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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačních a komunikačních 

technologií na Střední škole technické, automobilní a gastronomické v Chomutově. 

Popisuje architekturu školních informačních systému a jejich datovou strukturu. Porovnává 

školní informační systémy, které škola používá. Její součástí je analýza a návrhy řešení pro 

možné sloučení školních informačních systémů, která vychází z cenových politik 

dodavatelů softwaru k rozhodnutí, který informační systém přijmout na základě 

multikriteriálního rozhodování. 

 

 

Klíčová slova: ICT, Školní informační systém, SAS, BAKALÁŘI, Multikriteriální 

analýza. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with analysis of the recent state of information and 

communication technologies in Technical, Automotive and Gastronomy Secondary School 

in Chomutov. It describes the architecture of school information systems and their data 

structure. It compares the school information systems used by the school mentioned above. 

The bachelor thesis involves analysis and suggestions of solutions for possible merging of 

the school information systems which results from the pricing policy of the software 

providers, and it also deals with the decision which information system to choose on the 

basis of multi-criteria decision making. 
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Seznam zkratek 

E-TK  Elektronická třídní kniha 

IS  Informační systém 

ISAS  Internetová aplikace SAS 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

SAS  Systém agend pro školy 

SŠTGA Střední škola technická, gastronomická a automobilní 

ŠIS  Školní informační systém 

OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

RH  Rozvrh hodin 

 

 

CDA  Concordance Discoradnce Analysis 

HW  Hardware 

ICT   Information and Communication technologies 

IPA  Ideal Point Analysis 

MCA  Multi Criteria Analysis 

STP  Shielded Twisted Pair  

SW  Software 

TOPSIS Technique for Order Preference by Sililarity to Ideal Solution 

UTP  Unshielded Twisted Pair 

VLAN  Virtual Local Area Network 

VPN  Virtual Private Network 

WSA  Weighted Sum Approach 
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1 Úvod 

Počátky využití informačních a komunikačních technologií lze datovat k počátku 

osmdesátých let minulého století a je spojeno s masivním nasazováním osobních počítačů 

do běžné praxe. V průběhu času se daná problematika postupně rozdělila na několik částí. 

Hardware popisuje veškeré technické zázemí a vybavení, software je vybavení hardwaru 

funkčním programovým systémem a třetí netware, což přestavuje propojení obou 

předchozích pojmů do funkčních počítačových sítí.  

Informační a komunikační technologie jsou jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících 

odvětví. V soudobé společnosti již nenarazíme na prostředí, které by ICT nevyužívalo, ale 

nejen to, stále více se pro nás stává běžným prostředkem spotřeby. Jako příklad si můžeme 

uvést chytré mobilní telefony, tablety, nebo multimediální televizory, které ve své podstatě 

slučují pojmy hardware, software a netware v jeden jediný celek.[6] 

Ve školství se začaly informační systémy používat již v polovině osmdesátých let 

minulého století. Jejich zavádění mělo usnadnit administraci školní evidence. Stále se však 

nejednalo o plnohodnotné informační systémy, mnohdy naopak práci nezefektivňovaly, ale 

zdržovaly. K jejich rozmachu a postupnému vývoji došlo až na základě čím dál tím více 

složitých legislativních požadavků, které musí škola sledovat a dodržovat. 

V této souvislosti by bylo jistě chybou jít vývojem vlastního informačního systému, ale 

spíše se zaměřit na renomované dodavatele informačních systémů pro školy, kteří mají 

s jejich vývojem mnohaletou zkušenost. Jako příklad mohu uvést dva z používaných 

systémů na českých školách. Těmi jsou BAKALÁŘI od firmy Bakaláři, s. r. o., SAS 

(systém agend pro školy) od firmy MP Soft, a.s. Oba tyto školní informační systémy 

Střední škola technická gastronomická a automobilní v současné době využívá. 

Cílem této bakalářské práce je pomocí analytických metod provést kompletní analýzu 

použití informačních a komunikačních technologií na Střední škole technické, 

gastronomické a automobilní v Chomutově a následný ucelený návrh na jejich možné 

sjednocení a optimalizaci v rámci všech středisek školy. 
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2 Struktura střední školy Technické, gastronomické a 

automobilní Chomutov 

Vzhledem k negativním vlivům ekonomické a finanční krize, kdy se k nepříznivému 

demografickému vývoji přidružil nedostatek finančních prostředků zejména na provoz škol 

a školských zařízení, byl zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen první strategický 

dokument č. 21/17Z/2006, který sjednocoval postup na vytvoření soustavy páteřních škol 

zřizovaných Ústeckým krajem a normativní financování jejich provozních nákladů. Tento 

dokument je metodikou a stanovuje základní parametry, které by měly splňovat páteřní 

střední školy zřizované krajem, hlavní modely postupů při jejich tvorbě a základní časový 

rámec pro dosažení stanovených cílů.  

Dalším negativním vlivem, který ovlivnil rozhodnutí kraje pro vytváření páteřních škol, je 

celkový úbytek žáků ve středoškolském vzdělávání, kdy mnohé školy již překročily 

minimální počet (tj. 250) žáků na jedno školské zařízení. Systémem tvorby páteřních škol 

nemá kraj v úmyslu rušit školy ani obory vzdělávání, ale jejich slučováním vytvářet velké 

a konkurence schopné organizace.  

Na základě optimalizace středních škol v Ústeckém kraji, které jsem zmínil již 

v předchozích odstavcích, vznikla naše škola nejprve sloučením Technické a automobilní 

školy Chomutov, Integrované střední školy Údlice a Středního odborného učiliště Jirkov. 

Tento proces sloučení probíhal v letech 2012-2014. V současné době probíhá další 

slučovací proces, kterým dochází k připojení Střední zemědělské a rodinné školy Kadaň, 

Středního odborného učiliště Kadaň, Domova mládeže Kadaň a Středního odborného 

učiliště Klášterec nad Ohří. Proces slučování by měl být ukončen v tomto roce. Sloučením 

škola změnila své logo, kterým se prezentuje na trhu škol (obrázek 1). Tímto sloučením se 

škola stává jedním z největších středoškolských zařízení v okrese Chomutov a získala 

certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje. 

 

 

 

 

Obrázek 1 Logo SŠTGA Chomutov [zdroj: SŠTGA] 
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Střediska 

Ač došlo ke sloučení, škola stále zůstává rozdělena na jednotlivá střediska středisko 

Chomutov (centrála), středisko Údlice, středisko Jirkov a středisko Kadaň.  

Obory vzdělávání 

V současné době škola nabízí celkem 35 oborů vzdělávání. Jedná se o obory vzdělávání 

zakončené výučním listem, které jsou dvou nebo tříleté a obory vzdělávání zakončené 

maturitní zkouškou, které jsou čtyřleté. Dále škola zajišťuje obory pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou: 

 Agro podnikání 

 Agro podnikání (Agro podnikání se zaměřením na ochranu a tvorbu živ. pro.) 

 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) 

 Logistické a finanční služby 

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou  

 Autotronik 

 Mechanik seřizovač (Programátor CNC obráběcích strojů) 

Nástavbové obory zakončené maturitní zkouškou  

 Podnikání - denní a dálková forma 

 Provozní technika - dálková forma 

Tříleté obory s výučním listem  

 Strojní mechanik (Zámečník) 

 Strojní mechanik (Strojírenská výroba) 

 Obráběč kovů 

 Operátor skladování (Operátor - logistik) 

 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 

 Karosář (Autoklempíř) 

 Pekař 

 Cukrář (Cukrář pro výrobu a prodej) 

 Řezník - uzenář 

 Kuchař - číšník 

 Zahradník (Zahradnictví - floristika) 

 Opravář zemědělských strojů (Opravář vozidel, strojů a zařízení) 

 Zemědělec - farmář 

 Kadeřník 

 Prodavač 
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Tříleté obory s výučním listem s nižšími nároky na vzdělávání  

 Opravářské práce (Opravářské práce na strojích, vozidlech a zařízeních) 

 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 

 Prodavačské práce 

 Šití oděvů (Oděvní a bytový design)  

 Tesařské práce 

 Zednické práce 

 Zemědělské práce 

 Zahradnické práce 

 Pečovatelské služby 

Dvouleté obory s výučním listem s nižšími nároky na žáky  

 Šití prádla 

 Zahradnická výroba 

Praktická škola dvouletá 

 Určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci 

Dnes má naše škola celkově 1675 žáků, přičemž na středisko Chomutov připadá 425 žáků, 

středisko Údlice 586 žáků, středisko Jirkov 241 žáků a středisko Kadaň 423 žáků.  

