. Staženo dne 30. 8. 2012
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8.5.2 Principy linked data
1. Identifikujte věci pomocí URI.
URI jsou globálně unikátní identifikátory, které umožňují věc jednoznačně identifikovat v rámci
jmenného prostoru celého webu. Tím je umožněno jednoduché odkazování na pojmenovanou věc.
URI by měla být perzistentní. To znamená, že by měla zůstávat ve stejné podobě a měla by být
permanentně přístupná. Trvalost identifikátoru závisí na instituci, která jej udržuje.
Formát URI by měl být stanoven s rozmyslem tak, aby jeho tvar zůstal ve stejné podobě a tím zůstala
zachována návaznost odkazů mezi daty. Z toho důvodu je lepší volit nevýznamové identifikátory
(např. pořadové číslo), které nejsou náchylné ke změnám, pokud se změní věc, kterou identifikují.
Zároveň je ale dobré držet se při přiřazování URI jednotného schématu, které bude lépe pochopitelné
pro člověka.
Přestože URI identifikuje právě jednu věc, neznamená to, že jedna věc je identifikována právě jedním
URI. To podporuje předpoklad neunikátních jmen, který připouští vytváření více URI pro jednu věc. S
tím souvisí mapování těchto URI k jedné věci nebo jejich rozlišování probíhající na úrovni ontologie.

2. Používejte HTTP URI, aby se věci daly vyhledat.
S URI se pojí pojem dereferencování. Dereferencování představuje proces získávání reprezentace
popisu entity pomocí její URI. V procesu dereferencování dochází k nahrazení věci, na níž ukazuje
daná URI, odpovídající reprezentací. URI mohou být dereferencována pomocí standardizovaných
protokolů, jako je HTTP.
HTTP URI jsou na rozdíl od jiných typů identifikátorů jednoduše dereferencovatelné, protože v roli
překladače (resolveru) je zavedený systém doménových jmen (DNS). Tímto způsobem jsou URI
univerzálně přístupná.

3. Při HTTP požadavku na URI poskytněte datovou reprezentaci věci (s využitím standardů RDF a
SPARQL).
Co je odpovídající reprezentací, je určeno prostřednictvím postupu vyjednávání formátu obsahu.
Stejně jako v případě rozlišení různých typů URI, lze rozlišit různé typy HTTP požadavků na URI.
Charakter požadavku může určit preferovaný formát obsahu v dané komunikaci.
Stanovením akceptovaných formátů v hlavičce HTTP požadavku na URI lze docílit toho, že žadatel
může dostat odpověď v takové podobě, která je vyhovující pro jeho aktuální kontext. Tímto
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způsobem lze odlišit požadavky automatů, kteří si žádají strukturovaná data (např. RDF/XML), a
lidských uživatelů, kterým je nabídnuta webová stránka (např. RDFa/HTML).

4. Umožněte objevování dalších věcí uváděním jejich URI.
Reprezentace věci by měla obsahovat odkazy na URI dalších věcí tak, aby byl soubor dat propojen s
ostatními webovými daty. Kromě RDF odkazů vedených v rámci daného souboru dat, by měla být
linked data obohacena o odkazy mířící na externí zdroje z dalších souborů dat. Tím je aplikacím
umožněna navigace k dalším souborům dat, kde mohou objevit nové informace.
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8.5.3 Příklady využití konceptu Linked data
Příklady publikací konceptu (zdroj Martin Nečaský; MFF UK).

•

OpenLink SW. http://ld.opendata.cz/resource/business-entity/00276111. Staženo dne 30. 8.
2012
−

•

data o Semilech vytvořená v rámci OpenData.cz dle navržené ontologie

OpenLink SW. http://ld.opendata.cz/resource/municipality/00276111. Staženo dne 30. 8.
2012
−

další data o Semilech

Příklady aplikací nad daty (zdroj Martin Nečaský; MFF UK)

•

•

TenderStats. http://ld.opendata.cz/demo. Staženo dne 30. 8. 2012
−

demo aplikace nad Linked Daty o veřejných zakázkách v celé EU

−

data vytěžená z TED, národních portálů79 + DBPedia

Hospodaření obcí.cz. http://studentweb.xrg.cz/hospodareni-obci/. Staženo dne 30. 8. 2012
−

•

aplikace nad Linked Daty o hospodaření obcí (data vytěžená z UFIS80 + DBPedia)

Rejstřík škol – Linked Data. http://studentweb2.xrg.cz/bp-linked-data-rejskol. Staženo dne
30. 8. 2012
−

aplikace nad Linked Daty z rejstříku škol (data vytěžená z rejstříků MŠMT81 a MPSV82).

79

Např. MMR – Věstník veřejných zakázek. http://www.isvzus.cz/. Staženo dne 30. 8. 2012
ÚFIS. http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/. Staženo dne 30. 8. 2012
81
MŠMT. http://rejskol.msmt.cz/. Staženo dne 30. 8. 2012
82
MPSV. http://portal.mpsv.cz/. Staženo dne 30. 8. 2012
80
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8.5.4 Příklady dat potřebných pro podrobnou analýzu účinnosti podpory z ESF na úrovni
podpořených osob
Tabulka 121 – Příklady dat potřebných pro podrobnou analýzu účinnosti podpory z ESF na úrovni podpořených osob

Druh
ukazatele

Příklad ukazatele

Vstupy

výše podpory

–

Výstupy

podpořené subjekty

počet
zapojení partnerů
typ (státní správa, NNO, MSP…)

podpořené projekty

počet
převažující místo realizace (kraj, okres, obec…)

aktivity/školení

forma (přednášky, face to face…)
obor (např. dle CZ-NACE)
zaměření (měkké, tvrdé dovednosti)
místo realizace (kraj, okres, obec…)

podpořené osoby /

počet

cílová skupina

průměrná velikost skupiny
typ znevýhodnění (zdravotní postižení, etnické menšiny, vězni,
váleční veteráni…)
stav zaměstnanosti (zaměstnaní/OSVČ/nezaměstnaní/neaktivní)
věková skupina (den, měsíc a rok narození)
vzdělání (dosažené dle ISCED; probíhající studium)
národnost (občanství)
pohlaví
rodinný stav (svobodný/ve sňatku/rozvedený/ovdovělý)

