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Anotace 
V předložené bakalářské práci se zabývám možností využití groupwarových 

technologií v podmínkách městského úřadu z pohledu možnosti zefektivnění hlavního 

procesu a nasazením groupwarového systému. V první části se zabývám obecně teorií 

informace a možností jejich sdílení, ukládání a zpracování v prostředí organizací. V další 

části rozebírám jednotlivé metody a nástroje vhodné pro zpracování informací a možnosti 

využití komponent groupwarových systémů. V závěrečné části popisuji postup 

implementace groupwarového systému a zahájení pilotního provozu na vybraném oddělení 

městského úřadu. 
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Summary 
The presented Extended essay deals with the possibility of the use of groupware 

technologies in the conditions of a Town Hall concerning the possibility to make the main 

process more effective with the help of groupware system. The first part deals with the 

theory of information and the possibility of its sharing generally, saving and processing in 

the environment of organizations. The next part analyses different methods and 

instruments suitable for information processing and the possibility to use the components 

of groupware systems. The final part describes the process of groupware system 

implementation and starting the pilot operation at a chosen department of the Town Hall. 
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Úvod 

Současné trendy moderní komunikace v prostředí veřejné správy kladou velký důraz 

na efektivní využití informačních technologií. Využití techniky je v dnešní době většinou 

díky dlouhodobému působení na pracovníky na dobré úrovni. Problémem je však efektivní 

využívání znalostního potenciálu, včasné získávání informací a společná práce na plnění 

úkolů. Rozvoj informačních systémů vytváří normalizované prostředí pro vedení agend 

nařízených státem a zajišťuje plnění legislativních povinností městského úřadu. Informační 

systémy úřadů byly prvotně vytvářeny na základě legislativních změn a k zajištění 

strategických procesů. Vzhledem ke skutečnosti, že primárně byly tyto systémy určeny 

k řešení konkrétních agend jednotlivých odborů, nejsou často ideálním prostředkem pro 

zajištění vnitřní komunikace a pro podporu vedlejších procesů při zajišťování služeb 

občanům. Ve snaze o udržení a zefektivnění nových činností souvisejících s rozšířením 

těchto služeb je nutné vytvořit vhodný systém pro zajištění vnitřních procesů v organizaci, 

s důrazem na efektivní spolupráci v týmu. 

V první kapitole se snažím osvětlit problematiku sdílení informací a její důležitost 

pro zajištění interních komunikačních procesů. Zabývám se postavením informace 

v dnešní společnosti a historickým vývojem chápání této problematiky. Shrnuji obecné 

zásady zpracování a šíření informací, problematiku jejich včasného získávání, vyhledávání 

a dlouhodobého ukládání. 

V druhé kapitole analyzuji metody týmové spolupráce a vhodné nástroje pro jejich 

realizaci. 

V následující kapitole pak řeším problematiku konkrétních komunikačních toků 

v rámci Městského úřadu Louny, provádím jejich rozbor a analýzu slabých míst pro určení 

vhodných procesů k aplikaci řešení. Dále popisuji vhodné nástroje pro podporu 

problematických oblastí, které jsou k dispozici v nabízených groupwarových systémech. 

V závěrečné kapitole popisuji implementaci konkrétního groupwarového systému, 

využití poznatku z analýzy komunikačních toků pro jeho administraci a pilotní provoz na 

vybraném oddělení městského úřadu. 
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1 Úvod do problematiky sdílení informací 

Ve společnosti stále přibývá informací a zvyšuje se tempo jejich modifikací. 

Problémem se stává jejich včasné získávání, kvalitní zpracování a odstranění duplicit. 

Kvalitní informace by měla být přesná, relevantní, včasná, přiměřená a srozumitelná. 

 

1.1 Co je informace, historické pozadí, definice 

Za zakladatele teorie informace je považován americký matematik a elektronik 

Claudie Elwood Shannon (1916 – 2001). Definoval jednotku informace jako statistickou 

pravděpodobnost signálu na vstupu systému. Pokud má informace smysl, sníží nejistotu 

systému a dojde ke snížení jeho informační entropie. Jednotkou informace je jeden bit, což 

je snížení nejistoty dodáním informace o pravděpodobnosti 1:2. Měří se v jednotkách 

záporného logaritmu se základem 2. Matematicky je tedy míra informace rovna –log2(i). 

Z hlediska toku dat v informačních systémech je informace význam, který příjemce 

přisuzuje přeneseným datům. Data jsou pak vhodně formalizovaný obraz objektu, vhodný 

pro zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů. O datech tedy můžeme mluvit jako o 

potenciálních informacích. 

 

1.2 Získaní a význam informace pro komunikaci mezi subjekty 

Informace je přenášena pomocí písma, řeči nebo elektronicky. Kódována je pomocí 

písmen, hlásek a slov, které tvoří srozumitelné celky pro příjemce. S rozvojem 

elektrotechniky se možnosti šíření a získávání informací podstatně rozšířily. 

Získávání informací je proces, na jehož začátku stojí formulace dotazu. Vlastní 

technika získání informace je závislá na použitém zdroji: kniha, internet, informace 

obsažená v digitálních dokumentech apod. K tomuto účelu slouží různé kartotéky (listinné 

dokumenty), vyhledávače (internet) a systémy pro správu obsahu (digitální dokumenty). 

Důležitým prvkem pro účelné vyhledávání dat jsou takzvaná metadata, což jsou 

strukturovaná data o datech. 
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1.3 Předávání informací, ukládání, archivace, indexace 

Prvotně se informace uchovávaly pouze ústním předáváním z generace na generaci. 

Dalším krokem na historickém vývoji bylo zaznamenávání pomocí obrazů. Velkým 

přelomem pak byl vznik písma, který umožňoval uchování a předání informace bez 

přímého místního a časového kontaktu. Hromadné šíření informací bylo potom umožněno 

vznikem knihtisku, kdy se zjednodušilo vytváření více kopií, na rozdíl od původního 

ručního opisování. S nástupem výpočetní techniky a internetu se šíření informací dostalo 

na další úroveň. Informace v elektronické podobě jsou specifické v tom, že nemusí být 

fyzicky vázány na přenosové médium. V současné době je společnost postavena před 

problém dlouhodobého uchovávání informací v elektronické podobě a zajištění jejich 

čitelnosti i po době řádově desítek let. 

