MANUÁL PRO PRÁCI
S INFORMAČNÍM SYSTÉMEM
ČESKÉ UNIE SPORTU

6. ČÁST
SEKCE „REPORTY“ A „HISTORIE“
(určeno pro správce TJ/SK a správce oddílu)

Zpracovala: Česká unie sportu, z.s. ve spolupráci s Pražskou tělovýchovnou unií, z.s.

Sekce „Reporty“ pro správce TJ/SK obsahuje čtyři reporty: jmenný report, číselný podle sportů (ve
většině případů bude obsahovat stejné výsledky jako report podle oddílů), číselný report podle
oddílů, číselný report podle fyzických osob (jeden člověk pouze jednou v daném subjektu).

Každý z těchto reportů má dva důležité filtry – zdroj dat a vztažné datum. Filtr „Zdroj dat“ vybírá,
z jakých dat bude report vycházet. Na výběr jsou dvě možnosti - z aktuálních dat, které jsou
v systému anebo z dat, které byly v systému k poslednímu dni předcházejícího roku. Filtr „Vztažné
datum“ určuje, k jakému dni se počítají zadané věkové kategorie. Chcete-li vyjet report k 31. 12.
předcházejícího roku, je potřeba vybrat nejen ve filtru „ Zdroj dat“ Zálohu k 31. 12., ale i ve filtru
„Vztažné datum“ zadat 31. 12. předcházejícího roku. Pokud tak neučiníte, mládežnická statistika se
tak může velmi lišit, protože k dnešnímu dni spadá do věkové kategorie jiný počet osob než k 31. 12.

Věkové kategorie se zadávají následujícím způsobem. Pokud chci zahrnout včetně daného věku,
uvádím vždy věk o číslo větší než je mou požadovaný věk. Tedy pokud chci 0 – 18 včetně, zadávám 0 19. Příklad: Chci statistiku 0 – 14 včetně, 15 – 18 včetně a ostatní. Zadáme následovně viz obrázek
níže. Vrchní hranici zadávat nemusíme, systém ji má automaticky nastavenou na 150 let.

Správce oddílu má v sekci „Reporty“ k dispozici pouze dva reporty: Jmenný report (za svůj oddíl
pouze) a číselný report podle oddílu (pouze za svůj oddíl).

Sekce „Historie“ obsahuje historický vývoj členské základny od roku 1997 (vznik elektronické
evidence) vždy k 31. 12. daného roku. Zde jsou tři věkové kategorie dané (dospělí, dorostenci, žáci)
rozdělené dle pohlaví.
V této sekci jsou k dispozici dvě statistiky: Historie oddílů a Historie sportů. Historie oddílů se vede až
od zavedení nového IS, tedy od roku 2014, kdy je možné mít v jednom TJ dva oddíly se stejným
sportem (týká se minima případů). Historie sportů sahá až do roku 1997, kde však byla možnost zadat
pro sportovní odvětví pouze jeden oddíl. Počty členů jsou uváděny podle sportů, nejedná se tedy o
fyzické členy v SK/TJ. Časem by tato historická tabulka měla být doplněna o fyzické členy – jeden
člověk pouze jednou v daném subjektu (nezávisle na tom, v kolika je oddílech).