Zaměstnanci 

Celkově má škola 275 zaměstnanců, což zahrnuje pracovníky THP, učitele odborného 

výcviku a učitele odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. Přímých pedagogických 

pracovníků je 190 a zbývajících 85 jsou technickohospodářští pracovníci. 
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3 Analýza použití ICT na SŠTGA Chomutov 

V této části bakalářské práce se nejprve věnuji teoretické rovině ICT, jelikož se v této 

oblasti setkáváme s celou řadou odborných pojmů, které je nutné si osvětlit, aby byl 

pochopen jejich přesný význam.  

Informační systém (IS) 

Tento pojem můžeme definovat jako soubor lidí, technických prostředků a metod 

potřebných pro sběr, přenos, zpracování a uchování dat. Na základě jejich zpracování, 

analýzy a vyhodnocení má za úkol poskytovat informace v požadovaném množství, kvalitě 

a srozumitelné podobě. Součástí IS jsou také informační technologie, což zahrnuje 

veškerou techniku zabývající se zpracováním informací. Informační systém se skládá 

z následujících složek:[1] 

 Programové vybavení (software) - sada všech počítačových programů, které 

vykonávají svou učenou činnost. Software dělíme na dvě základní kategorie: 

systémový software – programové vybavení počítače, které umožňuje a 

zabezpečuje spuštění dalších aplikací. Hlavním představitelem této kategorie 

jsou operační systémy.  

aplikační software – skupina programů, která je určena na řešení 

konkrétního problému nebo skupiny problémů.  

 Technické vybavení (hardware) - technické vybavení počítače a jeho 

periferie, které jsou vzájemně propojeny v počítačové síti. 

 Databáze 
- 
uspořádaná množina dat, která je uložena na záznamovém médiu. 

Součástí databáze jsou i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s 

uloženými daty a přístup k nim. Tento software je označován jako systém 

řízení báze dat (SŘBD). 

  Lidská složka (peopleware) – zabývá se otázkou účinného fungování 

člověka v počítačovém prostředí, ve kterém se pohybuje. 

 Organizační uspořádání (orgware) – tvoří soubor nařízení a pravidel, které 

definují provozování a používání informačního systému a informačních 

technologií. 
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 Kontext informačního systému (reálný svět) – dává do souvislostí 

informační systém s reálným světem a zahrnuje normy, legislativu, informační 

zdroje atd. 

 Systém - účelově uspořádaná množina prvků se vzájemnými vazbami, vazbou 

na okolí a předem definovaným cílem. Systém definujeme pomocí prvků, 

vazeb mezi prvky, parametrů (ohodnocení vazeb a prvků), účelových funkcí 

(určují důvody existence systému), cílových funkcí (stav, kterého chceme 

dosáhnout). Systém má svou strukturu a chování. Určité struktuře systému 

odpovídá určité chování, ale určitému chování odpovídá třída struktur, která je 

tímto chováním definována. 

 Data - označujeme jakýmkoli způsobem posbírané údaje (např. měření nějaké 

fyzikální veličiny). Data lze prezentovat jako posloupnost bitů či bytů, nebo 

jakoukoli posloupnost znaků, jejichž význam nám nemusí být předem znám. 

 Informace – představují data, kterým je přiřazen obsah (data, která mají pro 

nás nějaký význam). Jsou pro nás poznatkem, jenž má smysl, snižuje nejistotu 

v konkrétně specifikovaných situacích. Vliv na hodnotu a kvalitu informací 

má přesnost (specifikuje přesně význam dat, na kterých je založena), časová 

dostupnost (informace je dostupná ve správném a potřebném čase), 

relevantnost (odpověď na otázky co, kdo, kde, kdy, jak a proč), srozumitelnost 

(informace musí být předávána ve vhodné formě). 

 Znalosti - informace zasazené do souvislostí. Můžeme je popsat jako výsledek 

poznávacího procesu a jejich účelem je pochopení skutečnosti[2] 

Klasifikace informačních systémů 

Všechna školská zařízení mají několik organizačních úrovní (obrázek 2), které mají 

specifické požadavky na způsob zpracování informací nebo specifický druh informací. 

Tyto informace jsou dle úrovní rozdělovány na strategické, řídící, znalostní a provozní. 

Žádná z těchto úrovní nemůže samostatně poskytnout informace, které management 

potřebuje pro řízení. Stejně tak žádná z těchto úrovní nepředstavuje samostatnou množinu, 

odrážející praktickou potřebu nasazení samostatné softwarové aplikace. Jejím úkolem je 

charakterizovat hodnotu automatizovaného zpracování informací pro pracovníky na 

jednotlivých úrovních organizace.[7] 



Jaroslav Žák: Analýza ICT technologií na SŠTGA Chomutov 

 

7 

2015 
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zástupci ředitele, hlavní 
ekonom 
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učitelé,mistři odv, thp, 

 zástupci ředitele, hlavní ekonom, 

ředitel 

učitelé,mistři odv, thp, 

 zástupci ředitele, hlavní ekonom, 

ředitel 

učitelé, mistři odv, thp   

 Provozní úroveň – požaduje zpracování rutinních informací, které se týkají 

běžné školní agendy. V případě školy jsou to denní informace o studentech 

jako docházka do školy, průběžná klasifikace v jednotlivých předmětech, 

zápisy v třídních knihách.  

 Znalostní úroveň – tato oblast zahrnuje takové aplikace informačního 

systému, které zvyšují růst znalostní báze organizace a řídí především tok 

dokumentů. Pomocí těchto aplikací je možno předávat informace žákům nebo 

rodičům.  

 Řídící úroveň – požaduje informace, které jsou nutné k plnění 

administrativních úkolů a podpoře rozhodování středního a vrcholového 

managementu. ŠIS využívaný na řídící úrovni poskytuje informace 

generováním výstupních sestav obsahujících souhrn výsledků z požadované 

oblasti. Odpovídá na otázky, zda věci fungují, jak mají. Například zda zápisy 

v třídních knihách odpovídají školním vzdělávacím programům. 

 Strategická úroveň – IS pokrývající strategickou oblast napomáhají 

vrcholovému managementu při dlouhodobém plánování a jsou nápomocny 

k identifikaci dlouhodobých trendů. Jejich hlavní úlohou je předem odhalit 

očekávané změny, určit zda je organizace dostatečně připravena na změnu 

reagovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strategická 

úroveň 

řídící 

úroveň 

znalostní 

úroveň 

provozní 

úroveň 

výuka personalistika ekonomika propagace školy 

Obrázek 2 Organizační úrovně školy [zdroj: vlastní zpracování] 
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Následující tabulka (tabulka 1) zobrazuje personální odpovědnost sběru dat v jednotlivých 

úrovních při reálném provozu školy. 