 

1.4 Vhodné zpracování a využití informací 

Při počítačovém zpracování informace se tato kóduje. Při kódování se informace 

převádí na posloupnost elektrických signálů. Pro čitelnost informace je nezbytné přesně 

dodržet zpětnou posloupnost kroků k jejímu dekódování. Zpracování informací má na 

starosti informační systém (dále jen „IS“). IS je definován jako systém určený pro sběr, 

zpracování, ukládání a prezentování informací. Informační systém je tedy nástrojem, který 

je schopný poskytnout informace k jejich dalšímu využití. Souhrn poskytnutých informací 

a vzniklých zkušeností k danému tématu je nazýván znalostí. 

 

1.5 Sdílení informací pomoci informačních technologií 

V dnešní době rychlého rozvoje informačních technologií dochází k přenosu a sdílení 

stále většího množství dat, což klade vysoké nároky na jejich vyhledávání, zpracovávání a 

ukládání. V lokálních sítích i internetu se využívají systémy pro správu informací, webové 

technologie, komunikační programy. Tím se značně zkracují časy na přenos a získání 

potřebných informací a dochází k zefektivnění pracovních procesů, které jsou na 

informacích závislé. 
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1.6 Bezpečnost a otázka citlivosti dat 

V prostředí organizací veřejné správy se pracuje s daty, na které se z velké části 

vztahuje zákon č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, 

který určuje povinnosti správce a zpracovatele těchto údajů. Proto je třeba velkou 

pozornost věnovat klasifikaci zajištění důvěrnosti dat, zajistit jejich integritu a dostupnost 

pro zpracovatele. Důvěrnost dat znamená, že v každém okamžiku zpracování a předávání 

je přístup k datům umožněn pouze oprávněným osobám. Je to problematika, na které se 

podílejí nejen použité technologie, ale i lidský faktor. Zajištění integrity dat znamená 

zamezení neautorizované změny a jistota, že data mají zaručený obsah. To klade nároky na 

přenášení dat bez jejich změny, na bezpečnost počítačové sítě a informačního systému. 

Dostupností se rozumí přístupnost potřebných údajů pro oprávněného zpracovatele, což 

vyžaduje zamezení výpadků na síti, datových úložištích a informačních systémech. 

 

1.7 Systémy pro správu obsahu 

Se stoupajícími požadavky na rychlé získávání a zpracovávání informací a 

s rozvojem výpočetní techniky vyvstal požadavek na systémy, které by byly schopné 

v rámci organizačních jednotek zpracovávat narůstající množství dokumentů a zajistit 

jejich archivaci. S dalším rozvojem počítačových sítí vznikla potřeba zpracování a výměny 

elektronických zpráv, pro umožnění automatizace zpracování dokumentů možnost 

spravovat workflow. Dalším prostředkem pro zvýšení efektivity procesů v organizaci se 

staly systémy podporující koordinaci činností v týmech. Tyto funkčnosti nabízejí 

Enterprice Content Management (dále jen „ECM“) systémy.  

ECM systémy jsou určeny pro práci s digitálním podnikovým obsahem, 

strukturovaným i nestrukturovaným, a to po celou dobu jeho životního cyklu. Obsahem se 

tímto myslí veškeré písemné, zvukové, obrazové i elektronické dokumenty, přičemž 

analogové se pro zavedení do systému převádějí vhodným způsobem do digitální podoby.  

Pro zlepšení efektivity práce s dokumenty se do systému ukládají metadata, což jsou data o 

datech. Jedná se o jednotlivé atributy, které nějak souvisí s obsahem dokumentu. ECM se 

skládá z jednotlivých komponent, které vždy řeší specifickou část činností. 
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1.7.1 Document management system 

Document management system (dále jen „DMS“) je komponenta ECM, která 

poskytuje uživatelům rychlý a bezpečný přístup k požadovaným dokumentům. Spravuje 

centrální úložiště pro podnikový obsah. DMS nahrazuje zastaralý způsob řízení přístupu 

k dokumentům umístěných ve sdílených složkách na fileserverech pomoci přístupových 

práv ke složce. Poskytuje centralizovanou správu dokumentů, správu uživatelů a jejich 

přístupových práv a je vlastně jádrem ECM systému. Z hlediska práce se soubory DMS 

rozšiřuje klasické sdílení o funkčnosti sledování historie, verzování a notifikace při 

změnách dokumentu. Díky ukládání metadat ke každému souboru se značně urychluje 

vyhledávání dokumentů. Zvládá také fulltextové vyhledávání. 

Hlavní funkce DMS: 

- Centrální úložiště pro aplikace v organizaci 

- Ukládání metadat 

- Udržování aktuální verze dokumentu v jediném souboru, jeho sdílení přes různé 

adresáře 

- Integrace s kancelářskými aplikacemi 

1.7.2 Archivace  

Komponenta ECM archivace umožňuje dlouhodobé bezpečné ukládání 

elektronických dokumentů a zajišťuje, aby další nakládání s těmito dokumenty proběhlo 

v rámci zákonných povinností. Umožňuje registraci zápůjček z archivu, předání 

dokumentů do nadřízených archivů či ke skartaci. Tato část životního cyklu dokumentů 

v současnosti přináší celou řadu problémů. Množství dat rychle narůstá, čímž se 

komplikuje a zpomaluje vyhledávání dokumentu v případě potřeby a narůstají požadavky 

na bezpečné datové úložiště. Dalším problémem je zajištění přístupnosti dokumentu 

z hlediska rychlého vývoje v oblasti ICT a s tím spojeným rychlým zastaráváním software, 

použití formátů, které bude možné prohlížet i s dlouhým časovým odstupem. Do této 

oblasti spadá i problematika zajištění dokumentu proti změnám a uložení autorských a 

časových údajů o jeho vytvoření. 
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Hlavní funkce: 

- Sledování doby archivace dle skartačních znaků 

- Řízení skartačního řízení, tisk skartačních protokolů 

- Dlouhodobé ukládání a zajištění zobrazitelnosti dokumentu 

1.7.3 Web content management 

Web content management slouží k prezentaci informací podnikového obsahu na 

webových stránkách a umožňuje toto prezentování i uživatelům, kteří nemají zkušenosti 

s tvorbou webových stránek. Ve své podstatě tedy rozdělují odpovědnost za obsahovou a 

vzhledovou část prezentovaných dat. Správa vzhledu webové stránky je většinou 

usnadněna možností použití předdefinovaných šablon. Administrátor má možnost nastavit 

oprávnění uživatelů ke konkrétním segmentům zobrazovaných informací. 

