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Abstrakt 

Diplomová práce řeší návrh projektu pro zavedení voicebota ve firmě Home Credit, a.s. 

V práci je vysvětleno možné využití této technologie v kontextu firmy a je provedena 

analýza současného stavu. Využitím nástrojů projektového managementu je navrhnut 

projekt, který je možné použít pro zavedení této technologie. 

 

 

 

 

Abstract 

Diploma thesis proposes the project for voicebot implementation in the company Home 

Credit, a.s. The thesis explains possible use of this technology in the context of the 

company and analyzes the current situation. Using project management tools the project 

is designed which can be used for implementation of this technology. 
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1 Úvod 

Projektový management v moderním pojetí jako ho známe dnes, tedy disciplína, která 

se zabývá aplikací metodik a nástrojů projektového řízení, za účelem co 

nejefektivnějšího dosažení předem definovaného cíle, je ve firmách běžnou praxí od 

poloviny minulého století. Těžko bychom na světě hledali situace z projektového řízení, 

které jsou stejné. Každý projekt se skládá ze souboru jedinečných výzev. Firma zahajuje 

projekt s nejlepším záměrem uspět, ovšem vzhledem k jedinečnosti, složitosti 

projektových aktivit, časovému a rozpočtovému omezení a dalším výzvám spojených 

s řízením projektů, se jedná o náročnou posloupnost aktivit. Projektové řízení nám také 

dává odpověď na otázku, proč spousta projektů selže už v průběhu realizace nebo na 

konci projektu realita nereflektuje původní záměr. 

Stejně jako jakékoli jiné organizační úsilí jsou projekty součástí širšího systému 

organizace a jsou také ovlivňovány vnitřními i vnějšími silami. Některé vnější síly jako 

jsou vládní předpisy, environmentální síly, společnost, lobbistické skupiny, finanční 

trhy, trh práce, technologie, vliv zákazníků, akcionáři a další, mohou být velmi 

dynamické a nevyrovnané. Vnitřní síly firmy se mohou projevit v souvislosti se 

změnami firemních procesů, stylem řízení, přidělováním zdrojů, interními konflikty 

a dalšími aspekty. Je zřejmé, že projektoví manažeři se pohybují ve velmi dynamickém 

systému, což může být i důvodem selhání projektu. V této práci budou aplikovány 

metody projektového řízení na projekt, který bude řešit zavedení voicebota ve firmě 

Home Credit, a.s. 

Voicebot je fintech řešení s nejnovější technologií rozpoznávání hlasu, které je 

schopné vést jednoduchou telefonní konverzaci s klientem. Pravděpodobně jste se 

někdy setkali s IVR
1
 – hlasovým automatem, který je schopen interaktivně 

komunikovat s klientem pomocí hlášek, na které může klient reagovat stiskem tlačítka. 

Voicebot funguje podobně, akorát interakce neprobíhá stiskem tlačítka, ale klient 

voicebotovi odpovídá na jeho otázky. V místech, kdy voicebot očekává odpověď, 

probíhá hlasová analýza a odpovědi porovnává s předdefinovaným slovníkem 

potencionálních odpovědí a na základě shody vyhodnocuje odpověď. Díky učícímu 

enginu se voicebot dokáže zdokonalovat a rozpoznávání řeči se stává přesnější. Podle 

                                                 
1
 Interactive voice responze 
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připravených skriptů voicebot zvládne interakci s klienty v různých scénářích. Hovor 

má předem definovanou strukturu, případně je voicebot schopen řešit výjimky za 

situace, kdy klientovi nerozumí. 

V České republice jsem se s využitím této funkcionality ještě nesetkal, ale 

například v Číně mají voiceboti reálné využití. Toto řešení je vhodné spíše pro 

jednoduché hovory, které mají předem jasnou strukturu a  operátoři se mohou soustředit 

na sofistikovanější scénáře. Právě v takových případech má voicebot potenciál pro 

částečné nahrazení lidských operátorů, odbavení většího množství hovorů a přinesení 

finanční úspory. 
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2 Cíl práce, metody a postupy zpracování 

2.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je navrhnout projekt, který bude řešit implementaci voicebota 

na oddělení vymáhání pohledávek ve firmě Home Credit, a.s. Tato funkcionalita může 

přispět k úspoře mzdových nákladů a zefektivnění procesu telefonické komunikace 

s klientem. Výstupem této práce by měl být projekt, kde budou použity vhodné nástroje 

projektového managementu, který by firmu bezpečně provedl implementací voicebota. 