Tabulka 1 Personální odpovědnost sběru dat [zdroj: vlastní zpracování] 

 Provozní 

úroveň 

Znalostní 

úroveň 
Řídící úroveň 

Strategická 

úroveň 

Přijímací 

řízení 
sekretářka sekretářka 

sekretářka 

zást. ředitele 
zást. ředitele 

Výuka 
učitel 

třídní učitel 

učitel 

třídní učitel 

třídní učitel 

zást. ředitele 

vedoucí PK 

zást. ředitele 

Administrace sekretářka sekretářka 
sekretářka 

zást. ředitele 

ředitel 

ekonom 

Školní matrika ICT metodik ICT metodik ICT metodik ICT metodik 

Státní správa sekretářka sekretářka sekretářka ředitel 

Technické 

zabezpečení 

ICT metodik 

správce sítě 

ICT metodik 

správce sítě 

ICT metodik 

správce sítě 

ICT metodik 

správce sítě 

Žáci a rodiče 

učitelé 

třídní učitelé 

sekretářka 

třídní učitelé 

sekretářka 

třídní učitelé 

sekretářka 
Zást. ředitele 

 

Efektivnost informačních systémů 

Lze říci, že efektivnost informačního systému je měřením účinnosti prostředků, které byly 

do systému vloženy, z hlediska užitečného výsledku této činnosti. Vyhodnocování 

efektivnosti prostředků vložených do informačních systémů je obtížné, protože efekt 

investic se může dostavit se zpožděním. Výdaje jsou viditelné, kdežto přínosy ne. Přínos 

investic do ICT může být nepřímý, díky dostupným informacím lze dosahovat lepších 

rozhodnutí při řízení. Profesor Zdeněk Molnár ve své knize Efektivnost informačních 

systémů vysvětluje efektivnost IS jednoduchým, přesto dle mého úsudku velmi trefným 

konstatováním cituji: („Pravou hodnotu informačního systému si uvědomíme teprve v 

okamžiku, kdy o něj přijdeme.“) [Molnár 2000][4] 

Funkční oblasti informačního systému 

Jedná se o jednotlivé aplikace, jejichž úkolem je řízení informačních toků v organizaci 

pomocí centrální databáze s decentralizovaným pořizováním dat. Struktura této oblasti je 

dána dle konkrétního IS. Jiná funkční oblast je pro ekonomiku a řízení lidských zdrojů a 
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jiná bude pro školní informační systém. Tyto dvě oblasti zmiňuji, protože oba typy těchto 

IS škola využívá a později se jim budu věnovat podrobněji.  

3.1 Analýza fyzické a logické struktury ICT 

Fyzická a logická struktura ICT zahrnuje použitý hardware, konektivitu k síti internet, 

strukturovanou kabeláž, systém napájení ICT, systém zálohování i archivaci dat a také 

využívané IS.  

V rámci oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách OP 

VK a akce „EU peníze středním školám“. Tento operační program byl vytvořen se 

zaměřením na systémovou podporu vzdělávání na středních školách a konzervatořích, 

jejímž jednou z prioritních oblastí je využití ICT. Díky tomuto podpůrnému programu 

škola obnovila většinu svého hardwarového vybavení na všech střediscích. Většina 

obnoveného hardwaru se týká serverových a klientských stanic, které jsou využívány 

pedagogickými pracovníky pro informační systém a různý výukový software a studenty 

pro výukový software. Dále byly z těchto prostředků obnoveny veškeré aktivní prvky sítí 

na všech střediscích. Používaný HW je v současné době, i pro budoucnost, plně dostačující 

pro informační systémy, které škola používá. 

Základní specifikace serverových stanic: 

Všechny serverové stanice, které škola má, mají dostačující výkon pro chod veškerých 

informačních systémů a aplikací, jež jsou na nich nainstalovány. Pro představu uvádím 

specifikace staršího a nového serveru.  

Starší servery mají označení IBM Systém x3200 m2 – procesor Intel Xeon (čtyři jádra), 

3.16 GHz/12 MB/1333 MHz cache, operační paměť 8GB DDRII 800MHz, 64-bitový 

operační systém Windows Server 2008. 

Nové servery mají označení DELL PowerEdge R710 – procesor 2x Intel Xeon (šest jader) 

L5640 2.26 GHz, 24 GB RAM, 64-bitový operační systém Windows Server 2008. Tyto 

servery jsou pro potřeby školy předimenzované, jelikož i při používání nejnáročnějších 

aplikací, které škola využívá (software pro CNC) nevyužije jejich výkonu. 

Stanice jsou zabezpečeny proti přepětí a výpadku elektrické energie pomocí APC Smart-

UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V. 
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Základní specifikace klientských stanic: 

Jak jsem již výše zmínil, škola obnovila veškeré klientské stanice pro potřeby využívání 

školních informačních systémů a pro výukový software. Stanice mají tyto technické 

parametry (procesor Intel Core i5-4590S (3 GHz, 4 jádra), 4 GB 1600 MHz DDR3 

SDRAM, Windows 7 Professional 64-bit) a jsou z dlouhodobého hlediska pro hladký 

provoz IS. 

Strukturovaná kabeláž: 

Nejmodernější rozvody strukturované kabeláže, má středisko Údlice, které z důvodu 

pokrytí všech učeben školy provedlo její kompletní modernizaci v roce 2011. Veškeré 

aktivní prvky, které tvoří páteř sítě, jsou propojeny optickým vláknem. Ostatní propojení 

neaktivních prvků sítě jsou realizována metalickou kabeláží S-STP kat. 6. Celá síť je 

rozčleněna na několik samostatných VLAN pro zjednodušení její správy (tabulka 2). 

Tabulka 2 Správa sítě středisko Údlice [zdroj: vlastní zpracování] 

VLAN 1 VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 VLAN 5 VLAN 6 

Administrator 
Vedení školy, 
ekonomický 

úsek 
Učitelé Žáci I Žáci II 

Kamerový 
monitorovací 

systém 

192.168.5.0 192.168.1.0 192.168.0.0 192.168.2.0 192.168.3.0 192.168.4.0 

správa sítě     
(Žák, Koutný) 

asistentka, 
ředitel, mzdy, 

účetní, 
ekonom, 
kuchyň, 

bufet, školník, 
sklad I. patro 

sborovna, 
kabinety, 

učitelská PC, 
AŠ - kancelář, 

AŠ učitel 
(trenažery), 

jídelna, 
ekonom 

hlavní 
budova: 

učebny 111, 
116, 217, 

recepce, AŠ - 
trenažery 

Budova - 
"déčka": 

učebny D3, D 
4, D5 

Žák, Koutný, 
šatny, vchod - 

vestibul, 
učebna D3, 
učebna D4 

 

 Střediska Chomutov, Jirkov a Kadaň mají strukturovanou kabeláž realizovánu pouze 

zastaralou metalickou kabeláží UTP kat. 5. Rozdělení pro zjednodušení správy sítě není 

nijak realizováno.  V tomto případě doporučuji pokusit se v rámci výše uvedeného 

programu získat prostředky na modernizaci sítí na těchto střediscích. 
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Zálohování dat: 

Databáze informačních systémů jsou zálohovány denně na serverech a dále pomocí bat. 

souborů denně přeposílány na externí disk. Jednou měsíčně se záloha databází provádí na 

optický disk, který se zakládá do archivační místnosti.  

Ostatní HW a SW vybavení školy 

Škola byla v rámci realizace projektu EU peníze školám dovybavena dalším hardwarem a 

softwarem, který slouží při výuce. Všechny učebny školy jsou multimediální a vybaveny 

buď projektorem a ozvučením, nebo interaktivní tabulí a ozvučením. Jelikož se škola snaží 

udržet v konkurenčním prostředí na prvním místě, dovybavila i speciální školní výukový 

software pro výuku studentů jednotlivých oborů. Pro nástin, uvádím některé z nich 

HoresPlus pro obory Hotelnictví, Kuchař-Číšník, SurfCam, SolidWorks a Sinumerik pro 

technické obory zabývající se programováním CNC strojů a jiné.   

3.2 Informační systémy použité na jednotlivých střediscích školy 

Před sloučením každá škola využívala svůj software pro řízení ekonomiky a lidských 

zdrojů. Dvě střediska používala systém společnosti VEMA a dvě střediska systém 

společnosti GORDIC. V tomto ohledu již došlo k optimalizaci sloučením veškerých 

evidovaných dat pod jeden informační systém a vedení školy se nadále rozhodlo využívat 

informační systém Ginis od společnosti GORDIC. 