Hlavní funkce: 

- Oddělení obsahu od formátu 

- Konverze obsahu do formátů HTML, PDF, XML 

- Sledování verzí a historie 

- Fulltextové vyhledávání 

1.7.4 Records management systém 

Record – záznam je zvláštním případem dokumentu. Může se vyskytovat v jakékoliv 

již zmiňované podobě, ale jeho významným znakem je to, že je neměnný. Tento pojem 

zavedla společnost ARMA. Tato komponenta je tedy určena ke správě těchto záznamů. 

Záznam je dokument, ve kterém se po jeho pořízení již nedělají další úpravy, souvisí 

s činností organizace a vztahují se na něj legislativní předpisy. V rámci organizace se 

dokument stane záznamem po zařazení do RMS. 

Hlavní funkce RMS: 

- Správa záznamů 

- Klasifikace a třídění záznamů 
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- Ukládání metadat k záznamům 

- Správa přístupových práv 

- Zabezpečení záznamu proti změnám 

- Archivaci 

- Zobrazování, a to i z dlouhodobého hlediska 

1.7.5 Document imaging 

Komponenta Dokument imaging se zabývá převodem dokumentů v listinné podobě 

do digitální podoby. Potřeba po digitalizaci dokumentů je vyvolána snahou zpracovávat 

dokumenty v elektronické podobě po celou dobu jejich životnosti. Ideálním stavem 

v organizaci by bylo skenování všech listinných dokumentů a jejich zanesení do systému 

v elektronické podobě, čímž by došlo ke značnému zefektivnění podnikových procesů. 

Skenování je proces, při kterém se převede listinný dokument do jeho elektronického 

obrazu, a to ve formátech obrázků nebo editovatelných či needitovatelných textových 

dokumentů. Prvotním výstupem skenování dokumentu je obraz. Pro převod do dále 

zpracovatelných souborů se používají rozpoznávací technologie: 

- OCR – Optical Character Recognition pro rozpoznávání tištěného písma 

- ICR – Ingelligent Character Recognition pro rozpoznávání ručně psaného písma 

- OMR – Optical Mark Reading pro rozpoznávání vybraných voleb 

- BCR – Bar Code Reading pro rozpoznávání čárových kódů 

 Je důležité věnovat dostatečnou pozornost výběru scanneru podle potřeb dalšího 

využití, sledovat hlavní parametry což jsou rychlost skenování, rozlišení, velikost stránky, 

výkonnost. 

Hlavní funkce: 

- Skenování 

- Rozpoznávání 

- Ukládání metadat 

- Ukládání souborů 
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1.7.6 Data capture 

Komponenta, která slouží k získávání (vytěžování) dat ze strukturovaných 

dokumentů, formulářů a tím nahrazuje ruční vkládání dat do systému, čímž snižuje riziko 

lidské chyby při ručním pořizování dat, zrychluje a zefektivňuje celý proces. 

Hlavní funkce: 

- Skenování 

- Rozpoznávání 

- Ověření čitelnosti dat a jejich ověření 

- Ukládání dat 

1.7.7 Team Collaboration management 

Komponenta pro podporu týmové spolupráce – Groupware se zabývá hlavně 

organizováním činností a doplňuje tím ostatní komponenty ECM. V rámci organizace má 

za cíl zlevnit a zefektivnit komunikaci, umožnit komunikaci v rámci pracovních týmů a 

zajistit sdílení znalostí. 

1.7.8 Workflow management 

Workflow se zabývá automatizací procesů, určuje cestu dokumentu během celého 

jeho životního cyklu v rámci procesu. Umožňuje tedy realizaci celého procesu pomocí IS, 

určuje jednotný postup pro zpracování a sleduje, v jaké fázi zpracování se dokument 

nachází. 
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2 Metody a nástroje týmové spolupráce 

Týmová spolupráce je způsob organizace práce založený na vzájemné spolupráci a 

odpovědnosti členů týmu při plnění vytýčených cílů. Od nasazení groupwarového systému 

je očekáváno zlepšení výsledků při řešení společných úkolů, dosažení časových úspor, 

zlepšení komunikace a informovanosti v rámci pracovních týmů a tím zlepšení celkové 

efektivity procesu. 

 

2.1 Time management 

Time management je sada nástrojů, postupů a technik, které jsou zaměřeny na 

efektivní uspořádání úkolů, schůzek a sledování dlouhodobějších projektů vzhledem 

k časové ose tak, aby výsledná činnost probíhala bez zbytečných prostojů a ztrát. Spadá do 

něho široké spektrum činností, jako je plánování, rezervace prostředků, stanovení priorit, 

delegování úkolů, sledování plnění a analýza využití času. Historicky se rozlišují čtyři 

generace: 

- I. generace se zabývala organizací úkolů a činností s akceptací jejich propojení, 

ovšem bez závislostí na časové ose. 

- II. generace kombinuje seznam úkolů s časovou osou jejich plnění na časové ose. 

Jedná se o klasický způsob zápisu úkolů do kalendáře. 

- III. generace již slouží k plánování týmových činností a plánování činností v rámci 

projektů. Jako další atribut zde přibyla priorita jednotlivých úkolů. 

- IV. generace opouští striktní cestu plánování a začíná brát ohled na potřeby 

člověka, vychází z poznatku o dlouhodobé vysoké výkonnosti při spokojenosti 

pracovníka. 
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2.2 Knowledge management 

V češtině se používají i názvy „znalostní management“, „správa znalostí“, „řízení 

znalostí“ nebo „management znalostí“, se zaměřuje na racionální využívání již jednou 

získaných znalostí. Základní činnosti jsou zaznamenávání znalostí, jejich správa, ukládání, 

rozvíjení, vyhledávání, prezentace a sdílení v rámci pracovních skupin. Sdílení znalostí 

v rámci organizací nebo pracovních skupin přináší zkrácení času při řešení již jednou 

řešených problémů, čímž šetří časové i finanční prostředky. KM by měl v rámci organizace 

přinášet nové znalosti. Základní způsoby vzniku nových znalostí jsou: 

- Postupné zdokonalování již známých, kvalitních a používaných znalostí a vznik 

kvalitativně lepších. 

- Zužitkování stávajících informací v nových oblastech činností, v jiných postupech a 

v nových situacích. 