Výsledky

proškolené osoby

počet
průměrná velikost skupiny
typ znevýhodnění (zdravotní postižení, etnické menšiny, vězni,
váleční veteráni…)
stav zaměstnanosti (zaměstnaní/OSVČ/nezaměstnaní/neaktivní)
věková skupina (den, měsíc a rok narození)
vzdělání (dosažené dle ISCED; probíhající studium)
národnost (občanství)
pohlaví
rodinný stav (svobodný/ve sňatku/rozvedený/ovdovělý)
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Druh
ukazatele
Dopady
(data MPSV
a resortních
organizací)

Příklad ukazatele
zaměstnanost (do určité
doby po proškolení –
půlrok, rok atd.)

získání zaměstnání / zahájení podnikání

bydlení

získání bydlení (v případě osob bez přístřeší)

azyl

získání azylu (v případě osob imigrantů)

závislost

závislost na návykových látkách

trestná činnost

způsobení (účast při) trestné činnosti

udržení zaměstnání
změna zaměstnavatele

oběť trestné činnosti
předluženost

předluženost

péče o osobu blízkou

péče o osobu blízkou

Poznámka: Výčet není konečný, vždy bude záležet na předmětu evaluace

Je zřejmé, že MPSV při současném nastavení monitoringu některé z výše uvedených ukazatelů
neeviduje. S ohledem na požadavky EK na budoucí nastavení indikátorové soustavy a z toho
vyplývající požadavky na monitoring výsledků a dopadů podpory z ESF bude nutné zajistit vhodný
způsob sběru dat. Za tímto účelem bude zvolena buď „klasická“ metoda prostřednictvím příjemce
dotace, nebo bude využito propojení s rezortními registry (např. databáze správy sociálního
zabezpečení a úřadů práce aj.) a registry veřejné správy (např. registr obyvatel, registr osob aj.).
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8.5.5 Srovnání základních kartografických zobrazovacích metod
Tabulka 122 – Srovnání základních kartografických zobrazovacích metod

Metoda

Kartogram

Kartodiagram

Popis

Grafické
znázornění
intenzity
jevu/
informací/dat v prostoru (barvou či rastrem).

Grafické znázornění dat v prostoru (metodou
bodovou, liniovou nebo plošnou).

Výhody
využití

Kartogram
vyznačuje:

V kartodiagramu lze oproti kartogramu
zobrazit:

Příklady
zobrazených
jevů

Příklady
využití MPSV

se

oproti

kartodiagramu

•

vyšší přehledností;

•

více jevů současně;

•

vyšší srozumitelností;

•

•

kratší dobou přípravy.

kromě jevů za regiony (plochy) také jevy
za směry (linie) a lokality (body);

•

kromě relativních hodnot také absolutní
hodnoty.

Ukazatelé vstupů, výstupů, výsledků a
dopadů – výše podpory, počet proškolených
osob aj. vztažené např. k:

Ukazatelé vstupů, výstupů, výsledků a
dopadů – výše podpory, počet proškolených
osob aj. zobrazené jako:

•

ploše (rozloze regionu);

•

•

počtu obyvatel (celkem, ekonomicky
aktivních, nezaměstnaných apod.);

územní jednotky / plochy (např. celá ČR,
regiony);

•

směry/linie (např. dojížďka za prací);

•

míře nezaměstnanosti;

•

lokality/body (např. obce, budovy);

•

částkám
odvedených
osobami
podpořenými z ESF na platbách správě
sociálního zabezpečení (příp. na daních);

•

a jiné

•

a jiné

•

podíl proškolených osob v rámci ESF, které
si udržely zaměstnání;

•

rozmístění kontaktních míst CzechPOINT,
Úřadů práce ČR apod.;

•

podíl proškolených osob v rámci ESF, které
získaly nové nebo lépe placené
zaměstnání;

•

lokalizace příjemců dotace;

•

lokalizace produktů (míst školení);

•

srovnání částek investovaných do regionů
z ESF a částek v regionech odvedených
osobami podpořenými z ESF na platbách
správě sociálního zabezpečení (příp. na
daních);

•

a jiné

•

poskytnutá podpora z ESF vztažená k
počtu podpořených osob;

•

počet osob podpořených z ESF za
jednotku času (příp. jednotku finanční
podpory);

•

a jiné

•

kombinace:
- kartogram: míra nezaměstnanosti,
- kartodiagram: počet a struktura proškolených osob (druhů kurzů aj.)

•

a jiné
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Obrázek 40 – Příklad využití kartogramu v praxi

Zdroj:

Aktuálně.cz

–

Na

jedno

volné

místo

čeká

12

lidí,

nezaměstnanost

(http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=759609). Staženo dne 10. 10. 2012
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Obrázek 41 – Příklad využití kartodiagramu v praxi

Zdroj: GIS OStrava 2003 – Exploitation of geoinformation technology in the framework of labour market
analysis
(http://gis.vsb.cz/gisengl/Publications/GIS_Ova/2003/Referaty/horak3.htm).
Staženo
dne

10. 10. 2012
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8.5.6 Příklady užití interaktivních (on-line dynamických) map v praxi
Obrázek 42 – Příklad interaktivní (on-line dynamické) mapy v praxi (podklad Google mapy)

Zdroj:

Zaměstnání.cz

(http://www.zamestnani.cz/mapa-nabidky-prace-uradu-prace.aspx).

10. 10. 2012
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Obrázek 43 – Příklad interaktivní (on-line dynamické) mapy v praxi (podklad GIS)

Zdroj:

The

New

York

Times

–

The

Geography

of

Government

Benefits

(http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/12/us/entitlement-map.html). Staženo dne 10. 10. 2012
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8.6 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy

Číslo
připomínky

1

ZÁVAŽNOST/
CHARAKTER
PŘIPOMÍNKY

STRANA,
KAPITOLA
(prosíme
konkrétně
specifikovat)

PŘIPOMÍNKA

Návrh vypořádání
(zásadní,
střední, malá,
formální)

výstupy výzkumných a analytických aktivit projektu a malá
prezentuje návrhy závěrů zpracování evaluačních
s. 4, 1 – úkolů č. 1, 2 a 3.
Manažerské
shrnutí
Je třeba doplnit předměty těchto úkolů v mng.
Shrnutí. Kdo čte poprvé, tak není zcela jasné, o co jde.
Nejčastějšími využívanými systémy/SW pro duplicitní zásadní
agendu jsou MS Excel a ESF Fórum.