3.2.1 Informační systém GINIS 

Je nejrozšířenějším informačním systémem ve veřejné správě. Představuje softwarové 

řešení s vysokou mírou integrace aplikací a komplexním oběhem dokumentů. Řízení 

informačních toků v organizaci je technicky realizováno pomocí centrální databáze s 

decentralizovaným pořizováním dat ve vícevrstvé architektuře. Veškeré agendy používají 

společnou vrstvu identifikace, vlastnictví a oběhu dokumentů. 

Funkční oblasti informačního systému GINIS: 

 Účetnictví a rozpočet - zpracování základních ekonomických procesů, které 

jsou provázány s příslušnými zákonnými normami. Umožňuje přípravu 

rozpočtu jeho změny a čerpání. 
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 Nákladové a manažerské účetnictví – tento modul je určen pro podporu 

strategického, taktického a operativního řízení organizace. 

 Řízení dokumentů a spisová služba - řešení správy a řízení analogových, 

digitálních i hybridních dokumentů organizace. 

 Příjmy a pohledávky – oblast, která řeší evidenci všech pohledávek 

organizace a umožňuje následnou kontrolu jejich vymáhání a penalizace 

v případě prodlení. 

 Dlouhodobý majetek a zásoby – modul umožňující správu majetku v rámci 

platných legislativních předpisů spojených s životním cyklem majetku.  

 Řízení lidských zdrojů – sledování evidenčních dat zaměstnanců, plnění 

stanovených kvalifikačních předpokladů a plánování kariérního růstu. 

 Výdaje závazky – řešení evidence a zpracování všech závazků organizace s 

kontrolou prostředků rozpočtu a disponibilních prostředků na účtech. 

 Konfigurace a administrace – modul umožňující doladit funkcionalitu 

systému pro potřeby konkrétní organizace díky široké podpoře konfigurace a 

administrace jednotlivých agend. 

3.2.2 Školní informační systém SAS 

Moderních školních informačních systémů je na českém trhu několik. Jsou to například 

SAS, BAKALÁŘI, Škola On Line, ASC Rozvrhy, IŠKOLA, RELAX KEŠ. 

V oblasti školních informačních systémů škola nadále, stejně tak jako před sloučením, 

používá dva informační systémy. Středisko Chomutov, Jirkov používá k evidenci 

veškerých školních dat systém BAKALÁŘI (Programy pro školní administrativu) od 

společnosti BAKALÁŘI software s.r.o., a střediska Údlice, Kadaň používají k evidenci 

školních dat SAS (Systém agend pro školy) od společnosti MP Soft a. s. Obě tyto firmy 

mají více než dvacetiletou tradici ve vývoji školních informačních systémů 

V následující části bakalářské práce popisuji funkčnost obou používaných systémů, 

porovnám jejich přednosti, nedostatky a analyzuji možnosti sloučení informačních systémů 

v jeden.  
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Vzhledem ke skutečnosti, že vyučuji a částečně spravuji ICT na středisku Údlice, kde je 

nasazen školní informační systém SAS, věnuji se nejprve popisu tohoto systému. 

Informační systém je určený pro základní školy, střední školy (gymnázia, SPŠ, SOŠ, SOU, 

OA) a vyšší odborné školy a umožňuje vedení školní matriky, sběr individuálních údajů ze 

školní matriky, evidenci žáků, jejich klasifikaci, přijímací řízení, evidenci pracovníků 

školy, evidenci majetku, evidenci školní knihovny, tvorbu rozvrhu hodin s automatickým 

nasazováním lístků, suplování, plán akcí školy, tisky seznamů, vysvědčení, rozvrhů, 

informace pro studenty a rodiče o průběžných výsledcích studia. 

V základu je systém SAS rozložen do tří modulů: 

 Správce databáze – tento modul je určen výhradně pro správce informačního 

systému a slouží k základnímu nastavení ostatních dvou modulů, jako je 

nastavení zálohování databáze, nastavení autorizačních přístupů jednotlivých 

uživatelů v hlavním modulu, nastavení autorizačních přístupů k internetové 

aplikaci a to vše lze provádět pomocí hromadného plnění. 

 Hlavní modul SAS -  členění tohoto modulu a jeho vazby jsou zobrazeny v 

níže zobrazeném obrázku (obrázek 3). Tento modul slouží k přístupu uživatelů 

do systému na základě autorizace, která mu byla správcem nastavena. Dle 

tohoto nastavení se uživateli zobrazují povolené moduly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internetová aplikace SAS (ISAS) - slouží k zobrazení odpovídajících údajů z 

databáze SAS na Internetu. Tato aplikace není určena k provádění změn v 

datech. 

Obrázek 3 Členění hlavního modulu SAS a jeho vazby [zdroj: MP Soft, a.s.] 
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Instalace systému je rozdělena na serverovou a klientskou. Databázový stroj, který 

udržuje databázi v chodu je Firebird (tento produkt je open source databáze InterBase 

od společnosti Borland) Jedná se o relační databázi která je multiplatformní a běží na 

různých operačních systémech (Linux, Windows). Po instalaci získá každý uživatel 

přístup ke všem modulům, pokud mu správce databáze nezmění autorizační přístup. 

Členění a popis jednotlivých modulů v informačním systému SAS 

 Školní matrika: základní funkcí systému SAS je vedení školní matriky a 

řešení sběru individuálních údajů. Jsou evidovány všechny požadované údaje 

o žákovi, s požadovaným napojením na centrální číselníky. Průběžně se 

zaznamenávají změny o žákovi (odchod ze školy, změna bydliště apod.). Při 

sběru dat je kontrolováno vyplnění povinných údajů a jsou prováděny logické 

kontroly mezi údaji. Tyto údaje jsou každoročně předávány MŠMT. 

 Přijímací řízení: modul určený pro střední a vyšší odborné školy. Evidence 

uchazečů o studium, klasifikace přijímací zkoušky, vyhodnocení zkoušek a 

přijetí. Tisk pozvánek, rozhodnutí o přijetí, výsledkových listin, rozdělení do 

učeben a dalších seznamů. 

 Třídní kniha: sledování údajů o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu. 

Eviduje číslo a téma hodiny, zda se jedná o běžnou, suplovanou nebo 

dozorovanou hodinu. Zároveň umožňuje zadávání absence žáků 

v jednotlivých hodinách. Výstup z databáze na ISAS umožňuje rodičům 

okamžitou kontrolu nad docházkou. 

 Průběžná klasifikace: systém SAS umožňuje zadávat průběžně během roku 

klasifikaci žáků v jednotlivých předmětech. Aplikace je rovněž napojena na 

ISAS a slouží jako elektronická žákovská knížka. Rodiče a žáci mají okamžitý 

přehled o studijních výsledcích.  

 Průběžná absence: během roku je možné průběžně sledovat, kdy žák chybí, 

ve kterých hodinách a zda je absence omluvena. Pomocí výstupních sestav lze 

sledovat procentuální zameškanost v jednotlivých předmětech. 
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 Tisk vysvědčení: je možné provádět do všech obvyklých formulářů, je možné 

tisknout vysvědčení v prvním pololetí a dotisknout ve druhém pololetí, nebo v 

prvním pololetí tisknout výpis z vysvědčení a celé vysvědčení vytisknout až 

na konci školního roku. Kromě vysvědčení a výpisů z vysvědčení lze tisknout 

různé seznamy, přehledy, dopisy apod. Vše je možné upravovat podle potřeb a 

požadavků školy. 

 Rozvrh hodin: pořízení rozvrhu, automatické nasazování lístků, kontrola 

kolizí a vazeb, tisky rozvrhů pro třídy, místnosti, učitele. 