- Inovace, tedy nové znalosti a postupy 

Pouze při společném využívání všech těchto způsobů se projeví plná síla tohoto 

přístupu k znalostem. Organizace si již význam znalostí začínají uvědomovat a mluví se o 

tzv. znalostním kapitálu. 

 

2.3 Task management 

Task management je soubor postupů a nástrojů, sloužící k organizaci úkolů během 

celého jejich životního cyklu, od jeho aktivace až po jeho ukončení. Jeho obsahem je 

plánování úkolů, sledování plnění, sledování vlastníků, delegace, prezentace, ukládání a 

archivace. Měl by být nápomocný při individuální i týmové práci na plnění úkolů, 

současně pak spravovat status úkolu, jeho prioritu a náročnost z hlediska časových, 

finančních a lidských zdrojů. 
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2.4 Řízení projektů 

Cílem řízení projektů je zajistit projekt od naplánování po úspěšnou realizaci. Projekt 

v tomto kontextu je chápán jako proces činností, které směřují k stanovenému cíli za 

splnění časových, kvalitativních a finančních omezení. Pro zvýšení pravděpodobnosti 

úspěšného dokončení projektu se využívá celé řady metod, což jsou vyzkoušené a 

zdokumentované postupy, které řeší oblast návrhu a implementace projektu. 

2.5 Sdílené kalendáře 

Sdílené kalendáře jsou aplikace sloužící ke koordinaci a plánování časového využití 

pracovního času členů týmu. Sdílené kalendáře umožňují propojení dat z jednotlivých 

osobních kalendářů, rezervování času pracovníků týmu a zobrazení rezervace v osobních 

kalendářích. Pomáhají sledovat dostupnost osob v určitém čase pro konkrétní organizační 

celky. 

 

2.6 Elektronická pošta 

Elektronická pošta – email je stěžejní částí aplikací pro týmovou spolupráci, a to jak 

v části komunikační, tak při zasílání souborů i v části kooperační. Zajišťuje zasílání zpráv a 

dokumentů jak v rámci organizačních jednotek, tak v rámci organizace jako celku a 

směrem k okolí organizace. 

 

2.7 Helpdesk 

Cílem aplikací typu helpdesk je evidence požadavku po celou dobu životního cyklu. 

Napomáhá tedy zajištění technické podpory uživatelům a ke sledování plnění jednotlivých 

požadavků. Z pohledu systémů pro týmovou spolupráci se jedná o interní helpdesky 

organizací. Zpravidla by měly být přístupné přes webové rozhranní, měly by mít přijatelné 

rozhranní pro zadávání požadavků ze strany uživatelů, měly by mít možnost zaznamenávat 

a sledovat stav řešení požadavku. Důležitou součástí je možnost konfigurace, nastavení 

různých úrovní přístupu, zasílání emailových notifikací a možnost tiskových výstupů. 
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2.8 Portály 

Portály jsou centrálním místem pro zobrazování aktuálních a důležitých podnikových 

informací. Měly by být administrovatelné pro jednotlivé organizační jednotky a důležitou 

vlastností je i složitost správy portálu. 

2.9 Komplexní groupware aplikace 

Groupwarové aplikace se primárně zaměřují na komunikaci a organizaci práce 

v rámci pracovních týmů. Skládají se z celé řádky programových aplikací, které slouží 

konkrétním požadavkům na tyto systémy. „Groupware je programové vybavení, které 

umožňuje dvěma a více lidem navzájem komunikovat, kooperovat na společném díle a 

koordinovat jejich aktivity.“ (1) Hlavní očekávání od nasazení groupwarového řešení jsou 

úspora času a finančních prostředků, zrychlení komunikace a zlepšení rozložení 

pracovního vytížení u jednotlivých pracovníků v týmu. 

Můžeme tedy specifikovat tři formy vzájemné spolupráce, které podporují systémy 

pro týmovou spolupráci: 

- komunikace – výměna zpráv v psané, obrazové či zvukové podobě 

- koordinace – společná práce členů pracovního týmu nad společným dokumentem 

- koordinace – časové plánování a sladění jednotlivých činností 

Zásadní vliv na funkčnost a následné využívání má u groupwarových aplikací 

integrace s mailovou poštou a tím i na zvolené platformě řešení. Nečastěji používaná 

komerční řešení jsou provozována na Exchange Serveru od firmy Microsoft a nebo na 

řešení firmy IBM Lotus Notes, Domino. 

2.9.1 Komunikace 

Komunikace může probíhat buď synchronně, anebo asynchronně. Synchronní 

komunikace umožňuje spojení všech potenciálních účastníků ve stejný okamžik 

(videokonference, VoIP telefony, Instant Messaging). Při asynchronní komunikaci probíhá 

časově nevázaný tok informací. Při pohledu na počty účastníků komunikace rozlišujeme 

typy 1:1, 1:N, N:M. 
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2.9.2 Koordinace 

Ke koordinaci slouží moduly skupinový kalendář, řízení projektů, zadávání a 

sledování plnění úkolů. Jsou nápomocné ke sledování stavu týmových úkolů a projektů, 

umožňují operativně reagovat na aktuální stav v konkrétní záležitosti. 

2.9.3 Kooperace 

Kooperativní část groupware zajišťuje součinnost při práci na společném zdroji, 

dokumentu. Je nutné zajistit přístupová práva a kontrolu aktuálnosti verze dokumentu. 

Dále do této oblasti spadá sdílení myšlenek a budování procesů. 
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3 Komunikační procesy v podmínkách městského úřadu 

Zákazníkem pro městský úřad jsou v první řadě občané. Z hlediska poskytování 

služeb však existují procesy, kde dílčí organizační celky poskytují služby interně. Hlavním 

podpůrným prostředkem je centrální informační systém úřadu. V roce 2004 vstoupil 

v platnost zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který zásadně ovlivnil 

rozvoj informačních systémů ve státní správě. Od tohoto roku jsou orgány státní správy 

povinny vést spisovou službu v elektronické podobě. Tento krok se dotýkal vnitřně chodu 

celé organizace. Vznikl takto základ informačního systému, který se postupně stal 

komplexním informačním systémem, postaveným na centrální databázi a modulárně 

řešených agentových přístupech. Vzhledem k tomu, že tento informační systém je 

primárně zaměřen na podporu plnění zákonných povinností, některé funkčnosti dotýkající 

se vnitřního fungování organizace zde nejsou implementovány, čímž vznikl prostor pro 

nasazení systémů řešících tato prázdná místa. 

