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Co se čtenáři dozví 

Náš projekt se zaměřil na snížení administrativní zátěže při zpracovávání přihlášek účastníků akce TOP 

KID HIKE.  Dosud ruční zpracování přihlášek jsme se rozhodli nahradit systémem, který převážnou 

část administrativy zautomatizuje. Věděli jsme, že ke splnění tohoto cíle budeme potřebovat nejen nový 

systém, ale také ho umět obsluhovat. To vyvolávalo také určité obavy, které vycházely z pochybností o 

funkčnosti systému a také z nejistoty v oblasti IT dovedností. 

 

 

Kontext 

Globálním cílem realizace projektu bylo zapojit co nejvíce dětí do pohybové aktivity, která reflektuje 

finanční možnosti jejich rodiny a fyzické schopnosti účastníků. Pro mnoho dětí je zapojení se do 

pohybových aktivit ztížené rodinnou finanční situací, která jim neumožňuje zapojit se podle jejich 

představ, často jsou tím také ohroženi vyloučením z kolektivu. Jednou z aktivit našeho spolku je 

realizace pohybových aktivit nenáročných na finanční stránku a při tom děti motivuje k pohybu 

v přírodě a poskytuje jim zážitky, které pak mohou v kolektivu sdílet. 

 

Popis vybraného problému 

Vzhledem k nastavenému maximálnímu počtu možných účastníků bylo nereálné navýšení kapacity, 

zejména protože toto navýšení by již bylo za hranicí našich aktuálních administrativních možností. 

Vysoká administrativní zátěž plynula především z ručního zpracovávání všech dat (tabulka Excel) 

potřebných k realizaci projektu. Tento proces byl jednak náchylný na chyby vlivem lidského faktoru, 

byl velmi časově náročný, a hlavně znemožňoval zapojení více účastníků, kteří by o tento projekt měli 

zájem. 

Řešení jsme viděli v automatizaci některých procesů. Výsledkem byla myšlenka zavedení 

nástroje/systému pro správu kontaktů a nezbytných dat o účastnících. Systém pomůže efektivněji 

administrovat přihlášky účastníků, odstranit duplicity případné jiné chyby vlivem lidského faktoru, a 

zároveň umožní rozšířit počet účastníků cílové skupiny. Současně se tím významně sníží administrativní 

zátěž organizace. Díky vyšší efektivitě bude možné rovněž zkvalitnit a rozšířit současnou službu. 

Vycházeli jsme ze systému, který fungoval a který jsme potřebovali zautomatizovat tak, aby se omezila 

administrativa, jež nezbytně potřebovala lidský zásah. Stanovili jsme si priority a základní funkce 

nového systému. S dodavatelem jsme poté diskutovali technické možnosti a v průběhu realizace jsme 

ladili naše představy s možnostmi s programátorem. V tomto bodě nám velmi pomohl specialista IT, 

který byl jakýmsi mediátorem mezi našimi požadavky a programátorskými možnostmi. Vzhledem 

k tomu, že naše znalosti jsou na uživatelské úrovni, sami bychom nebyli schopni posoudit, zda jsou naše 



 

představy reálné a na druhé straně v případě neochoty dodavatele vyhovět nám, nebyli bychom schopni 

odborně argumentovat a docílit optimálního nastavení systému. Zapojení odborníka se tak jevilo jako 

velmi dobrý nápad, který nám ušetřil nejen čas, ale zajistil, že systém pracuje podle našich představ a 

splňuje naše požadavky. 

Dodavatel nám rovněž poskytl vzdělávací workshop k obsluze systému, která se nakonec, po 

předchozích obavách, jeví jako zvládnutelná. A dnes lze konstatovat, že veškeré počáteční obavy se 

zcela rozplynuly. Systém navíc umožňuje to, že není třeba neustálé hlídání mailové schránky a lze se 

věnovat jiným aktivitám ve spolku – například přípravě akcí v terénu 

Chcete vědět víc? 

www.topkidhike.cz 
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