 Suplování: vyhledání vhodného učitele pro suplování. Tisky suplování pro 

den, tisky seznamů odsuplovaných hodin učitele. 

 Evidence pracovníků: evidence údajů o pracovnících školy. Možnost práce s 

archivem bývalých pracovníků. 

 Školní knihovna: evidence knih ve školní knihovně, evidence čtenářů. 

Sledování půjčování knih, upomínky. Možnost využití čtečky čárových kódů. 

 Majetek školy: evidence hospodářského majetku na škole, zajišťuje výpočet 

daňových a účetních odpisů. Možnost využití čtečky čárových kódů. 

 Informační nástěnka: evidence oznámení pro zobrazení na informační 

nástěnce školy na Internetu. Oznámení může být veřejné (může ho shlédnout 

kdokoliv), nebo interní pro pracovníky školy, žáky nebo jejich zákonné 

zástupce. 

 Plán akcí: evidence různých akcí školy, které je možné předem plánovat a 

následně hodnotit. Akce je možné vybírat podle různých kritérií. Do aplikace 

lze zadat veškeré akce školy (kulturní, sportovní, exkurze, projekty apod.). 

Údaje o akcích jsou žákům a rodičům zobrazovány v internetové aplikaci. 

 Internetová aplikace SAS: umožňuje zobrazovat odpovídající údaje z 

databáze SAS na Internetu. Některé informace jsou veřejné, přístupné všem 

uživatelům Internetu (např. základní údaje o škole, veřejná nástěnka aj.) a 

neveřejné, přístupné po přihlášení uživatele (např. rodič žáka získá informace 

o průběžné klasifikaci, absenci, výchovných opatřeních apod.). 
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3.2.3 Školní informační systém BAKALÁŘI 

Jak jsem již zmínil, škola používá pro dvě střediska druhý školní informační systém 

BAKALÁŘI. V porovnání jsou oba systémy co do funkčnosti velice podobné. Prvním 

rozdílem je databázový stroj, na kterém Bakaláři pracují. Pro instalaci síťové verze 

potřebuje SQL server, v našem případě zajišťuje práci databáze My SQL Dalším 

podstatným rozdílem tohoto systému je instalace klientských stanic, kde se instalují pouze 

jednotlivé moduly, které jsou pro uživatele potřebné.  

Členění a popis jednotlivých modulů v informačním systému Bakaláři 

 Společné prostředí: Slouží pro správu společných dat modulů systému 

Bakaláři. Zejména se jedná o číselník tříd, vyučovaných předmětů, budov 

školy, místností ve škole, skupin, cyklů v rozvrhu. Dále se zde vytvářejí 

učební plány a rovněž úvazky učitelů, které jsou pak podkladem pro tvorbu 

rozvrhu hodin v modulu Rozvrh a pro klasifikaci v modulu Evidence. 

Společné prostředí je modul nezbytný pro všechny části systému Bakaláři. 

 Evidence žáků a zaměstnanců (školní matrika): tento modul pro evidenci 

žáků a zaměstnanců školy je nejdůležitější součást školní agendy v systému 

Bakaláři. Zpracovává osobní data a klasifikaci žáků v konzistentním systému s 

průběžnými kontrolami správnosti a úplnosti. Přístup k datům lze vymezit 

přesně definovanými pravomocemi, např. možnost změny vybraných osobních 

dat třídními učiteli, zápis známek vyučujícími ve svých předmětech apod. 

Připraveny jsou stovky nejrůznějších uživatelsky modifikovatelných 

výstupních. Obsahují veškerou potřebnou pedagogickou dokumentaci. 

 Přijímací zkoušky, zápis do 1. ročníku: modul je propojen s evidencí žáků. 

Tento modul je určen pro automatické rozdělení žáků do skupin k vykonání 

přijímací zkoušky. Zobecňuje definice podmínek pro přijímání žáků, 

zohledňuje oddělené vyhodnocení pro různé obory studia, automaticky 

vyhodnocuje umístění na základě dosaženého počtu bodů, obsahuje výstupní 

sestavy - pozvánky, výsledkové listiny, dopisy rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.  

 Grafické zpracování klasifikace: je nadstavbová aplikace modulu Evidence 

žáků, která umožňuje, pohodlnou tvorbu dotazů na klasifikaci žáků, obsáhlou 

možnost nastavování vlastností grafů, řazení grafů do sestav, tisk více grafů na 
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jednu stránku, rychlé náhledy. Aplikace umožňuje získat důležité informace o 

prospěchu žáků a tříd. Z grafů je například velmi dobře patrný vývoj 

prospěchu či zameškaných hodin během studia.  

 Rozpis maturit: pracuje s daty žáků a vyučujících modulu Evidence. 

Navazuje na výběr maturitních předmětů žáků, umožňuje vytvořit maturitní 

komise, rozvrhnout zkoušení tříd do týdnů a žáků do dnů s ohledem na 

vytíženost zkoušejících a přísedících jednotlivých předmětů, třídních učitelů a 

místopředsedů maturitních komisí. Nakonec program sestavuje rozpis 

zkoušení pro jednotlivé žáky a předměty, hlídá kolize zkoušejících a 

přísedících, čas na přípravu atd. Z evidence se načtou seznamy učitelů, 

studentů maturitních tříd a maturitních předmětů. Program pak pomůže 

rozvrhnout maturující třídy do jednotlivých týdnů a sestavit rozvrh maturit. 

Sestavy obsahují celkový přehled maturitního týdne, rozpisy zkoušek apod. 

Přítomnost u zkoušek se zanese do suplování jako absence. 

 Knihovna: půjčovací systém s propojením na žáky a zaměstnance školy a 

vyhledávací systém. Modul lze využít na evidenci knih ve školní knihovně, 

jako výpůjční systém školních knih nebo jako sklad učebnic. 

 Inventarizace: je aplikace určená pro evidenci majetku. Obsahuje širokou 

škálu tiskových výstupů. Tento modul je možné propojit se softwarem 

společnosti ICS a provádět inventury majetku čtečkami čárových kódů. 

 Rozpočet školy: modul pro sledování stavu v jednotlivých složkách rozpočtu 

školy, eviduje objednávky a došlé faktury. Hlídá, aby nedošlo k přečerpání 

výdajů ze složek rozpočtu. Položky z došlých faktur lze převést do modulu 

Inventarizace. 

 Plán akcí školy: pomocí tohoto modulu lze plánovat a evidovat akce v 

průběhu školního roku. Do programu lze zadat veškeré akce školy (kulturní, 

sportovní, exkurze, projekty apod.). Údaje o akcích jsou žákům a rodičům 

zobrazovány v internetové žákovské knížce. Účast vyučujících, tříd a skupin 

žáků na plánovaných akcích se dále přenáší do suplování jako nepřítomnost. 

Akce je možné zapisovat s libovolným předstihem. Zadávají se pohodlným 

způsobem, názvy častějších akcí lze vybrat z číselníku, datum a čas nastavíme 

v kalendáři, účastnící se třídy a učitele vybereme z nabídky. 
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 Rozvrh hodin: pomáhá tvůrci rozvrhu hlídat kolize, ukazuje prostor pro 

nasazení jednotlivých lístků, hledá možné výměny a přesuny hodin, to vše při 

současném pohledu do více rozvrhů (tříd, učitelů, místností). Samozřejmostí je 

dělení na libovolné skupiny (skládající se i z žáků více tříd) a práce ve více 

týdenních cyklech. Při generování jsou přednostně vyhledávány hodiny, 

jejichž nasazení by později mohlo dělat potíže. Nasazování může probíhat 

automaticky. Činnost generátoru lze sledovat, kdykoliv ji přerušit a 

nasazování ručně korigovat. 