3.1 Elektronizace veřejné správy 

Od roku 2006 byl ve státní správě a samosprávě zahájen projekt elektronizace 

veřejné správy, který po zrušení ministerstva informatiky převzalo ministerstvo vnitra. Jde 

o dlouhodobou snahu začít efektivně využívat možnosti, jež jsou poskytovány moderními 

technologiemi v oblasti ICT. 

3.1.1 Legislativa 

- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů 

- Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách 

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů 
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- Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek 

- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované 

konverze dokumentů 

- Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů 

- Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

3.1.2 Projekt elektronizace veřejné správy 

- 2006 – zahájení projektu 

- 2007 – příprava pilotního provozu Czech PIONT 

- 2008 – rozšiřování poboček Czech POINT 

- 2009 – spuštění datových schránek 

- Chystá se spuštění a ostrý provoz základních registrů 

3.2 Organizační struktura a vazby 

Organizační struktura je hierarchická, přesně stanovuje vztahy nadřízený – podřízený 

a určuje odpovědnost za konkrétní procesy. Úřad je rozdělen na jednotlivé organizační 

skupiny, podle poskytovaných služeb v rámci legislativních a provozních povinností, na 

odbory a oddělení. 

3.3 Přehled aktuálních procesů a rozbor situace 

Vzhledem k tomu, že v prostředí Městského úřadu v Lounech v současné době 

neexistuje vhodná metodika, kterou by se popisovaly existující procesy, bylo nutné získat 

data pro vytvoření základní představy o komunikačních tocích a následně se mohl vytvořit 

popis těchto procesů. Jedná se o základní podklady pro vytvoření popisu stávající situace, 

popis současných procesů a určení stěžejních komunikačních procesů pro podporu 

základní funkce městského úřadu, podporu základního procesu. 
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3.3.1 Základní proces 

Městský úřad Louny zajišťuje služby občanům, funguje jako spojovací článek mezi 

jednotlivými subjekty státní správy, vykonává samosprávu svého územního celku a 

v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu. Interní zpracování 

veškerých vstupů klade vysoké nároky na administrativní a komunikační činnost v rámci 

úřadu jako celku, v jednotlivých organizačních útvarech a i mezi nimi. 

Jako primární proces je v ISO dokumentaci specifikován příjem informace od klienta, její 

zpracování, předání informace zpět a získání zpětné vazby. 

 

 

Obr. 1  Schéma základního procesu 

 

3.3.2 Podpůrné procesy 

Úroveň kvality poskytovaných služeb je přímo ovlivněna kvalitou podpůrných 

procesů, které mají přímý dopad na celkovou efektivitu. Z hlediska mé práce proto bylo 

nutné získat data o komunikačních tocích v rámci jednotlivých odborů, oddělení a mezi 

nimi. Výstupem této činnosti je detailní pohled na potřeby komunikace a podklady pro 

nasazení groupwarového systému. 

3.4 Analýza informačních toků 

Organizační struktura Městského úřadu v Lounech je hierarchicky uspořádána ve třech 

úrovních: 

- Vedení úřadu 

- Odbory 

- Oddělení 
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Pro zjištění potřeb jednotlivých organizačních celků proběhly konzultace, při kterých 

byly rozebrány jednotlivé komunikační možnosti a výsledkem je soupis potřeb 

jednotlivých subjektů. Bylo zjištěno, že zkoumané subjekty mají podobné požadavky, 

a proto je daný výstup použitelný obecně pro vedení, odbory i oddělení. Výstup této 

analýzy je použitý jako podklad pro administraci groupwarového systému. Bere v úvahu 

potřebu oddělené komunikace pro některá oddělení. 

 

 

Obr. 2  Organizační struktura pro administraci aplikace 

3.4.1 Svolávání porad 

Cílem procesu je zajistit účast klíčových pracovníků, rezervace místa, distribuce 

plánu porady. 

Aktuálně se ke svolání porady používají individuálně adresované maily s oznámením 

místa a času porady. Problémem je současné zajištění potvrzení účasti, případné zajištění 

místa a prostředků pro poradu. 

Výsledkem nasazení groupwarového systému je možnost využívání sdíleného 

kalendáře s možností ověření volného času, zobrazení dostupnosti zdrojů, potvrzení účasti 

pozvaných a možnost distribuce plánu porady. 
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3.4.2 Operativní komunikace 

Cílem procesu je rychlé předání informací v případě naléhavých a neočekávaných 

událostí. 

Aktuálně se informace předávají pomocí vnitřní telefonní sítě, není tak známa 

okamžitá přítomnost příjemce informace, telefonní přístroje pracovníků neinformují o 

zmeškaných telefonních hovorech. 

Výsledkem při použití groupwarové funkčnosti instant messaging je získání 

okamžité informace o přítomnosti příjemce a možnost online komunikace využitím této 

technologie. Zároveň je možné pomocí funkčnosti chatroom skupinová komunikace. 

3.4.3 Řízení projektů 

Cílem procesu je zajistit sledování postupu realizace projektu, včetně možnosti 

sledování časové náročnosti, možnost úkolování jednotlivých pracovníků, grafické 

znázornění jednotlivých etap projektu na časové ose. 

Aktuálně se pro řízení projektu využívá zápisu v textových a tabulkových editorech, 

pro úkolování se používá aplikace Outlook bez provázanosti s hlavním evidenčním 

záznamem. 

Výsledkem nasazení groupwarového systému je možnost zadávání projektu, přizvání 

účastníků k řešení dílčích úkolů, evidence postupu prací. Groupware má grafický výstup 

v podobě časového diagramu prováděných činností. 

3.4.4 Zadávání a sledování úkolů 

Cílem je evidence úkolu s možností přiřazení zodpovědné osoby, zobrazení stavu 

úkolu a zadání časové náročnosti. 

Aktuálně si zadávání úkolů řeší jednotlivé organizační celky pomocí aplikace 

Outlook, případně ruční evidencí úkolů ve speciálním souboru, či zapsáním poznámek do 

osobního diáře. 

Výsledkem nasazení groupware je přehledná evidence úkolů, možnost okamžité 

kontroly stavu plnění a delegace úkolů. 
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3.4.5 Uchovávání znalostí 

Cílem zavedení komponenty je uchování a zpřístupnění cenných znalostí pro 

pracovní týmy. 

