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Dosažené cíle
První fáze projektu byla orientována na uskutečnění několika zahraničních cest za účelem získání 
zkušeností s provozováním technické podpory na univerzitách velikostně srovnatelných se ZČU. 
Podobnou tématikou se pracovníci CIV ZČU zabývají dlouhodobě a obdobné návštěvy realizovali 
také v uplynulých letech v rámci návštěv na jiných univerzitách, zejména ve Spojených státech a 
pochopitelně v České republice. Rozsáhlejší zkušenosti z evropského prostředí však dosud chyběly.

Na vybraných univerzitách navštívili vyslaní pracovníci tamní střediska pro správu a zajištění 
centrálních IT služeb univerzity. Zahraničních cest se zúčastnili dva pracovníci Centra 
informatizace a výpočetní techniky ZČU, Ing. Petr Hanousek a Ing. Zdeněk Šustr. 

V rámci projektu se uskutečnily tři zahraniční cesty. Návštěva univerzit v Německu probíhala 
samostatně, návštěva univerzit ve Spojeném království proběhla v rámci jedné cesty:

• 6.2. ~ 8.2. 2006, Technische universität Chemnitz, Německo

• 13.2. ~ 15.2. 2006, Universität Regensburg, Německo

• 19. ~ 21.6. 2006, Brunel University, London-Uxbridge, Velká Británie

• 21.6. ~ 23.6. 2006, University of Bath, Bath, Velká Británie

Základní osnova, jíž se řídilo jednání s týmy informačních center na všech vyjmenovaných 
univerzitách, byla postavena na těchto bodech:

• Podmínky poskytování různých druhů podpory (remote, walk-in, on-the-spot).
• Náročnost na zdroje, priority, náročnost na kvalifikaci personálu, směnný provoz 

a způsob rotace personálu.
• Způsoby vzdělávání zaměstnanců, kvalifikace zaměstnance při nástupu.
• Způsob dohadování a objednávek podporovaných služeb.
• Koexistence s dalšími pracovišti, která poskytují podporu na podobné úrovni.
• Používané technické nástroje

• Sledování požadavků, provozní deník, voicemail, systém vzdálené správy
• Přístup k problematickým uživatelům
• Trestní řád, politika jeho zavádění.
• Poskytování podpory ve více jazycích.
• Systémy a pravidla pro správu dokumentace (interní i externí)

• Použité systémy, rozdělení odpovědnosti, dohled, propagace.
• Ošetření nutných (plánovaných) výpadků služeb.



• Politika vůči uživatelům, časy provádění.

Díky pevné osnově si bylo možné po návštěvách na všech navštívených univerzitách utřídit 
poznatky a v různé míře je aplikovat na půdě ZČU. Mimo to využila každá strana vzájemné setkání 
jako příležitost prezentovat také další informace a projekty, které pokládala za užitečné. Konkrétním 
příkladem průběhu schůzek je program návštěvy na Brunel University, který je uveden v příloze.
 
Druhá fáze projektu spočívala ve vyhodnocení a zpracování poznatků ze zahraničních cest. Týkala 
se revize a zlepšování procesů uvnitř HelpDesku CIV. Vznikly návrhy na zavedení některých 
nových technologií a na lepší využití technologií stávajících. Druhé fáze projektu se účastnili další 
spoluřešitelé.

Stručné shrnutí získaných informací
1. Technische universität Chemnitz, Německo

Tato univerzita má, co se týče používaných technologií, k ZČU nejblíže. Při návštěvě bylo 
jedním z hlavních témat nasazení a správa centrálních distribucí OS v prostředí založeném 
převážně na otevřených standardech. Vyjma široké diskuse nad základními otázkami 
uvedenými výše bylo hlavním přínosem  získání poznatků o technologiích a používání 
systému mikroplateb v rámci identifikačního systému. Kontaktní osobou pro  návštěvu 
pracovníků ZČU byl Thomas Müller, vedoucí skupiny uživatelské podpory univerzitního 
informačního centra. (thomas.mueller@hrz.tu-chemnitz.de).

2. Universität Regensburg, Německo
Univerzita v Regensburgu nemá ani jednu technickou fakultu. Technická a uživatelská 
podpora se tedy zabývá hlavně akademickými pracovníky a studenty, kteří nemají IT ani 
jiné technické obory jako hlavní náplň svého zájmu. HelpDesk používá jako zaměstnance 
studenty, kteří musí být především komunikativní, technickou stránku věci se naučí z dobře 
zpracované dokumentace. Kontaktní osobou pro návštěvu pracovníků ZČU byl Martin 
Wimmer, ředitel informačního centra univerzity (Martin.Wimmer@rz.uni-regensburg.de). V 
rámci návštěvy proběhlo též krátké neformální setkání s rektorem univerzity.

3. Brunel University, London-Uxbridge, Velká Británie
Brunel University je v institucionalizaci uživatelské podpory nejdál ze všech navštívených 
univerzit. Má nejlepší technické zázemí a v praxi uvedené definované pracovní postupy. 
Dobře definované politiky a rozhraní výpočetní centrum – univerzita zaručují jasnou pozici 
pracoviště. Pro ilustraci je jako příloha této závěrečné zprávy přiložen program návštěvy na 
tomto pracovišti zpracovaný Markem Drydenem. Obdobnou strukturu, byť ne takto 
formálně podchycenou, měly i návštěvy na ostatních univerzitách. Kontaktní osobou pro 
návštěvu pracovníků ZČU byl Mark Dryden, vedoucí technického oddělení HelpDesku 
(Mark.Dryden@brunel.ac.uk).