 Suplování: šetří každodenní práci při tvorbě zastupování.  Suplování navazuje 

na plán akcí a rozpis maturit odkud se načítají údaje o nepřítomnosti učitelů a 

tříd. Program nabízí vhodné učitele pro zastupování, hodiny lze také spojovat, 

rušit, vyměňovat, přesouvat. Údaje ze suplování jsou zobrazovány v 

internetové žákovské knížce, lze je vykázat v přehledech odučených hodin za 

zvolené období a navazuje na ně třídní kniha.  

 Tematické plány: umožňuje zpracování a evidenci tematických plánů školy. 

Zpracované plány předmětů se ukládají do struktury, umožňující přístup všem 

oprávněným osobám. Učitel může např. upravovat plány pro platný školní rok, 

nebo si prohlížet tematické plány předmětu třídy v minulých letech. 

 Třídní kniha: elektronická třídní kniha umožňuje zápis jednotlivých hodin 

(číslo, téma hodiny, poznámky apod.), zadávání nepřítomnosti žáků v 

hodinách, omlouvání absence třídním učitelem, s možností tiskových výstupů 

v podobě původní třídní knihy. 

 Webové aplikace (online žákovská knížka): zpřístupňuje rodičům informace 

o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé 

vyučování, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní 

akce), domácí úkoly apod. Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, 

žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek se zpětnou vazbou o 

tom, kdo ještě zprávu nečetl, předávání výukových materiálů studijním 

skupinám, vytváření anket a jiné. 

Následující tabulkou (tabulka 3) porovnávám oba systémy, zda běžné moduly současných 

nejběžnějších školních IS podporují. 
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Tabulka 3 Porovnání funkčních modulů ŠIS [zdroj: vlastní zpracování] 

Moduly SAS BAKALÁŘI 

Přijímací řízení ANO ANO 

Evidence žáků ANO ANO 

Klasifikace žáků ANO ANO 

Informace o vyučování ANO ANO 

Maturitní a závěrečné zkoušky ANO ANO 

Informace o absolventech ANO ANO 

Rozvrh hodin ANO ANO 

Suplování ANO ANO 

Školní akce ANO ANO 

Zápisy z porad ANO ANO 

Pedagogická dokumentace ANO ANO 

Školní knihovna ANO ANO 

Evidence pracovníků ANO ANO 

Evidence majetku ANO ANO 

Správa řízení ANO ANO 

Ekonomická agenda NE ANO 

Informace o škole ANO ANO 

Operativní info pro žáky ANO ANO 

Operativní info. pro zaměstnance ANO ANO 

Informace pro rodiče ANO ANO 

Informace pro veřejnost ANO ANO 

Informace pro státní správu ANO ANO 

Aplikace pro mobilní zařízení NE ANO 
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Porovnáním obou systémů a jejich modulů, se kterými systémy pracují, jsou z hlediska 

funkčnosti oba téměř totožné, jediným rozdílem je grafická úprava jednotlivých výstupů a 

statistických výkazů. Největší rozdíl je patrný v internetovém výstupu, kdy aplikace ISAS 

zobrazuje veřejné informace, ke kterým není potřebný autorizovaný přístup (obrázek 4), 

což internetová aplikace Bakaláři neumožňuje (obrázek 5). Podstatným rozdílem je 

aplikace pro mobilní zařízení s OS Android, kdy firma MP Soft ve vývoji sice částečně 

zaspala, ale i tato rozšiřující aplikace je v konečné fázi testování a měla by být k dispozici 

s další velkou aktualizací systému. Oproti aplikaci Bakaláři bude pro uživatele umožněn 

nejen náhled do databáze, ale také možnost přístupu k některým tabulkám databáze (např. 

zadávání klasifikace, zadávání absence, zápis do třídní knihy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Internetová aplikace SAS [zdroj: vlastní zpracování] 

Obrázek 5 Internetová aplikace BAKALÁŘI [zdroj: vlastní zpracování] 



Jaroslav Žák: Analýza ICT technologií na SŠTGA Chomutov 

 

21 

2015 

4 Návrh optimalizace a řešení ICT na SŠ Chomutov 

S ohledem na rozdílnou cenovou politiku dodavatelů informačních systémů je v této části 

bakalářské práce řešena optimalizace a předloženy možné návrhy řešení ICT na SŠTGA 

Chomutov. Výchozí společné podmínky pro všechna střediska školy jsou popsány viz. 

(tabulka 4).  

4.1 Společné výchozí podmínky: 

Tabulka 4 Výchozí podmínky porovnávaných ŠIS [zdroj: vlastní zpracování] 

Středisko 
Používaný 

systém 
Poznámky 

Chomutov Bakalář 
Neomezená verze, všechny moduly, zkušenosti uživatelů, 

samostatná licence 

Jirkov Bakalář 
Neomezená verze, všechny moduly, zkušenosti uživatelů, 

samostatná licence 

Kadaň SAS 
Neomezená verze, všechny moduly, zkušenosti uživatelů, 

samostatná licence 

Údlice SAS 
Neomezená verze, všechny moduly, zkušenosti uživatelů, 

samostatná licence 

 Oba systémy jsou z funkčního hlediska plně srovnatelné 

 Uživatelé jsou dlouhodobě školení v obsluze daných systémů 

 Hardwarové vybavení jednotlivých středisek školy plně zabezpečuje 

spolehlivý chod a funkčnost obou systémů 

 Stávající řešení nevyžaduje změny ve struktuře internetové konektivity školy a 

jejích jednotlivých středisek. 

 Není žádný vnější důvod pro změnu stávajícího řešení 

4.2 Odhadované náklady přechodu středisek na ŠIS BAKALÁŘ 

Středisko Údlice 

Zakoupení licence – srovnatelné moduly, 800 žáků 53 220,– Kč 

Převod dat z jiného systému asi 4 hodiny, á 726. – Kč, 2 904,– Kč 

Školení – matrika, RH, TK, tiskové výstupy, klasifikace, vysvědčení 8 000,– Kč 

Cestovní náklady 1 000,- Kč 

Celkem 65 124,- Kč 
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Středisko Kadaň 

Zakoupení licence – srovnatelné moduly, 600 žáků 43 050,– Kč 

Převod dat z jiného systému asi 4 hodiny, á 726. – Kč, 2 904,– Kč 

Školení – matrika, RH, TK, tiskové výstupy, klasifikace, vysvědčení 8 000,– Kč 

Cestovní náklady 1 000,- Kč 

Celkem 54 954,- Kč 

Za obě střediska jsou jednorázové náklady na přechod cca. 120 078,- Kč  

 

4.3 Odhadované náklady přechodu středisek na ŠIS SAS 

Chomutov 

Zakoupení licence (přechod na SAS zdarma, dle stávající licence) 0. – Kč 

Převod dat z jiného systému 2 500. – Kč 

Školení – správce systému, matrika, RH (distanční, prezenční) 15 500. – Kč 

Cestovní náklady 1 000. - Kč 

Celkem 19 000. – Kč 

Jirkov 

Zakoupení licence (přechod na SAS zdarma, dle stávající licence) 0. – Kč 

Převod dat z jiného systému 2 500. – Kč 

Školení – správce systému, matrika, RH (distanční, prezenční) 15 500. – Kč 

Cestovní náklady 1 000. - Kč 

Celkem 19 000. - Kč 

Za obě střediska jsou jednorázové náklady na přechod cca. 38 000. - Kč 
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Další náklady případného přechodu: 

 Převod dat z jiného systému, všechna data převést nelze. 

 Pro sloučení dat jsou stejné cenové relace (spojení dvou databází). 

 Čerpáno z oficiálních ceníků (www.bakalari.cz, www.mp-soft.cz) a osobní 

jednání se zástupci obou používaných informačních systémů. 

 Náklady na školení personálu – správci systému, správci školní matriky. 

 Školení uživatelů ve střediscích - více etapové. 

4.4 Technické a organizační posouzení variant možného řešení 

4.4.1 Varianta 1 – jeden IS a jedna databáze 

Tato varianta počítá s přechodem školy na jeden školní informační systém a sloučením 

databází jednotlivých středisek na jednu společnou databázi 

Klady 

 Počet žáků školy na jeden dotaz v jedné databázi, souhrnné výstupy. 