Aktuálně se znalostní báze, tak jak jsou chápány, nevytváří, místně se uchovávají 

znalosti v textových souborech ve sdílených adresářích. 

Výsledkem při použití groupwarové komponenty je tvorba klasické znalostní báze a 

s možností řízení přístupu, kategorizací a tím i zachování znalostí pracovních skupin. 

3.4.6 Rezervace sdílených prostředků 

Cílem zprovoznění komponenty pro rezervaci sdílených prostředků je zpřehlednění 

evidence pro pracovníky, kteří zodpovídají za jejich přidělování a zjednodušení procesu 

rezervace a zjištění dostupnosti prostředku pro žadatele. 

Aktuálně se sdílené prostředky rezervují osobní žádostí u odpovědného pracovníka. 

Evidence rezervací je prováděna ručně do knihy zápůjček a kalendářů. 

Výsledkem zavedení komponenty pro rezervaci sdílených zdrojů je zrychlení 

možnosti dohledání volného času požadovaného prostředku, rychlá rezervace a přehledné 

zobrazení v kalendáři. 

 

3.5 Slabá a problémová místa 

Při rozboru zjištěných údajů byla vybrána problémová místa zajišťující podpůrné 

procesy pro hlavní činnost městského úřadu.  

- Problematické je hromadné šíření důležitých informací, chybí centrální adresář, 

interní portál. Důležité informace se často nedostanou až k cíli, nebo dorazí pozdě. Dalším 

problémem je nedostatek komunikačních kanálů. 

- Špatná informovanost o přítomnosti pracovníků při plánování společných činností. 

V docházkovém systému je totiž zaznamenán a následně ukládán pouze aktuální stav. 

Navíc přístup do přehledu přítomných pracovníků je k dispozici pouze vedoucím odborů. 
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- Správa sdílených dokumentů, práce na společných úkolech a dostupnost souborů 

v rámci pracovních skupin. 

- Nesystémové řešení rezervace sdílených prostředků. Rezervace prostor pro 

zasedání a školení se provádí u pracovnice informačního centra, která zapisuje rezervované 

časy ručně do klasického stolního kalendáře. Zjišťování dostupnosti se provádí osobně 

nebo telefonicky u této pracovnice, evidence ručně do kalendáře. 

- Společné využívání služebních vozidel. Složitý proces zjištění volného provozního 

času, ruční vypisování žádanky a schvalování příslušným vedoucím. 

 

3.6 Možnosti řešení 

Pro celkové zrychlení, zkvalitnění a zefektivnění pracovních procesů lze výhodně 

využít funkčnosti groupwarových systémů a jejich komponent. Tyto komponenty jsou 

určeny přímo k podpoře týmové spolupráce. 

- Elektronická pošta, nabízí standardní funkce mailových klientů jako jsou správa 

mailů, správa složek, ukládání mailů jako úkolů. 

- Osobní a sdílený kalendář umožňuje přehledné plánování schůzek s přizváním 

jednotlivců i skupin, schůzky mohou být jednorázové i pravidelně opakované 

s možností zobrazení upozornění a přiřazení priority. Komponenta dokáže 

zobrazovat využití sdílených zdrojů vytvářet soukromé i veřejné záznamy. 

- Osobní a sdílený adresář slouží k ukládání a správě adres a jejich dalšímu sdílení 

pro ostatní komponenty 

- Plánování schůzek je komponenta, která usnadňuje naplánování schůzek a zajištění 

potřebných zdrojů. Pomocí funkčnosti plánování schůzek lze rychle a efektivně 

zjistit, zda mají v navržený termín volno všichni plánovaní účastníci, schůzka se 

jim potom zobrazí v jejich kalendáři, většinou i s možností potvrzení účasti. 

V rámci této funkce lze také často sdílet potřebné dokumenty.  

- Zadávání a sledování plnění úkolů slouží k přehledné evidenci zadaných úkolů, ke 

sledování jejich plnění s možností ukládání dalších údajů souvisejících s touto 

problematikou. 
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- Správa projektů je komplexní nástroj, který slouží k řízení dlouhodobých projektů. 

Umožňuje vypracování časového harmonogramu, vytváření úkolů a sledování 

postupu plnění. Mívá také možnost vytváření grafických výstupů. 

- Sdílený prostor pro ukládání dokumentů usnadňuje společnou práci týmů na 

dokumentech, udržuje soubor v jedné kopii a hlídá verzování. 

- Báze znalostí slouží k vytváření, editování, ukládání a vyhledávání jednotlivých 

znalostí, uložených v modulu. Dokáže spravovat přístupy a třídit znalosti dle 

zadaných témat. 

- Wiki slouží také k tvorbě a uchovávání znalostí organizace, editace je však 

umožněna komukoli, kdo má k tématu co říci. 

- Rezervace sdílených zdrojů je součást groupwarových systémů určená k evidenci 

zdrojů a jejich využití. Data dokáže sdílet mezi uživateli a tak je zajištěna ideální 

využitelnost a zkracuje se doba hledání volného času. 

- Instant messaging je prostředkem pro výměnu dat v reálném čase. Uživatelé mají 

možnost ověření přítomnosti druhé strany podle statutu účastníka komunikace a 

mohou si zasílat textové zprávy. Modernější programy poskytují možnost 

přenosu zvuku, obrazu a souborů. 
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4 Implementace softwarového řešení 

Výchozím požadavkem při plánování nasazení systému pro týmovou spolupráci bylo 

nasazení svodného software, nejlépe pod licenci GPL2 připadne GPL z důvodu úspor 

nákladů a celkových trendů ve veřejné správě. Neméně důležitým požadavkem byla i 

dostupnost komerční podpory, aby bylo možné v případě nutnosti zajistit servis smluvně. 

Díky tlaku na úsporu finančních prostředků nebylo reálné investovat do existujících 

komerčních řešení založených na technologií Microsoft Exchange nebo konkurenční 

produkt Lotus Domino. 

Jako doplněk pro zajištění rychlé komunikace v týmech byl zvolen instant messaging 

systém Jabber, který je založen na protokolu XMMP. Jabber je implementován na pomoc 

řešení eJabber, který je naprogramován v jazyku Erlang. Jako klientská aplikace je použit 

program PSI. 