2

s. 6, 1.1.1
Je třeba vyjasnit, co se přesně míní duplicitní
agendou. Duplicitní agendou je myšleno, když se
stejné úkony musí provádět a stejná data zadávat do
dvou různých systémů. Jenže v případě ESF Fóra toto
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Zapracováno. Předměty úkolů byly doplněny.

Ad kvantifikace:
Tvrzení vychází z výsledků šetření uživatelů IS Monit7+, kdy
uživatelé byli dotazováni, zda „využívají namísto/vedle
systému Monit7+ jiný software, který je nezbytný pro jejich
práci“ Pokud některý využívají, uživatelé měli uvést, „o jaký
SW se jedná a pro jakou činnost ho využívají namísto
systému Monit7+“.
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neplatí, ESF Fórum jednoduše umí něco, co Monit7+
neumožňuje. Pak se jedná o systém specifický,
unikátní, a nikoliv duplicitní. Podobně by se dalo říci,
že duplicitní agendou je také MS Word, protože se
projektová žádost překopírovává z Wordu do
Benefitu. Oba nástroje zkrátka umožňují něco, co
neumí Monit7+, ale tím ho neduplikují, pouze
doplňují.

Ad definice duplicity:

Cílem této odpovědi je identifikovat procesy a aktivity, které
jsou obsluhovány stávajícím systémem, avšak jejich
podpora je zdvojována, doplňována nebo vedena zcela
mimo informační systém.
Dle tohoto pojetí odpovědi tak nejsou zaznamenány jen
situace, kdy dochází ke zdvojování funkcí a dat hlavního IS
jiným, ale také o situaci, kdy nad daným procesem příslušný
IS (aplikace) nabízí funkce, které hlavní IS neposkytuje.
Obecně, zdvojení podpory procesu více aplikacemi
(informačními systémy) může znamenat a/ nedostatky
v kvalitě podpory a/nebo b/ absenci podpory, nebo jejích
částí.
Z tohoto pohledu jsou jako duplicitní v IT podpoře označeny
i ty procesy, které jsou podporovány více než jedním IS
z důvodu, že hlavní systém neposkytuje podporu v plném
rozsahu podpory procesu.
Z toho není možné dovodit označení systémů za
„duplicitní“. Avšak podpora procesu z aplikačního hlediska
duplikována a duplicitní je.
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Formulace v manažerském shrnutí (a zprávě) nebyla zvolena
plně výstižně zjištění. Byla upravena v duchu vypořádání
této připomínky (jedná se o SW duplikující podporu).
Obrázek dole na stránce

3

4

s. 16, .1.4.6

střední

Zapracováno. Čísla a popisy obrázků byly doplněny.

střední

Zapracováno. Seznam zkratek byl doplněn.

Je třeba ke každému obrázku v textu vložit vždy číslo a
doplnit v popisku, jak souvisí s textem a co lze
z obrázku vyčíst. Tento obrázek působí spíše
jednoduše přilepený k předchozímu textu bez
kontextu.

Hodnoty procesních měřítek budou ověřovány
prostřednictvím logů informačního systému a
s. 17, 1.4.6, záznamů z HD.
poslední
odstavec
Je třeba vytvořit seznam zkratek a doplnit zkratky do
seznamu. Zde není jasné, co se myslí HD – helpdesk?

ad HD)
Zkratkou HD je míněn HelpDesk.
Rozepsáno v textu a zaneseno do seznamu zkratek.

5

s. 18, 1.5

Adresát doporučení MPSV, MMR

nízká
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Ad adresát)
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Zapracováno. Na prvním místě je uveden prioritní adresát.
Je třeba uvádět na prvním místě vždy prioritního
adresáta. Zde je třeba prohodit.

Doporučujeme využití open source technologií v
oblasti webových služeb

Ad webové služby:
Zapracováno. Příklad byl doplněn.

6

Uveďte prosím u doporučení příklad „webové služby“

Doplněn příklad jazyk XML a protokol http.

Implementovat do MS 2014+ a IS ESF 2014+ taxonomii střední
intervencí, která umožní vícedimenzionální pohled na
data o jednotlivých projektech

Ad „taxonomie intervencí“

s.
20,
doporučení Co se v tomto kontextu myslí taxonomií intervencí?
Máte na mysli specifičtější třídění klíčových aktivit?
6, 8., 9
Má to smysl ve všech oblastech podpory?

Účelem zavedení taxonomie by mělo být získání přesnějšího
nástroje pro analýzu vyhodnocování účinnosti různých typů
aktivit a následně pro přesnější cílení výzev.
K tomu je třeba mít k dispozici především standardní (a
případně podrobnější) specifikaci podpořených (klíčových)
aktivit.
Doporučení je cíleno na úroveň programu. Zpracovatel
nezkoumal podrobně aplikovatelnost na jednotlivé oblasti
podpory OP LZZ, je pravděpodobné, že relevance pro

Adresát MPSV, ŘO
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Jste si skutečně jistí, že toto by mělo být
zodpovědností ŘO MPSV – není to záležitostí celého
systému?

vybrané oblasti podpory současného OP LZZ se bude lišit,
nicméně, v zásadě platí pro program jako celek.

Ad adresát doporučení:
Zpracovatel se nemůže podloženě vyjádřit k relevanci
doporučení pro všechny programy NSRR resp. SSR. Do
určité míry může být relevantní pro některé z investičních
programů. Primárně je však doporučení spjato
s hodnocením intervencí ESF.
Projekt naplňuje zadání vypracování technologické a Formální,
procesní analýzy
stylistická
7

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 21, kap. 2
Nahradit za „projekt naplňuje zadání vypracovat
technologickou…“
Formální,
stylistická

Návrh organizačně-procesního model pro vývoj
8

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 23, 3.2
modelu

9

s. 24, 3.3.1

Konkrétních nedostatků přiřaditelných k procesům zásadní
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Původní text byl formulován zavádějícím způsobem.
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bylo identifikováno celkem 28
Nedostatků přiřaditelných k procesům bylo identifikováno
28 a obecných nedostatků 11.

Obecných nedostatků bylo identifikováno 11

Po verifikaci se zadavatelem byl počet nedostatků snížen na
26, resp. 10. V draftu zprávy se tato změna neprojevila.
Celkem tedy bylo identifikováno 36 nedostatků aktuální ICT
podpory. Formulace je nyní upravena.

Na s. 5 jste uvedli, že nedostatků bylo celkem 16?
Kolik jich tedy vlastně bylo?