 Jeden správce systému?? 

 Jeden správce školní matriky??  

Otázkou je, zda budou dva lidé na takto rozsáhlou agendu postačující? 

Zápory 

 rozsah databáze 

 počet uživatelů současně přihlášených do databáze (kolizní stavy, ani jeden 

systém nemá uzamčené vstupy, možnost blokování se uživatelů navzájem, 

zvýšené riziko pádu aplikací/modulů) 

 zpracování RH, suplování – nutné odděleně dle středisek 

 závisí na kvalitě okamžitého připojení k internetu (spolehlivost spojení, 

výpadky, chybovost) 

 nutnost navýšení rychlosti připojení k Internetu 

 nutnost proškolení přecházejících uživatelů 

 vyžaduje vícenásobný spoj VPN (všechna střediska školy používají E-TK) 

 vyžaduje výkonný server v jednom centrálním umístění, spolehlivou síťovou 

infrastrukturu 
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 nutnost změnit dosavadní praxi ve využívání E-TK 

 cena připojení k Internetu (pronájem vyhrazených linek pro VPN – 

oddělených od Internetu, cena řešení by v tomto případě trvale překračovala 

minimální úsporu) 

 nejdražší řešení (převody databází, vybudování oddělené VPN na pronajatých 

linkách, školení uživatelů) 

4.4.2 Varianta 2 – jeden IS a čtyři databáze 

Druhá varianta počítá přechodem na jeden informační systém s tím, že každé středisko 

povede svou vlastní databázi. 

Klady  

 střediska by vedla evidence odděleně, samostatné RH, suplování, přijímací 

řízení 

 pro odesílání údajů do matriky je systém plně funkční a odzkoušený 

 vše funkční na stávající infrastruktuře 

 nezávisí na kvalitě připojení k internetu, výpadky neohrozí zápisy do databází 

 samostatná správa systému 

Zápory 

 přecházející střediska školy musí v každém případě provést převod databáze  

 převod databáze je za úplatu, nelze provést vlastními silami 

 všechny údaje převést nelze (klasifikace za předchozí období, archivy) 

 nutnost proškolení přecházejícího personálu (uživatelů) 

Dodatečné cenové náklady (převod databází, organizační změny) 

4.4.3 Varianta 3 – zachování současného stavu (dva IS a čtyři databáze) 

Klady a zápory tohoto řešení jsou obdobné jako ve variantě 2 s tím rozdílem, že žádné ze 

středisek se nebude potýkat s problémy zvykání si na nový systém. 

Tímto řešením se získá čas na konečné rozhodnutí o používaném systému, zároveň i 

dostatek času na vybudování odpovídajícího VPN spojení podle skutečných potřeb školy, 

instalace síťové infrastruktury, řešení konektivity připojení k Internetu atd. 
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Oba systémy lze dlouhodobě zkoumat a porovnávat vývoj technologické úrovně a 

nabízené funkce, zejména pak on-line přístup do systému z mobilních zařízení přes internet 

bez speciálně vybudovaného zabezpečeného spojení. 

4.4.4 Budoucí náklady na provoz ŠIS v časovém horizontu třech let 

Náklady na budoucí provoz jsou stanoveny dle stávajících cenových podmínek 

jednotlivých dodavatelů informačních systémů. 

Přechod na SAS (cena licence je garantována na tři roky): 93 572,-Kč 

Přechod na Bakaláře  215 598,-Kč 

Zachování stávajícího stavu (zahrnuje slevy pro školu) 99 732,-Kč 

4.5 Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza (MCA) se zabývá vyhodnocováním jednotlivých alternativ podle 

více kritérií. Termínem alternativa označujeme každé řešení z výběrové sestavy. Kritériem 

označujeme vlastnost, která je u dané alternativy posuzována. Každému kritériu je 

přiřazena váha, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním. [3] 

Pro vícekriteriální rozhodování jsem použil aplikaci MCA7, kterou pro řešení této 

problematiky v rámci disertační práce vytvořil Ing. Petr Korviny. 

Jako alternativy jsem označil výběr školních informačních systémů: 

 Alternativa 1 – přechod celé školy na ŠIS SAS 

 Alternativa 2 – přechod celé školy na ŠIS BAKALÁŘI 

 

Výběr kritérií: 

 K1 počet proškolených pracovníků (maximum 1) 

 K2 investiční náklady na sjednocení ŠIS v tis. Kč (minimum 0) 

 K3 provozní náklady na ŠIS v horizontu tří let v tis. Kč (minimum 0) 

 K4 grafické zpracování výstupů bodové hodnocení (maximum 1) 

 K5 obsáhlost webové aplikace bodové hodnocení (maximum 1) 

 K6 aplikace pro mobilní zařízení bodové hodnocení (maximum 1) 
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Následující tabulka (tabulka 5) popisuje výběr počtu a názvy jednotlivých kritérií, počet 

variant, rozhodnutí zda se jedná o maximalizační nebo minimalizační funkci. Jsou zde 

vyplněny hodnoty pro obě varianty. Kritérium počet uživatelů uvádí skutečný počet 

uživatelů, kteří jsou k jednotlivým ŠIS proškoleni a přistupují k němu. Kritéria investičních 

a provozních nákladů jsou uvedeny v tis. Kč a odvodil jsem je z předchozího hodnocení 

informačních systémů, které by škole vznikly při rozhodnutí přistoupit k řešení sloučení 

systémů a dále používat pouze jeden z nich. Náklady, které jsem zde uvedl, jsou pouze za 

platbu licencí jednotlivých informačních systémů, vedlejší náklady, které souvisí 

s přechodem, neuvažuji. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem měl možnost vyzkoušet oba 

informační systémy, další tři kritéria, které zde uvádím (grafické zpracování, webové 

aplikace, aplikace pro mobilní zařízení) jsem ohodnotil bodově, přičemž jsem zvolil 

stupnici od jedné do deseti, kdy číslo jedna má nejnižší a naopak číslo deset nejvyšší 

hodnocení. Při tomto hodnocení jsem si samozřejmě vědom, že se jedná pouze o můj 

subjektivní pohled a aby bylo dosaženo vyváženosti názorového pohledu, bylo by nutné 

oslovit mnohem více uživatelů, kteří měli možnost s oběma systémy pracovat a zohlednit i 

jejich hodnocení. Váhy kritérií zde nejsou zatím záměrně uvedeny, jelikož budou 

provedeny samostatným výpočtem a následně doplněny.  

Tabulka 5 Porovnání ŠIS multikriteriálním rozhodováním [zdroj: vlastní zpracování] 

Typ souboru Porovnání ŠIS z hlediska multikriteriálního rozhodování 

Počet kritérií 6 

    

  

Počet variant 2 

    

  

Názvy kritérií 
Počet 

uživatelů 

Investiční 

náklady 

Provozní 

náklady 

Grafické 

zpracování 

Webová 

aplikace 

Aplikace 

mob. Zař. 

Max./Min. = 1/0 1 0 0 1 1 1 

Váhy kritérií             

Varianty\Kritéria 
Počet 

uživatelů 

Investiční 

náklady 

Provozní 

náklady 

Grafické 

zpracování 

Webová 

aplikace 

Aplikace 

mob. zař. 

SAS 152 38 99 3 6 1 

BAKALÁŘI 98 120 215 7 4 9 
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Metoda kvantitativního párového srovnávání kritérií (Saatyho metoda) 

Počátečním krokem každé analýzy MCA je vytvoření vyhodnocovací matice, jejíž prvky 

odrážejí pro každou alternativu hodnocení jednotlivých kritérií (tabulka 6). 