4.1 Výběr groupwarového systému 

Bylo vybíráno z několika Open Source systémů dle stanovených kritérií, daných 

potřebou integrace do stávajícího provozního prostředí a specifiky vnitřního chodu 

Městského úřadu Louny. 

4.1.1 Parametry pro výběr groupwarového systému 

- Řešení schopné běhu na MySQL 

- Dostupnost přes webové technologie 

- Pohodlný uživatelský interface 

- Vícejazyčná podpora 

- Jednoduchá implementace 

- Jednoduchá administrace a údržba 

- Podpora spolupráce s produkty Microsoft Office. 

- Možnost snadné customizace (e-template) 

- Reference 
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4.1.2 Open Source groupwarové systémy 

eGroupware 

Modulární groupwarový systém napsaný v PHP 

Open-Xchange Server 

Projekt sponzorovaný firmou Open-Xchange, Inc, která se zabývá vývojem software 

pro spolupráci a toto řešení vyvíjí jako alternativu k Microsoft Exchange Serveru. 

Obsahuje potřebné komponenty. 

phpGroupWare 

Groupwarový systém psaný v PHP, skládá se z mnoha modulů, v době výběru 

bohužel neměl funkční demo. 

Group-Office 

Groupwarový systém v psaný v PHP. Projekt od firmy Intermesh, obsahuje potřebné 

komponenty. 

 

4.2 Specifikace eGroupware 

Po zvážení všech kritérií byl pro implementaci vybrán systém eGroupware. 

Systém eGroupware je vyvíjený pod licencí GPL2 s dostupnými zdrojovými kódy. Je 

naprogramován skriptovacím jazykem PHP, který je provozován jako modul v rámci 

webového serveru Apache. Je schopný běžet na většině databází podporujících standard 

SQL 99. 

Řešení eGroupware systému je modulární, podporuje LDAP. Jeho vysokou 

dostupnost zajišťuje clusterové řešení na IBM serverech x-series 3650. 

4.3 Implementace 

V této kapitole popisuji vlastní implementaci groupwarového systému a jeho pilotní 

provoz. Vzhledem k výsledkům analýzy, které naznačily, že požadavky na zlepšení 
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prostředků podpory týmové spolupráce se na jednotlivých odborech úřadu shodují, bylo 

pro pilotní provoz vybráno oddělení informatiky. 

4.3.1 Cíl projektu 

Pomocí groupwarového řešení zajistit podporu základního procesu a jeho 

zefektivnění v rámci činností pracovních týmů. Přizpůsobit nastavení systému podmínkám 

městského úřadu a požadavkům od jednotlivých odborů a oddělení. 

4.3.2 Úvodní studie 

Městský úřad Louny sídlí ve dvou budovách vzdálených od sebe 2 km, propojených 

jednovláknovým optickým kabelem. Jako záložní propojka je zařízení Wifi. V každé 

budově je samostatná serverovna a mezi budovy jsou rozděleny jednotlivé role serveru 

s ohledem na celkovou bezpečnost provozu. 

Síť je koncipovaná na technologii ethernet switchovaná, páteřní síť je na rychlosti 

1Gb, klientské stanice jsou připojeny kabeláží 100Mb. Do sítě je zapojeno 170 PC a celé 

řešení má dostatečnou rezervu ve výkonových špičkách. 

Využívá se funkčností doménového prostředí na serverech Windows 2008 R2. 

Servery jsou dodávány firmou IBM řady x-series, rozděleny dle rolí na databázové, 

aplikační, fileservery. Data jsou umístěna na diskových polích jednotlivých serverů a na 

externích diskových polích. K zálohování se využívá pásková robotika, zálohovací 

program je od firmy Veritas. 

Klientské stanice jsou provozovány na OS Microsoft Windows XP Professional, 

v současné době je minimum paměti 1GB. Balík kancelářských programů je Microsoft 

Office ve verzi 2003. 

Na městském úřadě je v současnosti provozováno několik informačních systémů. 

Z toho lze označit IS GINIS od firmy GORDIC za ústřední, tento byl nasazen v rámci 

povinností vyplývajících ze zákona o archivnictví a spisové službě z roku 2004. Během 

průběhu jeho implementace byly upraveny a vyjasněny některé procesy týkající se oběhu 

dokumentů, které dostávají číslo jednací a ujednocena správa spisů v rámci celé 

organizace. Systém IS GINIS je provozován na databázi MS SQL, je modulárně postaven. 
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Systém umožňuje používání klasických těžkých klientů, případně lehkých klientů pro 

webový prohlížeč. Podle jednotlivých agentových požadavků jsou klientům přidělována 

oprávnění do jednotlivých modulů. Instalace a aktualizace součástí IS GINIS probíhá 

automaticky vzdáleně ze serveru. Probíhá postupná integrace s dalšími IS používanými na 

městském úřadě jako je řešení pro stavební úřad, správní oddělení a vodoprávní úřad od 

firmy VITA Software, či vazby na státem dodávané systémy sociálních dávek OK Nouze a 

Registr živnostenského podnikání. 

Pro podporu ze stran dodavatelů jednotlivých IS využívá městský úřad jednotlivých 

helpdeskových aplikací, kam mohou vybraní uživatelé a administrátoři zadávat požadavky 

na řešení problémů spojených s provozem konkrétní aplikace a sledovat postup jejich 

plnění. Vzhledem k relativně velkému počtu požadavků na oddělení informatiky je na 

městském úřadě využíván interní helpdesk, kde se shromaždují požadavky na řešení 

problémů, se kterými si neporadí sami uživatelé. 

Odborná úroveň pracovníků městského úřadu pro práci s výpočetní technikou je na 

dobré úrovni. Pro zvýšení kvality práce prošli všichni zaměstnanci školením ECDL a 

složili závěrečné zkoušky z jednotlivých testovaných modulů: základní pojmy 

informačních technologií, práce s počítačem a správa souborů, textový editor MS Word, 

tabulkový editor MS Excel, databáze MS Access, prezentace MS Powerpoint, služby 

počítačových sítí. 

Schopnost práce v agendových systémech je podpořena školeními v případě potřeb 

jednotlivých skupin pracovníků. 

Vzhledem k tomu, že vývoj informačních systémů byl hnán požadavky jednotlivých 

agendových řešení, většinou plně vyhovují potřebám práce jednotlivých organizačních 

útvarů, ale neřeší podporu týmové spolupráce. Proto zde vznikl prostor pro zavedení 

groupwarového systému, který je schopný nabídnout chybějící funkčnosti. 