4. University of Bath, Bath, Velká Británie
Na University of Bath se centralizovaná uživatelská podpora  postupně vytváří z pracoviště 
stojícího formálně mimo vlastní IT středisko univerzity (konkrétně z univerzitní knihovny, 
která byla prvním pracovištěm, jež zavedlo systém identifikačních karet, začalo studenty 
motivovat k širšímu využívání výpočetní techniky a jako první proto muselo řešit příliv 
uživatelů žádajících technickou pomoc). I tento postup je zdrojem zajímavých zkušeností. 
Kontaktní osobou pro návštěvu pracovníků ZČU byla Heather Kellaway, vedoucí střediska 
uživatelské podpory (H.D.Kellaway@bath.ac.uk).

Výstupy projektu
Při zahraničních cestách načerpali řešitelé projektu množství podnětů, které posloužily pro zlepšení 



chodu HelpDesku CIV ZČU. Díky získaným zkušenostem bylo možné lépe specifikovat nároky na 
SW, který usnadní a zefektivní práci zaměstnanců HelpDesku, a také zavést  nové procesy, zejména 
pro tvorbu a údržbu dokumentace. Výstupy projektu lze rozčlenit na dvě hlavní skupiny:

1) Aplikace poznatků
Na základě analýzy chodu HelpDesku a načerpaných zkušeností byl navržen takzvaný „HelpDesk 
System“ (HDS). Jedná se o několik provázaných programů, které umožní pracovníkům HelpDesku 
rychlou orientaci v problému, jeho efektivnější správu a sledování, komunikaci s ostatními články 
řetězce řešení a zlepšení komunikace s cílovými uživateli. Hlavní části systému jsou:

• Systém pro sledování požadavků (CIV ZČU dosud využíval RT System bez návaznosti na 
další aplikace)

• Voicemailový systém + systém pro automatické zpracování a monitorování hovorů

• Zobrazení potřebných informací o uživateli (zdokonalení stávající aplikace who-is a 
provázání s dalšími zdroji informací)

• Zobrazení potřebných informací pro uživatele

Některé systémy již CIV používá, ale je nutné je doplnit o novou funkcionalitu nebo je více 
využívat (systém pro sledování požadavků, zobrazování informací pro uživatele), jiné je třeba nově 
implementovat (voicemail, zobrazování informací o uživateli).

V době vypracovávání grantu byla spuštěná řada dalších projektů na zlepšení uživatelské podpory, k 
nimž poznatky, získané při zahraničních cestách, přinesly významné podněty. Tyto projekty se dají 
rozdělit do čtyř kategorií:

• formalizování práce – vytváření pracovních postupů a „knowledge base“

• podpora vzdělávání zaměstnanců – technické i sociální školení, zlepšení komunikačních 
dovedností

• zlepšování pracovního prostředí a propagace HelpDesku – vybudování samoobslužné a 
odpočinkové zóny pro klienty, nový vzhled HelpDesku, informační materiály pro studenty

• legislativa – bezpečnostní řád, definice odpovědnosti HelpDesku, politika podpory 
mobilních zařízení

2) Prezentace výsledků
Výsledky projektu již byly prezentovány na půdě Centra informatizace a výpočetní techniky 
Západočeské Univerzity v Plzni. V současné době se připravuje také poster pro konferenci 
EurOpen, na které budou prezentovány výsledky bodu 1, Aplikace poznatků. Po proběhnutí 
implementace a testovacího provozu HDS se počítá s rozšířenou prezentací výsledků.

Přínosy projektu
Projekt byl zaměřen na získání poznatků o zkušenostech pracovišť technické podpory na 
Evropských univerzitách. Návštěvy na těchto pracovištích byly velmi přínosné, kromě samotných 
HelpDesků jsme získali zkušenosti s fungováním celých IT center, jejichž jsou HelpDesky součástí. 
Hlavním přínosem projektu je získání přehledu a námětů v mnoha oblastech reprezentovaných již 
výše zmíněnou osnovou.



Výkaz hospodaření
Originály platebních dokladů (pořízení letenek, ubytování, místní doprava...) jsou k dispozici na 
ekonomickém odboru ZČU, číslo zakázky je 4008. Předepsaná tabulka výkazu hospodaření je 
uvedena jako příloha zprávy.

Přehled nákladů:

Položka Náklady
Cestovné zahraniční 87 357,35 Kč
Haléřové vyrovnání 0,99 Kč
Cestovné domácí 6 485,60 Kč
Náklady celkem 93 843,94 Kč

Rozdělení nákladů:

Příspěvek FR CESNET 61 978,23 Kč 66,0%
Spoluúčast ZČU 31 865,71 Kč 34,0%
Celkem 93 843,94 Kč 100%

Zdůvodnění změn
Ke změnám ve struktuře čerpaných prostředků nedošlo. Nebyla však vyčerpána celá plánovaná 
částka, a to zejména díky příznivějšímu převodnímu kurzu české měny a úsporám v některých 
položkách (levnější ubytování apod.).

Tisková zpráva
V průběhu roku 2006 řešili pracovníci Centra informatizace a výpočetní techniky Západočeské 
univerzity v Plzni projekt „Fungování středisek uživatelské podpory v prostředí evropských 
univerzit.“ V jeho rámci navštívili střediska uživatelské podpory na vybraných univerzitách v 
Německu a ve Spojeném království. S jejich pracovníky si vyměnili zkušenosti se zajištěním 
uživatelské podpory a získané poznatky použili ke zkvalitnění servisních služeb vlastní organizaci. 
Více informací na adrese http://support.zcu.cz/index.php/Public:Phanousk/FRCesnet2006.

Přílohy
Výkaz hospodaření s prostředky poskytnutými z fondu.

Program návštěvy na Brunel University 

29.1.2007 Petr Hanousek
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