Saatyho bodovací stupnice: 

 obě kritéria stejně významná 1 

 o málo významnější  3 

 významnější   5 

 velmi významnější  7 

 nejvýznamnější   9 

Tabulka 6 Vyhodnocovací matice - Saatyho metoda [zdroj: vlastní zpracování] 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Váha 

K1 1 0,111 0,111 3 3 3 0,0761 

K2 9 1 3 9 9 9 0,4816 

K3 9 0,333 1 9 9 9 0,3315 

K4 0,333 0,111 0,111 1 0,333 0,333 0,0259 

K5 0,333 0,111 0,111 3 1 1 0,0424 

K6 0,333 0,111 0,111 3 1 1 0,0424 

 

Následujícím krokem je doplnění váhy vypočtené ve vyhodnocovací matici do tabulky 

(tabulka 7) vah kritérií. 

Tabulka 7 Tabulka vah kritérií [zdroj: vlastní zpracování] 

Názvy kritérií 
Počet 

uživatelů 

Investiční 

náklady 

Provozní 

náklady 

Grafické 

zpracování 

Webová 

aplikace 

Aplikace 

mob. zař. 

Max./Min. = 1/0 1 0 0 1 1 1 

Váhy kritérií 0,0761 0,4816 0,3315 0,0259 0,0424 0,0424 

 

Po doplnění všech potřebných hodnot, program MCA 7 umožnuje vyhodnocení 

multikriteriálního rozhodování podle metod IPA, CDA, WSA a TOPSIS. 
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WSA (Weighted Sum Approach) metoda váženého součtu vychází z principu 

maximalizace užitku. Hodnocením touto metodou získal převahu školní informační systém 

SAS s hodnotou 0,9317, nad systémem BAKALÁŘI s hodnotou 0,0683 (obrázek 6). 

 

 

 

 

 

IPA (Ideal Points Analysis) metoda ideálních bodů je upravenou metodou WSA, která je 

dosažena změnou v uspořádání seznamu variant tak, že hodnota s nejnižším užitkem je 

nejlepší a naopak. Podle této analýzy je preferován školní informační systém SAS 

s hodnotou 0,0683 před systémem BAKALÁŘI s hodnotou 0,9317 (obrázek 7). 

 

 

 

 

 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) metoda 

minimalizace vzdáleností od ideální varianty. Také hodnocením touto metodou byl 

informační systém SAS s bodovým hodnocením 0,9363 vybrán jako výhodnější před 

systémem BAKALÁŘI s hodnocením 0,0637 (obrázek 8). 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Vyhodnocení metodou váženého součtu  

[zdroj: výstup programu MCA7] 

Obrázek 7 Vyhodnocení metodou ideálních bodů 

[zdroj: výstup programu MCA7]] 

Obrázek 8 Vyhodnocení metodou minimalizace vzdáleností od 

ideální varianty [zdroj: výstup programu MCA7] 
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CDA (Concordance Discordance Analysis) metoda shody a neshody je založena na 

porovnávání alternativ výběru po dvojicích. Měří stupeň, kterým alternativy výběru a váhy 

faktoru potvrzují nebo vyvracejí vyřazovací vzájemný poměr mezi alternativami. Rozdíly 

ve váhách faktoru hodnocení kritérií jsou pomocí postupu shody a neshody analyzovány 

odděleně. Touto analytickou metodou byl také vyhodnocen SAS s hodnotou 0,1563 před 

BAKALÁŘI s hodnotou 1,9317 (obrázek 9) 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí 

Realizace varianty 1(jeden školní informační systém a jedna databáze) je z pohledu 

finančního i technického nejnáročnější. K jejímu uskutečnění musí škola zřídit 

vícenásobný spoj VPN, přičemž celé spojení je závislé na kvalitě okamžitého připojení 

k internetu. Každopádně je nutné dohodnout s poskytovateli internetového připojení jeho 

navýšení, jelikož vzroste počet okamžitě přihlášených uživatelů k internetové síti a to 

z důvodu on-line přihlašování a zápisům v třídních knihách a průběžné klasifikaci (bez 

zachování tohoto požadavku by realizace této varianty ztrácela smysl). Bylo by nutné, 

uskutečnit propojení domén jednotlivých středisek pro jednodušší správu sítě. 

 

Varianta 2 (jeden školní informační systém a čtyři databáze) je náročnější pouze z pohledu 

finančního. Náklady na tuto variantu by byly soustředěny pouze na nákup licencí softwaru, 

převedení databází na jeden systém a proškolení uživatelů informačního systému. 

Z technického hlediska je realizace této varianty nenáročná, jelikož by došlo pouze 

k reinstalaci serverových a klientských stanic na střediscích, ve kterých by byl informační 

systém zaváděn. Veškeré on-line přístupy k databázi by byly řešeny v rámci intranetu 

jednotlivých středisek, což stávající technické vybavení na všech střediscích umožňuje. 

 

Pokud by došlo k rozhodnutí ke sloučení školních informačních systémů v jeden, osobně 

doporučuji přechod na školní informační systém SAS, jelikož ve všech případech 

Obrázek 9 Vyhodnocení metodou shody a neshody 

[zdroj: výstup programu MCA7] 



Jaroslav Žák: Analýza ICT technologií na SŠTGA Chomutov 

 

30 

2015 

provedené analýzy byl tento ŠIS vyhodnocen pro přechod na jeden informační systém jako 

lepší varianta, což se dá v dané situaci lehce předpokládat, protože nejvyšší váhou je 

ohodnoceno ekonomické hledisko (a to hned ve dvou případech - okamžité náklady na 

přechod a náklady na provoz v průběhu tří let), které je pro školu nejdůležitější, jelikož 

veškeré náklady spojené s realizací přechodu budou vydány z provozních prostředků školy. 

Při porovnávání všech ostatních kritériích jsou oba informační systémy téměř srovnatelné a 

hodnocení záleží na subjektivním pohledu uživatele.  

 

Jako nejschůdnější se v současném stavu, kdy dochází k závěrečné fázi slučovacího 

procesu střediska Kadaň, jeví přijetí varianty 3, kdy střediska Chomutov a Jirkov zachovají 

systém BAKALÁŘI a střediska Údlice a Kadaň systém SAS. Přijetím této varianty navíc 

dojde k úspoře, jelikož s dokončením slučovacího procesu se sloučí i licence SAS, což už 

bylo s firmou MP Soft, a.s. konzultováno a dohodnuty podmínky sloučení licence pro 

školu.  
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5 Závěr 

V oblasti fyzické struktury ICT škola díky programu EU peníze školám obnovila většinu 

hardwarového vybavení školy. V současné době zaostávají střediska Chomutov, Jirkov a 

Kadaň v rozvodech strukturované kabeláže školních sítí. Do této oblasti technického 

vybavení školy doporučuji investovat, jelikož budoucí provoz a komunikace v sítích je 

stále náročnější a vytíženější, přičemž investice rozhodně usnadní realizaci případného 

přechodu školy na jeden informační systém. 

Informační systémy SAS a BAKALÁŘI, které byly v bakalářské práci podrobeny analýze, 

jsou co do obsahu, tak uživatelské náročnosti srovnatelné. V bakalářské práci navrhuji 

několik možných variant řešení přechodu na jeden informační systém pro celou školu. 

Přechod na jeden informační systém je z organizačního hlediska náročný a komplikovaný, 

z hlediska finančních nákladů neefektivní, jelikož tyto v dlouhodobém časovém horizontu 

převyšují úsporu přechodu, zároveň způsobí komplikace při zpracování a odesílání dat ze 

školní matriky za přecházející střediska. S velkou pravděpodobností dojde ke ztrátě 

některých dat. Přechod způsobí organizační změny v evidenci a tvorbě RH, systému 

suplování vedení elektronické třídní a žákovské knihy.  

V současné situaci, kdy dochází k posledním krokům slučovacího procesu se střediskem 

Kadaň, zatím navrhuji ponechat školní informační systémy na všech střediscích ve 

stávající podobě, což znamená každé středisko vlastní ŠIS a oddělené databáze. 
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