V textu na s. 5 došlo k záměně pojmů „nedostatek“ a proces
vykazující nedostatek“. Výstupem analýzy není definice 16
nedostatků, ale 16 subprocesů, které vykazují 1 či více
nedostatků (jejich ICT podpora není dostatečná). Formulace
byla upravena.
Formální,
stylistická

Vypracování návrhu výzvy k předpokládání

10

s. 27, 4.1

Předkládání

285

Zapracováno. Formulace byla upravena.
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a jejich podpora není požadována

Střední

ad „jejich podpora není požadována“:
Požadavky na podporu informačním systémem byly
projednávány s vlastníky jednotlivých procesů, následně
verifikovány se správcem aplikace Monit7+. V rámci
zjednodušení popisu tohoto postupu byla použita v textu
formulace „podpora není požadována“.

Je třeba také říci, kým není požadována. Anebo to
platí skutečně obecně?
Formální
Procesy kontrola realizace projektů
11

s. 31, 5.1
ad formální úprava)

Velké písmeno

Zapracováno. Formulace byla upravena.
střední
a jeho podpora není ani požadována

Opět, platí toto i pro MMR, všeobecně?

12

s. 32, 5.1.

V průběhu realizace zakázky bylo identifikováno Zásadní
celkem 28 nedostatků systému Monit7+.

286

ad počet nedostatků
Text byl formulován zavádějícím způsobem. Vypořádání viz
připomínka č. 9.
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Viz připomínka č. 9
ad tabulky)
Tabulky – Je třeba vložit čísla tabulek;

Formální

Tabulky je třeba okomentovat, co z nich lze vyčíst za
závěry?

Výstupem analýzy je definice
informační podpory OP LZZ.

16

nedostatků zásadní

ad počet nedostatků)
Text byl formulován zavádějícím způsobem. Vypořádání viz
připomínka č. 9.

Jak se liší tento počet od předchozí kapitoly, kde je
uveden počet 28?
13

Zapracováno. K tabulkám byla přiřazena čísla a popis. do
zprávy byl vložen seznam tabulek.

s. 35, 5.2.
Jako další závažný nedostatek se značnou náročností
na jeho eliminaci je absence komplexního
systémového nástroje pro externí a interní komunikaci
respektive nízká podpora činností typu CRM.

Skutečně by interní komunikace měla být součástí

287

ad absence nástroje pro komunikaci)
V odpovědi na otázku 2 je konstatováno zjištění: „absence
komplexního systémového nástroje pro externí a interní
komunikaci respektive nízká podpora činností typu CRM“
Odpověď na tuto otázku ještě nepředvídá způsob řešení
z aplikačního pohledu (viz odpověď na otázku č. 11).
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centrálního systému? Skutečně je to záležitost
spadající do kompetencí MMR?

Zpracovatel se domnívá, že hlavní informační systém nutně
musí částečně zahrnout podporu interní komunikace (ve
vazbě na vztah se žadatelem / příjemcem), řízení pracovních
postupů atp. potud, pokud jsou vázány na procesy
administrace projektových žádostí a projektů (primárně
obsluhované hlavním systémem). Nepředpokládá však, že
by veškerá interní komunikace v rámci řídicího orgánu byla
výhradně podpořena hlavním systémem.
V terminologii návrhové části pojem „interní komunikace“
spadá do kategorií
•

Řízení a správy dokumentů a obsahu,

•

pracovních postupů a procesů,

•

řízení a podporu spolupráce,

•

řízení znalostí.

V těchto oblastech je navrhovaná podpora buďto sdílená,
nebo poskytovaná z pohledu MPSV lokálně.
které vycházejí z expertní znalosti Zpracovatele

14

s. 36

formální

malé z

Jedná

o

úpravu

nijak

zasahující

do

stávající

288

Zapracováno. Formulace byly upraveny.
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infrastruktury a konfigurace.

Jedná se o úpravu – stejně tak i dále v tabulce

15

Subproces Příjem projektové žádosti není v současné Střední
době IS Monit7+ podpořen, podpora je v budoucím
období požadována.

Předmětem Subprocesu Příjem projektové žádosti je příjem
projektové žádosti o finanční podporu z OP LZZ. Žádost se
předkládá v tištěné podobě a aplikací Benefit7.

Jak je toto zamýšleno? Finalizace žádosti je klíčovou
fcí systému Benefit7

Naše hodnocení se týkalo toho, že aplikace Monit7+ tento
proces v současné době nepodporuje a že tato podpora je
do budoucna požadována (příjem žádostí bude součástí IS
MS2014+).

s. 37

Zásadní

Zapracováno

Nevhodná je rovněž nedostatečná elektronizace
komunikace se žadateli.

16

V textu došlo z k záměně pojmů žadatel/příjemce. Žadatel
skutečně není relevantní danému procesu „Správa a
monitorování realizace projektů“.

s. 38

Co je tímto myšleno? Žadatelé přeci nemají
s monitoringem realizace projektů nic společného.

289

Popis charakteristiky procesu zůstává nězměněn, výhrada
k „nízké elektronizaci podpory“ je uvedena, domníváme se,
oprávněně.
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Komunikuje výhradně přes e-mail a další kanály.
17

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

Zásadní

Ad pojem: „evaluační program“

s. 39
Komunikuje se

Jedná se o záměnu pojmu projekt/program v popisu
subprocesu. V poli pro název subprocesu v uvedené tabulce
je název uveden korektně.
Subproces Realizace evaluačního programu není v
současné době IS Monit7+ podporován, podpora je
41 požadována pro budoucí období.

18

s.
Realizace
evaluačního
projektu

Zde vůbec netušíme, co je míněno realizací
evaluačního programu a jaká přesně podpora je
požadována. Prosíme upřesnit.

Opraveno v textu.

