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Materiál pro jednání P ČOS 

Průzkum ČOS 

Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS 

Dne 5. června byly spuštěny průzkumy ČOS v oblastech IT infrastruktura žup a T.J. a informační kanály. 

Průzkumy IT infrastruktury žup a T.J. podle plánu končí 30. 6. 

Získaná data z průzkumu IT vybavenosti ukazují, že způsob předávání informací, který ČOS používá, 

má větší nedostatky. Dosah informací je malý. 

 Dosah do žup: 54,76 % 

 Dosah do jednot: 15,24 % 

Tento výsledek ukazuje, že jedním ze slabých článků ve fungování ČOS, je stav komunikace uvnitř 

organizace, což může být velkou překážkou nejen inovacím ale též samotnému fungování Sokola. 

Údaje jsou k 26. červnu. Do konce průzkumu lze očekávat drobný nárůst. 

Z  údajů vyplývá potřeba několika věcí. Z pohledu analýzy dat pro budoucí digitalizaci, jsou získané 

údaje nedostatečné, neboť nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. Průzkum IT je třeba vyhodnotit 

dle původního plánu k 30. 6. a připravit druhou vlnu s cílem získat data od organizačních složek, které 

se v první vlně nezapojili. Vzhledem k nízkému dosahu, je třeba do průzkumu zařadit otázky, zjišťující 

důvody, proč se jednota/župa nezapojila v řádném termínu. To umožní odhalit slabiny nebo chyby 

v komunikačním procesu. Druhou vlnu je třeba spustit neprodleně. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována způsobu informování žup a jednot o výsledku první vlny, zejména dosahu informací. 

Navrhuje se následující: 

Vyhodnotit výsledky z průzkumu IT infastruktury k 30. 6. 2014, průzkum rozšířit o otázky zjišťující 

důvody nezapojení žup a jednot do první vlny a spustit druhou začátkem července. Informovat hnutí 

o výsledku první vlny analýzy. 

Návrh usnesení: 

P ČOS ukládá br. Kučerovi, členu P ČOS, vyhodnotit první vlnu průzkumu IT infrastruktury, doplnit 

průzkum o otázky zjišťující důvody nezapojení žup a jednot do první vlny a spustit vlnu druhou. 

Termíny: 15. 7. 2014 spuštění druhé vlny 

  30. 9. 2014 ukončení druhé vlny (spolu s průzkumem informačních kanálů) 


