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NÁZEV PROJEKTU      
OPTIMALIZACE PROCESŮ PŘÍPRAVY PRÁVNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 
 
Charakter projektu: business 

 
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r. o. vznikla v roce 1992. Je zaměřena na 
vývoj, výrobu a distribuci právních a ekonomických informačních systémů a aplikací. O 
kvalitě produktů svědčí certifikát systému kvality ISO 9001:2008. 
Produkt CODEXIS®, včetně jeho variací, se stal nejobsáhlejším právním informačním 
systémem v České republice. Je zcela jedinečný díky svému zaměření, úplnosti rozsahu, 
originálnímu způsobu zpracování, pestré řadě výkonných funkcí a mnohým dalším užitečným 
vlastnostem.  
Společnost ATLAS consulting spol. s r. o. spolupracuje např. s Českou advokátní komorou, 
některými vysokými školami nebo studentským spolkem ELSA.  

 
POPIS PROJEKTU 
Produkt CODEXIS® je nejobsáhlejším právním informačním systémem v České republice. 
Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, 
Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, a také související 
odborné Literatury. 
Příprava obsahové náplně tohoto systému začíná u vyhledání a vytipování vhodných dat 
k doplnění, pokračuje přes analýzu vybraných dokumentů a jejich zapracování do fulltextové 
databáze, vícenásobnou kontrolu chyb až po lisování datových CD. 
Společnost cítí potřebu optimalizovat celý proces zpracování nových právních dokumentů do 
informačního systému.  
Projekt optimalizace procesů bude spočívat ve vytvoření „task force” z jednoho až dvou 
studentů, jejichž účelem bude analyzovat stávající procesy z hlediska jejich efektivity a 
možných alternativ. Práce bude pokrývat jak využití „core“ (informatických) znalostí studenta 
přes softskills (komunikace) až po manažerské dovednosti (organizace, řízení, delegování). 

 
CÍLE PROJEKTU 
Cílem projektu je zmapovat podmnožinu existujících procesů převážně z oblasti zpracování a 
přípravy dat pro právní systémy a navrhnout jejich optimalizaci a automatizaci. Uchazeč se 
zapojí postupně do řady firemních procesů v různých rolích (metodik právních systémů, 
operátor, asistent manažera), aby získal do problematiky vhled. To mu umožní provést 
efektivní analýzu procesů a následný návrh optimalizace a případnou implementaci. Velkým 
přínosem pro uchazeče pak bude možnost poznání prostředí moderní dynamické 
společnosti, zkušenost s prací společnosti jako celku a rozvoj stávajících schopností a 
osvojení si dalších. 
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VÝSTUPY PROJEKTU 

-   Analýza stávajících procesů 

-   Identifikace úzkých míst z hlediska průchodnosti, efektivity a využití lidských zdrojů 

-   Návrh optimalizace a automatizace procesů 

-   Podílení se na implementaci navrženého řešení 

-   Závěrečná zpráva pro garanta studijního oboru 

-   Závěrečná zpráva pro garanta za ATLAS consulting s.r.o. 

 

TYPICKÁ NÁPLŇ PRÁCE 

-  Analýza stávajícího způsobu zpracování nových právních dokumentů do informačního   

systému 

-  Konzultace s pracovníky oddělení právních systémů 

-  Tvorba analýz pro jednotlivé procesy a subprocesy 

-  Tvorba návrhu optimalizovaných procesů a subprocesů 

-  Pomoc při implementaci navržených změn, sledování dopadů změn a vyhodnocení 

zlepšení 

-  Poskytování zpětné vazby managementu 

-  Konzultace s garantem za ATLAS consulting s.r.o 

-   Konzultace s managementem firmy 

 
DALŠÍ INFORMACE 
-  Místo výkonu:                              Ostrava 

-  Zajímavé finanční ohodnocení 

-  Navíc nabízíme příspěvek na:     stravování za každý den stáže 
                                                        ubytování v Ostravě ve výši 1.000 Kč měsíčně 

 

 
GARANT PROJEKTU ZA PARTNERA 
Ing. Jiří Urbánek 
ředitel divize IS 
e-mail: urbanek@atlasconsulting.cz
 