Ad podpora procesu

Vyjádření k procesu „10 Monitorování a hodnocení
operačního programu“ jako k podpůrnému procesu je
kvalitativně poněkud odlišné od vyjádření k hlavním
procesům, které jsou obsluhovány systémem Monit7+.
Zpracovatel připouští, že z tohoto pohledu jsou formulace
„je/není podporován“ „je/není požadována“ mírně
zavádějící.
Monit7+ nepochybně slouží jako základní zdroj dat pro
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monitorování a hodnocení programu. Implicitně tak procesu
podporu poskytuje. Neobsahuje však nástroj pro přístup
k datům a jejich analýzu adekvátní potřebě. Z těchto
důvodů je uvedeno, že subproces specificky „není
podporován“.
Požadavek na budoucí podporu je spojen právě s nasazením
centrálního systému pro reportování a analýzu dat.
není možné aktuální kontrola
19

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

Formální

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

•
tabulky k hlídání čerpání dotace na jednotlivé Formální
příjemce/Zádržní,Přečerpání položek a pod. /

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 41
není možná…
kde jsou evidovány množství příloh z různých oblastí

20

s. 43

•
v případě otevírání více příloh najednou lze
zobrazit pouze 1 příloha

…kde je evidováno…lze zobrazit pouze 1 přílohu

21

s. 44
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…zádržné…
V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé Formální
zjištění,
22

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 47
….jednotlivá zjištění…
Podpora však není plně kvalitní – z pohledu Formální
přepisování změn v systému v případě podávání
Žádosti o platbu.

23

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 49
…podpora však není…zde působí jako vytržené
z kontextu jiného textu, prosíme upravit
Podpora reportování však není v současné době Formální
vyhovující, predikce je řešena v EXCEL,

24

s. 50

Opět však zde působí jako vytržené z kontextu;

Návrhem řešení ze zavedení centrálního reportovacího
Formální
systému

292

Zapracováno. Formulace byly upraveny.
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…návrhem řešení je zavedení…
Zásadní

Viz vypořádání připomínky č. 18

Formální

Formulace
odkazuje
k doporučení
uvedenému
k předchozímu bodu tj. „zavedení centrálního reportovacího
systému, který bude umožňovat dimenzionální pohled na
veškerá data IS“.

Subproces Realizace evaluačního programu není v
současné době IS Monit7+ podporován, podpora je
požadována pro budoucí období.

Prosíme o vysvětlení, co je tím přesně myšleno.
25

s. 51
Návrh předpokládá
funkcionality.

s

doplněním

požadované
Zásadní

…předpokládá doplnění…
Prosíme vysvětlit, jaká funkcionalita je zde myšlena

Upraveno v textu, doporučení bylo vztaženo k oběma
nedostatkům.
26

s. 52

Podpora však není kvalitní, jsou identifikovány formální
následující problémy.
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Zapracováno. Formulace byly upraveny.
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Problém s však – působí jako vytržené odjinud

, který umožní definovat workflow na základě, kterého
by uživateli byl přístup

, který umožní definovat workflow, na základě
kterého by uživateli byl přístup

v rámci podpory se nepožívá žádný

…se nepoužívá…

27

s. 55, 5.3

vytvoření předpokladů pro minimalizování vzniku a Formální
dopadů
incidentů
prostřednictvím
proaktivní
identifikací příčin incidentů
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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…prostřednictvím proaktivní identifikací - stylistika

28

Za nejhůře hodnocené atributy lze považovat Formální
spokojenost s účelností změn se samostatností práce v
systému.

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 57, 5.3.

…s účelností změn se samostatností…stylistika
Dokumentace informačního systémů
29

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

není koncipován jako systém evidenci informací o Formální
konkrétních podpořených osobách.

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 60
Dokumentace informačního systému…

30

s. 62, 5.4
…evidence informací

31

s. 64

•
Více než polovina uživatelů systému Formální
zaznamenala některý z nedostatků týkající se kvality
informací/dat, která je omezila v práci se systémem.
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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…která je omezila…stylistika
•
zkvalitnit systém tak, aby bylo možné data střední
jednoduše zadávat/zobrazovat, generovat výstupní
sestavy a s těmito sestavami dále pracovat, aniž by je
bylo nutné exportovat do MS Excel a dále v něm
upravovat.

32

Obávám se, že toto doporučení není 100% realistické,
s.
65,
bylo by to pěkné (nice to have), problémem
Doporučení
doporučení je, že Excel slouží ke zpracování číselných
dat, je to nástroj, který je všeobecně znám; oproti
tomu jakási online podoba excelu by šla zřejmě i za
rámec nového monitorovacího systému; domnívám
se, že exporty do excelu by měly být pružnější,
rychlejší a přesnější co do výsledku exportu do excelu.
Ostatní lze v excelu řešit lépe než v online nástroji, byť
existuje např. varianta od googlu.
Jako dalším stupem byla

33

Doporučení bylo myšleno v tom duchu, že systém by měl
umožňovat jednoduché vkládání a zobrazování dat a
především snadné generování přehledných výstupních
sestav (nikoliv přímou analytickou práci s daty). Tj. systém
by měl umožňovat základní třídění a formátování dat. Další
operace mohou být prováděny v jakémkoliv vhodném SW.

Formální

s. 66, 5.5
Stylistika
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Jedná se o dílčí doporučení obecného charakteru, které
vyplynulo z výsledků šetření uživatelů IS Monit7+ (tj., že se
sestavami IS Monit7+ se velmi špatně pracuje a že je nutné
je před reportováním, resp. zpracováním dat, dále
upravovat v MS Excel).

Zapracováno. Formulace byla upravena.
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Střední
Jedná se o balík produktů MS Office:
•
Word pro možnost práce off-line, pro kontrolu
pravopisu a pro výpočet počtu znaků
34

s. 67
Toto jistě není vyčerpávající vyčet, k čemu se Word
v tomto kontextu používá. Již jsme jednou
připomínkovali, že je to hodně zjednodušený popis
účelu MS Word

35

Jedná se o dílčí zjištění šetření uživatelů IS Monit7+, kdy
respondenti spontánně uváděli hlavní činnosti, které řeší
v aplikacích MS Office. Tento SW využívají namísto/vedle
systému Monit7+, jelikož jsou funkcionality MS Office
nezbytné pro jejich práci a zároveň nejsou podpořeny IS
Monit7+.

kdy je nutné zpětně dohledat některé informace či Formální
pohledy na agregovaná data, je toto velice složité v
některých případech i nemožné.

Záměrem není podat vyčerpávající přehled činností, pro
které je příslušný produkt MS Office, v tomto případě
textový editor, využíván. Uvedeny jsou činnosti, které se
nejčastěji vyskytovaly v odpovědích uživatelů.
Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 69

…složité, v některých případech i nemožné.
a následné nestále zlepšování podpory je časově velmi Formální
náročné.
36

s. 70
Stylistika – nestále
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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S ohledem na stávající informační podporu navrhuje Formální
sloučit agendu následujících informačních systémů:
37

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 71
…navrhuje…stylistika
pak bude existovat manažerská nadstavba (MIS), Formální
které bude umožňovat práci

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

…která bude umožňovat…stylistika
38

s. 73
k informacím, kde jednotlivý uživatelé
…kde jednotliví

(zakládání, změna, smazaní uživatelských přístupů
39

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 74
Smazání

40

s. 75,5.6

V rámci této aktivity bude proveden strukturovaný Střední
workshop, který bude řízen na základě předem
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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připravených a potvrzených dotazů.

