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Martin MODL - zpracovatel webové prezentace České asociace Sport pro všechny

Zadavatel: 
Česká asociace Sport pro všechny, o.s. (dále jen ČASPV)

Úvod
Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) je občanské sdružení s širokým spektrem činností 
souvisejících s tělovýchovou a sportem. Její aktivity nejsou určeny pouze pro členy ČASPV, ale 
umožňují naplnit potřeby a zájmy i dalším zájemcům z řad sportovní veřejnosti. V její činnosti se 
objevují  soutěžní  i  nesoutěžní pohybové aktivity a některá sportovní odvětví  např.  všeobecná 
gymnastika,  moderní hudebně pohybové formy,  zdravotní tělesná výchova a psychomotorická 
cvičení, rekreační sporty, cvičení a pobyt v přírodě, cvičení předškolních dětí a cvičení rodičů s 
dětmi. V asociaci jsou sdruženy i samostatné právní subjekty, jejichž činnost se v řadě případů 
soustřeďuje na výkonnostní sport na mezinárodní úrovni - sportovní tanec,  sportovní aerobik, 
přetláčení rukou či step. 
Vzhledem k velmi široké škále aktivit které ČASPV rozvíjí bylo pro vedení organizace důležité 
zvolit i vhodné informační kanály, kterými je její činnost prezentována, jak široké veřejnosti, tak 
i  členům ČASPV.  Jedním z takovýchto  moderních  komunikačních  kanálu  je  i  internet,  resp. 
webová prezentace.

Rok realizace projektu: 2.polovina roku 2009 – začátek roku 2010

Pan Martin Modl realizoval webový portál ČASPV od analýzy projektu přes kompletní popis 
systému (popis všech modulů, funkcí, případů užití, komunikace a datových toků), návrh 
datového modelu, návrh uživatelského rozhraní, připravil přesný harmonogram jednotlivých etap, 
plán testování a nasazení do ověřovacího provozu, detailní plán uvedení do reálného provozu, 
předal specifikace dokumentace a zajistil dokončení a předání finální dodávky (projektu) včetně 
systémové a uživatelské podpory.
Jako velmi pozitivní je třeba hodnotit nejen dodržení všech dohodnutých termínů, ale zvláště 
pružné reagování na požadavky zadavatele, které nebyly původně zadavatelem požadovány. Také 
jeho kreativita a odborná pomoc při hledání optimálního řešení dílčích problémů byla zástupci 
zadavatele opakovaně pozitivně hodnocena. 

Odkaz: http://www.caspv.cz     
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