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Zápis z IT komise 24. 5. 2018 
 

Přítomni (podle abecedy): 

Richard Bauer (RB), Martin Blažek (MB), Pavlína Bůžková (PB), Jaroslav Kunzl (JK), Jan Matuška (JM), 

Michal Špeta (MŠ), Daniel Žoch (DŽ) 

JK zahájil zasedání IT komise po jejím zvolení na výkonném výboru 13. 3. 2018, kterou svolal dle 

příslušného článku Stanov vzhledem k tomu, že IT komise nemá zvoleného předsedu. 

V dalším průběhu byly postupně diskutovány body s těmito závěry případně doporučeními. 

 

1. ACE GALLOP 

 Výsledkový software ACE Gallop - IT komise se shoduje na potřebě otestování každé nové 

verze programu, před plošnou publikací, několika nejzkušenějšími uživateli (zpracovateli). Na 

místě projevili zájem JM, RB. Současně byla konstatována absence popisu změn v dané verzi 

od dodavatele (sekretariát projedná s p. Podeštěm z ACE Designu). S tím souvisí i najití 

způsobu informování všech zpracovatelů. 

 JM, RB případně budou vyzvání další zkušení zpracovatelé např. pí Mentlíková, p. Bůžek atd. 

Do 20. 6. 2018 zašlou náměty na nedostatky/chyby v Gallopu. Po jejich konsolidaci budou 

zadány do nástroje Redmine. 

 IT komise doporučuje vzdělávací komisi zabývat se definováním role „zpracovatel výsledků“ 

ve vzdělávacím systému ČJF. 

 

2. Posouzení alternativních SW na zpracování výsledků 

 K posouzení alternativních SW ke zpracování výsledků se ujal MŠ. MB zašle popis interface 

k JIS. 

 

3. Rozvoj JIS 

IT komise prodiskutovala naléhavost a prioritu řešení nových funkcionalit v JIS s těmito 

závěry: 

 

 MB prezentoval neúplně dokončenou analýzu vzdělávacího modulu, přislíbil dokončení a 

rozeslání všem členům IT komise. Po obdržení od MB se každý člen komise vyjádří do 10ti 

dnů od přijetí. Po zapracování případných připomínek bude požádána firma OLC o nacenění. 

 Komise doporučuje VV zahájit realizaci FEI registrací a FEI licencí jezdců a koní v JIS 

s rozpočtem do 30 000 Kč.  

 Komise se shodla na dokončení výsledkového modulu pro zbývající 4 disciplíny. Předběžný 

odhad pracnosti 280 hodin na straně OLC. Zatím není specifikován rozsah na straně ACE 

Design.  
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 Komise navrhla prověřit nákladovost řešení modulu pro zahraniční jezdce a koně v JIS, včetně 

cizojazyčné stránky (angličtina, němčina), s principem povinnosti přihlášky v předstihu a 

jejího schválení sekretariátem. Komise se shodla za předpokladu do 25 000 Kč na doporučení 

k realizaci. 

 

4. Různé 

 Všichni členové IT Komise budou mít přístup do prostředí Redmine - zajistí DŽ. 

 Výrazněji zpopularizovat zahájený Support v JIS a na webu čjf. 

 IT komise doporučuje zavézt povinnost nahrávání pádových protokolů a zprávy HR do JIS 

pořadatelem. Nutno projednat s p. Hupkou z legislativního hlediska. 

 Proces modernizace časomír - jednání s ACE Design zatím pokračují bez závěru. IT komise 

doporučuje na VV projednat tento bod s případným vyjádřením zájmu cca 20 kusů za celou 

ČJF - zajistí sekretariát. 

 

5. Závěr 

V Závěru zasedání se JK vrátil k otázce návrhu pro VV na volbu předsedy IT komise.  

 Účastníci porady se shodli na doporučení pana Martina Blažka. Hlasování: 6/0/1. 