Budoucí čas zde očividně již není na místě
S ohledem na fakt, že MPSV je pouze uživatelem IS Formální
veškeré procesy
41

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 79
Stylistika
, jejich definici a zhodnocení aktuální stavu,

42

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

Střední

Zapracováno. Formulace byla upravena.

s. 80
…aktuálního
“, jiné agendy?

43

s. 86

A dále v celé tabulce
v ZZ by se již rozhodně neměly objevovat žádné
otazníky, nejistota v této otázce měla být vyřešena

44

s. 89

•

zajistit provázanost dat na „IS 2014+“
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na Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.
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MPSV;

Opravit na „IS ESF 2014+“

45

U systémů, které dle základního průzkumu splňují Zásadní
základní kritéria výběru, následně proběhne
s.
91, dotazníkový průzkum a doplňkové telefonní či osobní
rozhovory s klíčovými osobami z prostředí těchto
Metodika
odpovědi na systémů (vývojáři, distributoři, uživatelé).
otázku

Zapracováno. Formulace byla upravena.

…a dále – zde již není budoucí čas vůbec na místě
monitorovacích systému

Formální

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

využívajících vybrané monitorovací systému
46

s. 91
stylistika

47

s. 92

Specifickým cílem evaluace je definovat efektivní Zásadní
systém pro řízení, monitoring, kontrolu a evaluaci
programu a dílčích projektů. Tento systém by měl
splňovat
základní
předpoklad
ucelenosti,
systémovosti, modulárnosti a uživatelské přátelskosti
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Zapracováno

Text v podkapitole „metodika řešení“ není kopií textu
zadávací dokumentace. Jedná se o širší popis metodiky
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při respektování požadavku co nejvyšší míry
elektronizace všech komunikačních, operačních i
archivačních procesů. Požadavkem je, aby tento
systém čerpal z best practices v ČR a v zahraničí.

přejatý z Průběžné zprávy, nicméně pro účel Závěrečné
zprávy nepřináší přidanou hodnotu.

Omezení, která mohou při průběhu evaluace nastat:

Text podkapitoly „metodika řešení“ byl celkově upraven a
zkrácen.

Zde to spíše vypadá jako kopie textu z nabídky
Zásadní

•
prostředek k efektivní komunikaci, řízení a
sledování jednotlivých projektů odpovídajícím
doporučením organizace W3C
48

s. 93
Co zde mají společného projekty SF a doporučení
konsorcia W3C???

Zapracováno

Odkaz k pravidlům konsorcia W3C byl součástí položky
„popis systému“. Standardy konsorcia nejsou bez relevance,
pokud jde například o webová rozhraní informačních
systému, například v souvislosti s Web Accessibility
Initiative (WAI). Nicméně, z hlediska klíčových vlastností a
funkcionalit IS nejsou zásadní informací. Zmínka byla
vypuštěna.

Upravena formulace:
- prostředek k efektivní komunikaci, řízení a sledování
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jednotlivých projektů
•
podklady pro analytické práce v oblasti dotací Střední
ve formě výstupních tabulek a OLAP technologie
49

Zapracováno. Zkratka je vysvětlena v seznamu zkratek.

s. 93 níže v
tabulce
Vysvětlit v seznamu zkratek
zásadní

Zapracováno

Průběh další analýzy

50

s. 101

Zpracovatel bude dále pracovat na prohlubování
poznatků o identifikovaných informačních systémech
tak, aby v Závěrečné zprávě mohly být použity
argumenty pro návrhy řešení podpory programů ESF.
Sběr dat bude probíhat prostřednictvím online
dotazování v online prostředí.

Tato kapitola díky podobným informacím se zdá jako
kompletně nedokončená či neúplná. Prosíme
dopracovat

Komentovaný text byl na tomto místě chybně převzat
z Průběžné zprávy, jelikož otázka č. 8 byla zpracovávána
v první části hodnocení.

Text odkazoval k popis návaznosti postupu v analýze
technologických a infrastrukturních variant a předpokladů,
která je v rámci projektu rozdělena mezi evaluační otázky 8
a 14 (tj. varianty, resp. předpoklady).

Kapitola jako taková byla plně dopracována. Chybně
uvedený text odkazoval k širšímu postupu řešení v rámci
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projektu.

Textace byla upravena.

51

Vhodným nástrojem pro hardwarovou virtualizaci se Střední
také stává XEN, které byl vyvinut na univerzitě v
Cambridge jako open source. Explorer výhody této
technologie využívá pro provoz VDS, provoz testovací
serverové farmy i pro provoz vybraných produkčních
s. 104, kap. serverů. Řešení nabízí virtualizaci jakéhokoli
5.9
operačního systému s podporou 32bit Intel platformy.

Nejedná se o pojem Explorer ve smyslu internetového
prohlížeče od společnosti Microsoft, jedná se o vizualizační
řešení obecně.
Přeformulováno takto: Virtualizační řešení pak výhody této
technologie využívá pro provoz VDS, provoz testovací
serverové farmy i pro provoz vybraných produkčních
serverů.

Co je zde míněno pojmem Explorer? Internetový
prohlížeč od Microsoftu?
Zapracováno. Formulace byla upravena.

52

byly rozděleny do oblastí, kde v rámci oblasti je sada Formální
s.
106, otázek o předpokládaná forma odpovědi.
analýza
stávajícího
stavu
Stylistika – věta nedává smysl

53

s. 108

není pro IS Monit7+ vyčleněna žádné specifická Formální
infrastruktura.

Zapracováno. Formulace byla upravena.
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efektivnost, kdy se v rámci se více strojů virtuálních
provozuje na jediném reálném.

Stylistika
Střední

Dimenzionální pohled na data znamená možnost rychle a
jednoduše vytvářet nové pohledy na data, jejich řazení do
nových souvislostí, vyhledávání zákonitostí (trendových
charakteristik), indikaci odchylek klíčových ukazatelů od
plánovaných hodnot, práci s historií a anticipaci budoucího
vývoje. Základem je několika dimenzionální tabulka
umožňující rychle a pružně měnit jednotlivé dimenze, tedy
měnit pohledy uživatele na modelovanou realitu.