4.3.3 Pilotní provoz 

Pro pilotní provoz groupwarového systému bylo vybráno oddělení informatiky. 

Instalace systému eGroupware a programu pro instant messaging Jabber proběhla za 

asistence externího správce linuxových systémů. Následně byl systém předán oddělení 

informatiky, pro základní administraci, start pilotního provozu, test funkčnosti a předání do 
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ostrého provozu. Dokumentace pro administraci byla vytvořena na základě analýzy 

výchozích podmínek a požadavků na služby. Vzhledem k logickému uspořádání struktury 

úřadu a k probíhajícím procesům základní administrace kopíruje organizační schéma po 

úroveň odborů a v případě potřeby oddělených administračních skupin zasahuje do úrovně 

oddělení. Skupiny pro eGroupware byly tedy vytvořeny podle odborů a oddělení daného 

úřadu. Role pro skupiny byly nakonfigurovány dle jednotného schématu, neboť požadavky 

na dostupné moduly byly velice podobné. 

Jako doplněk funkčnosti eGroupware byl zprovozněn instant messaging server 

eJabber, který zajišťuje potřebu operativní komunikace s možností online kontroly 

přítomnosti členů týmu. 

 

Zavádění dat do groupwarového systému: 

Byla sestavena provozní dokumentace pro zavedení administračních dat do systému 

s postupem administrace. Primárně byly vytvořeny uživatelské skupiny, kterým byla 

přiřazena oprávnění pro vybrané programové moduly. 

Následně byli do systému zaneseni jednotliví pracovníci a následně přiřazeni do 

skupin. Důležité bylo zachovat strukturu loginu pro integraci s mailserverem pro zajištění 

správné činnosti modulu FelaMiMail. U pracovníků se vyplňovaly položky přihlašovací 

ID, příjmení, jméno a e-mail. Závěrečným krokem administrace pak bylo přiřazení 

uživatelů do jednotlivých skupin. 
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Obr. 3  Administrace skupin 

 

Zálohování systému: 

Pro zálohování systému se využívá páskové mechaniky dle interních předpisů pro 

zálohování. Vytváří se denní, týdenní a měsíční zálohy, datové sklady mají jednoznačně 

určené názvy. Je možno využít zálohovacího modulu eGroupware který nabízí klasické 

možnosti zálohování a obnovy. 

 

Údržba groupwarového systému: 

Groupwarový systém je udržován pravidelnými kontrolami updatů a jejich 

případným testováním a instalací. 
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Srovnání vybraných procesů: 

Operativní komunikace je po zavedení programu pro instant messaging přesná a 

účelně směřovaná, neboť status v seznamu účastníků zobrazuje aktuální přítomnost u PC. 

Plánování porady v eGroupwarovém systému je rychlé a efektivní. Po výběru volby 

nové schůzky se otevře programové okno pro zadání schůzky. Zde se vyplní název 

schůzky, délka trvání, místo, priorita a kategorie. Na záložce „popis“ je možné připojit 

delší textový popis plánované schůzky. Záložka „účastníci“ umožňuje jednoduše přizvat 

celou naadministrovanou skupinu, nebo se zde dají vybrat jednotliví účastníci. Na záložce 

„odkazy“ se v případě potřeby přiloží soubory k plánované poradě. Další funkčností je 

možnost pravidelného opakování a zaslaní upozornění ve zvoleném časovém intervalu. 

Velikým přínosem je možnost kontroly volného času vybraných účastníků porady před 

odesláním pozvánky. 

 

 

Obr. 4  Plánování porady 

 



Michal Škeřík: Nasazení systému pro týmovou spolupráci 

2010  29 

Přínos: Srovnáním s původním způsobem zadávání došlo k výraznému zrychlení 

naplánování. Jednodušší je prvotní sezvání účastníků, odpadlo jednotlivé odesílání mailů a 

čekání na potvrzení účasti. Plán porady je sdílen přímo v groupwarovém systému. Kontrola 

volného času potenciálních účastníků je umožněna přímo při plánování ověřením sdílených 

položek kalendářů. 
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Závěr 

  Cílem mé bakalářské práce bylo odhalení slabých míst v komunikaci pracovních 

týmů při zajištění činnosti Městského úřadu v Lounech a jejich popis. Při práci mi velice 

pomohla ochota vedoucích odborů městského úřadu i jeho jednotlivých kontaktovaných 

pracovníků, se kterými jsem společně identifikoval problémová místa v jejich 

komunikačních a organizačních činnostech. Následná analýza ukázala na konkrétní 

problematické procesy, na které jsem následně zaměřil pozornost. Analýza určila směr 

dalšího řešení při implementaci konkrétního groupwarového produktu. 

Dalším vytyčeným úkolem bylo vybrat vhodný softwarový produkt, primárně určený 

pro podporu týmové spolupráce a následně zajistit jeho implementaci v podmínkách 

městského úřadu. Jako vhodný kandidát pro toto použití byl vybrán Open Source produkt 

eGroupware. Tento byl pracovníky oddělení informatiky úspěšně nainstalován. Pro 

administraci byla použita data z analýzy komunikačních toků, která pevně stanovila 

hranice pracovních týmů z hlediska potřeby týmové spolupráce. Po naplnění systému 

administračními daty byl na oddělení informatiky zahájen pilotní provoz a následně jsem 

na vybraných komunikačních procesech ověřil přínosy nasazení systému pro týmovou 

spolupráci. Závěr mého zpracování porovnání pracnosti a časové náročnosti jednotlivých 

procesů před a po zavedení groupwarového systému je jednoznačný. V procesech 

definovaných analýzou komunikačních toků došlo po zahájení provozu systému 

k výraznému snížení celkové pracnosti a zkrácení celkové doby na jeho zajištění, čímž se 

značně zkvalitnila podpora hlavního procesu a zefektivnila celková činnost pracovních 

týmů. 

Nasazený systém eGroupware by mohl do budoucna v kombinaci s dalšími produkty 

postupně nahradit v současnosti používaná proprietální řešení na městském úřadě a tím i 

naplnit trendy ve veřejné správě na zvýšené využívání Open Source produktů. V případě 

potřeby je oddělení informatiky připraveno zajistit základní pracovní nástroje z těchto 

zdrojů, čímž by došlo k výrazné finanční úspoře za nákupy licencí. 
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