•
Plná elektronizace sběru žádostí s nutností
implementace nástroje autority.

54

s. 111

•
Zavedení centrálního reportovacího systému,
který bude umožňovat dimenzionální pohled na
veškerá data IS.

ad nástroj autority)

Prosíme blíže specifikovat pojmy „nástroj autority“ a
„dimenzionální pohled“

55

s. 111

workflow na základě, kterého by uživateli byl přístup

304

ad dimenzionální data)

Nástrojem autority je míněn proces, který zajistí autorizaci
daného uživatele, např. elektronický podpis či přihlášení
uživatele pod jeho uživatelským jménem a heslem.
Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.
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v rámci otevřených odpovědích uživatelů.

Stylistika, pravopis
by měl rozšířit podporu v oblasti o
organizačního obsahu a CRM tam,

56

s. 115, 5.11

správy Formální

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

Z obecného pohledu lze Informační systémy / aplikace Formální
v organizaci lze rozčlenit na několik základních typů ,
podle:

Zapracováno. Formulace byla upravena.

že bude zajištění efektivní datová provázanost.

Stylistika

57

s. 116

Lze…lze, stylistika
58

s. 118

Produkty MS Office jsou používány zejména Střední
následujícím způsobem: MS Word pro možnost práce
off-line, pro kontrolu pravopisu a pro výpočet počtu
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Vypořádání viz připomínka č. 34
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znaků, MS Excel

Viz již předchozí připomínka k tomuto – není
vyčerpávající popis účelu MS Word
Proces Komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem a Zásadní
řídícím orgánem bude pokryt kromě MS 2014+ nadále
aplikacemi Databáze produktů, ARSYS, ESFCR.cz a
nově i GIS (viz návrh využití GIS pro agendy MPSV v
odpovědi na evaluační otázku č. 15).

59

s. 122

Doplněn text na str. 127 a 128

Zde úplně chybí zmínka o tom, že proces komunikace
mezi žadateli, příjemci, poskytovateli a v rámci ŘO by
měl být nadále zajištěn v rámci ESF Fóra, popř.
alespoň zmínka o tom, že by měly být využity
zkušenosti s provozem ESFF, aby se neztratilo cenné
know-how v otázce komunikace a vývoje systému pro
ESF Fórum – vyvíjí se již nová open-source verze
tohoto nástroje.
být zajištěna návaznost resortní systémy

60

Zapracováno

Formální

s. 126
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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návaznost na…
v kombinaci s doporučením plynoucími
61

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

, zde jej pro potřeby návrhu organizačně-procesního Formální
modelu pro vývoj, obsluhu a provoz IS jej využijeme v
jeho kompletní podobě.

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

s. 127, 5.12
doporučeními

62

Výsledkem bude návrh organizačně-procesního
modelu pro vývoj, obsluhu a provoz IS do druhé
úrovně, kde u jednotlivých procesů bude návrh, zda
s.
127,
implementovat či neimplementovat případně s jakými
metodická
omezeními.
východiska

Zde jej…jej
střední
Budoucí čas zde není na místě, to by mělo být hotovo.
MSC2014+
63

Formální

s. 138,5.13
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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Je zde myšlen nový MS 2014+ ?

64

Jednotná datová základna propojená integrační Formální
platformou s jednotlivými agendovými systémy
resortu práce a sociálních věcí a externími systémy
(základní registry, systémy MPO, MV CR, MO aj).
s. 139

Zapracováno

Zkratka doplněna v seznamu zkratek.

MO – myslí se tím Ministerstvo obrany? Uvést
v seznamu zkratek
lze kromě využití webových služeb (viz odpověď na Formální
evaluační otázku 13) či zvažovat koncept Enterprise
Linked Data.

65

s. 152, 5.14

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

, která je následně nezastupitelná sledování historie
vložených dat,

Stylistika
konceptu virtualiazace tak
66

Formální

s. 153
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Zapracováno. Formulace byla upravena.
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virtualizace
faktorová analýzu.

67

s. 172

Formální

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

, nebo dynamickou formu. Jejichž užití…

Formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

…a záznamů z HD…

Formální

Zapracováno. V textu přeformulováno a doplněno do
seznamu zkratek.

formální

Zapracováno. Formulace byla upravena.

…•

Jaký bude poptávka cílových skupin

stylistika
68

69

s. 174

s. 177, 5.16
Uvést v seznamu zkratek
…(například. Zvýšená produktivita…

70

s. 178
tečka navíc

71

s. 188, 6.1

V návrhové fázi plnění zakázky budou po dohodě se Zásadní
zadavatelem navržena opatření týkající se buď
relativně zbytných datových oblastí, příp. ergonomie

309

Komentovaný text byl na tomto místě chybně převzat
z Průběžné zprávy, jelikož odkazoval k otázce zpracovávané
v první části hodnocení.
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práce s daty.
Text odkazoval k popisu návazností celkového postupu
evaluace (rozdělení na sumativní a formativní část). Odkaz k
návrhu řešení, se týká odpovědí na evaluační otázku č. 11 a
13.

Toto by již mělo být v ZZ hotovo.

Kapitola jako taková byla plně dopracována. Chybně
uvedený text odkazoval k širšímu postupu řešení v rámci
projektu.

Formulace byla vypuštěna.

72

s. 188, 6.1

V návrhové fázi plnění zakázky budou po dohodě se Zásadní
zadavatelem navržena opatření týkající se buď
relativně zbytných datových oblastí, příp. ergonomie
práce s daty.

Viz vypořádání připomínky č. 71 a 59

Viz dřívější připomínky k ESF Fóru.
„uvedené v příloze Závěrečné zprávy“
73

formální

Zapracováno

165, 5.15
Které příloze? Ať člověk neztrácí čas hledáním. (Jedná
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Formulace odkazů na přílohy odpovídají názvům příloh (tj.
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kapitol zprávy). Pro snazší vyhledávání byla k odkazům
přidána čísla kapitol zprávy.

se o 7.5)

střední

74

75

76

165, 5.15

173, 5.15

75, 5.6,
jinde

V sekci Technologické řešení by bylo skvělé mít také
pár příkladů užitečných open source softwarů, které
se dají použít pro analýzu dat, tvoření datových
sestav, etc.

V příloze Závěrečné zprávy jsou uvedena data, která je
vhodné mít pro analýzy k dispozici. Které příloze?
Totéž ve všech podobných příkladech.

Spojení „řízení problémů“ se objevuje v celém
dokumentu, ale není tam myslím nikde zavedeno.
Bylo by asi dobré ho zavést, anebo, vzhledem k jeho
i
trošku neintuitivní stavbě, nahradit spojením jiným,
ale jasnějším (např. řešení problémů?). (Internetové
vyhledávání taktéž vrátí pouze skrovný počet výsledků
pro spojení „řízení problémů“.)

311

Zapracováno

Konkrétní open source technologie pro zpracování/analýzy
dat se nalézají v seznamu výše a v části této kapitoly týkající
se analýzy dat, nicméně byly pro přehlednost do seznamu
doplněny.
Formální

Zapracováno.

Čísla příloh byla doplněna.
formální

Jedná se o překlad standardního pojmu metodiky COBIT viz evaluační otázka č. 12 (v originále Problem
Management). Překlad „řešení“ problémů by nebyl
významově přesný.

U prvního užití tohoto termínu ve zprávě byla přidána
poznámka pod čarou s vysvětlením.
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zásadní

77

86, 5.7

Zapracováno.

„Tyto informace jsou dostupné v různých informačních
systémech (ať už v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP nebo
externích IS typu Základní registry - ROB, ROS, IS ČSÚ,
Registr dlužníků, EUROSTAT.)“

Výčet externích databází a registrů byl na tomto místě
uveden nikoli jako vyčerpávající ale jako ilustrační.
Podrobnější rozklad zdrojů pro jednotlivé typy dat je
uveden v tabulce č. 26

Registr dlužníků? Pokud tím je myšleno
http://www.centralniregistrdluzniku.cz/, tak se jedná
o omyl, tato stránka je podvodná. (Viz. např.
http://www.anov.cz/clanky/aktualni/centralni-registrdluzniku-cr-pod-vedenim-jiriho-jehlicky-mapochybny-charakter/)

Zpracovatel připouští, že informace o bonitě a
důvěryhodnosti příslušníků cílové skupiny nejsou v přímém
vztahu k ukazatelům a uvedení „registru dlužníků“ není na
místě. Zmínka byla vypuštěna.

Ad registr dlužníků, poznámka:
Za důvěryhodné zdroje informací o finanční bonitě a
důvěryhodnosti klientů jsou uznávány registry provozované
Czech Credit Bureau a.s. (Bankovní a Nebankovní registr
klientských informací a Registr sdružení Solus.
78

86, 5.7

„Tyto informace jsou dostupné v různých informačních střední
systémech (ať už v rámci MPSV, ČSSZ, ÚP nebo
externích IS typu Základní registry - ROB, ROS, IS ČSÚ,

312

Zapracováno
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Uvedená formulace byla zavádějící a nekonsistentní
s následujícím tabulkovým výčtem. Textace byla upravena

Registr dlužníků, EUROSTAT.)“
Není mi úplně zřejmé, jakým způsobem se dají od ČSÚ
či EUROSTATU získat data o podpořených osobách,
v tuto chvíli žiji v tom, že obě tyto instituce vypouštějí
pouze agregované statistiky. Je-li tomu jinak, bylo by
velice užitečné to rozvést.

Výčet externích databází a registrů byl na tomto místě
uveden nikoli jako vyčerpávající ale jako ilustrační.
Podrobnější rozklad zdrojů pro jednotlivé typy dat je
uveden v tabulce č. 26

Na ČSÚ lez nahlížet rovněž jako instituci v roli na správce
registru osob, nicméně, Základní registry byly uvedeny a
není proto třeba explicitně jmenovat jejich správce.
formální
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142, 5.13

80

EP8

Nerozumím větě „Výsledný rozsah dat pro identifikaci
účastníků
může
být
určen
na
základě
pravděpodobnosti, s jakou lze na jejich základě
v systémech resortu PSV identifikovat unikátní osobu.“
Bylo by skvělé, kdyby bylo možné ji přeformulovat
jasněji.

Tato příloha nemá očíslované stránky.

Informace byla přeformulována:
Rozsah informací o konkrétní podpořené osobě, jejichž sběr
je nutné zajistit od cílové skupiny, musí především
umožňovat dostatečně spolehlivou identifikaci unikátní
osobu v agendových systémech resortu PSV resp. IS PSV.
Rozsah informace může být užší či naopak jít na úroveň
většího detailu, než jak uvádí návrh.
formální

313

Zapracováno

Zapracováno. Čísla stránek byla doplněna.
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Doplnit do textu „se“:

81

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

s. 34, 5.2,
tabulka

s. 67, 5.5
82

Formální

s. 71,
s. 118, 5.11

Doporučuji upravit popis k aplikaci Benefit7 na střední
následující:
„Informační systém sloužící žadateli k vyplňování
žádosti o finanční podporu a příjemci pro předkládání
monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.“
formální

s. 166,
83

Zapracováno. Formulace byly upraveny.

Ve větě: „Data v Monit7+ jsou propojená pouze s
vybranými systémy (Benefit7, MSC2007, ARES a UIDADR).“ vypadlo u systému RES A. Jedná se o systém
ARES, že?!

Zapracováno

Do výčtu byly zahrnuty systémy (Benefit7, MSC2007) a
registry (RES, UIR-ADR).
Formulace byla upravena následovně:

s. 183
U poznámky pod čarou číslo 49 to samé.

„Data v Monit7+ jsou propojená pouze s vybranými systémy
(Benefit7, MSC2007, ARES) a nepřímo s registry (RES, UIR-
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ADR).
formální

84

s. 196,
bod
tabulce

Ve větě: „Pro zajištění komunikace mezi MS 2014+ a
3.
MPSV
doporučujeme
využít
výměnu
IS
v
strukturovaných dat pomocí webových služeb.“
vypadlo ve slově PSV M, ne?!

Nezapracováno

Termín IS PSV vychází z terminologie hloubkového
rozhovoru s pracovníkem/pracovnicí útvaru zodpovědného
za přípravu IS ESF 2014+. Termín je v rámci výstupu
používán souhrnně pro datovou a aplikační infrastrukturu
resortu práce a sociálních věcí.
Navrhujeme ponechat stávající terminologii.
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