2.2 Metodika a postup zpracování 

V diplomové práci budou jako podklady pro jednotlivé analýzy využity vlastní 

zkušenosti získané působením ve firmě. Bude provedena strategická situační analýza 

prostřednictví metod SLEPT, Porterova modelu pěti sil, McKinsey 7S a SWOT. 

K samotnému návrhu projektu budou využity nástroje projektového managementu jako 

je identifikační listina projektu, logický rámec a WBS. Pro časovou analýzu bude 

použita metoda PERT. Dále bude provedena analýza zdrojů a nákladů a pro 

vyhodnocení rizik bude použita metoda RIPRAN. Jako softwarový nástroj bude použit 

MS Project pro tvorbu Ganttova diagramu a plánování lidských zdrojů. Výsledkem 

z provedených analýz a uplatněných nástrojů bude projektový plán na zavedení 

voicebota ve firmě Home Credit, a.s. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Co je to projekt 

Pro pojem projekt existuje mnoho definic, například Management Institute definuje 

projekt jako úsilí o vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku [1], zatímco 

PRINCE2 definuje projekt jako ,,dočasné prostředí“, které bylo vytvořené za účelem 

realizace jednoho nebo více produktů tak, jak je definováno v projektovém záměru. 

Každý projekt má svůj začátek, konec a přesně definované parametry jako 

harmonogram, rozpočet, kvalitu a výstup. [2] 

Projekty jsou specifické tím, že se nejedná o rutinní operace, ale o specifický 

soubor aktivit navržených k dosažení jedinečného cíle. V projektovém týmu jsou často 

zahrnuti lidé, kteří spolu normálně nespolupracují – v rámci firmy to mohou být lidé 

z různých oddělení, ale v projektovém týmu mohou být zahrnuti i lidé z externích 

organizací. Vývoj softwaru, uvedení nového produktu na trh, expanze firmy – to vše 

jsou projekty. Každý projekt se skládá z velkého množství činností, které musí být 

odborně zvládnuty, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Řízení projektu je tedy 

aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových činnostech, aby byl 

naplněn cíl projektu. [1] 

Projektové řízení může být použito nehledě na rozsah projektu, oblast 

geografické umístění nebo velikost firmy. Řízení projektů dle metodik projektového 

managementu dává firmám účinné nástroje jak transformovat vize a plány do 

požadovaného stavu a posilovat konkurenceschopnost. Projekt tedy řeší co, jak a kdy 

udělat, s jakými zdroji a v jaké kvalitě. Na rozdíl od běžných činností se projekt liší tím, 

že má daný svůj počátek a konec, nejedná se o rutinní činnost a je rizikovější.  

3.2 Proč je projektové řízení důležité 

Projektový manažer má kontrolu nad celým projektem od začátku do konce a zajišťuje, 

aby iniciativy a cíle byly sladěny a projekt měl podporu zúčastněných stran. Drží 

projekt pohromadě, zajišťuje, že kvalita a cíle jsou splněny včas a v rámci nastaveného 

rozpočtu. Institut pro řízení projektů uvádí, že u organizací, které podceňují řízení 



Teoretická východiska práce 

14 
 

projektů, dochází v průměru o 50 % více neúspěchů při řízení projektů. [3] Neúspěšné 

projekty mohou snadno negativně ovlivnit další činnosti firmy a omezit tak její rozvoj. 

Důležitost plánování projektů by nemělo být bráno na lehkou váhu. Firmy často 

přecení, jak rychle mohou dosáhnout výsledků, podcení náklady nebo dokonce obojí. 

Dobrý projektový manažer bere v úvahu celkový obraz a snaží se stanovovat realistické 

cíle. Aby byl schopný nastavit cíle, rozpočet, harmonogram, komunikuje se 

zainteresovanými stranami, aby pochopil strategické priority. Na základě svého 

výzkumu pak nastiňuje plán projektu, který vyvažuje tyto priority v rámci omezení času 

a rozpočtu. 

Častým důvodem selhání projektu je nedostatek jasných cílů. Projektoví 

manažeři pomáhají organizacím zdokonalovat jejich priority a definovat jejich 

projektové cíle. Když je řízení projektu ponecháno na týmu, rozsah a cíle nemusí být 

správně naplněny. Nejasné řízení může vést k meškání termínů, překročení rozpočtu, 

tým si nemusí všimnout potencionálních rizikových faktorů a nezabývání se 

vyvíjejícími se riziky by mohlo vést k tomu, že tým bude upřednostňovat nevhodné 

úkoly. 

Projektový management je proaktivní proces, který se snaží pomáhat správným 

lidem dělat správné úkoly ve správný čas. Bez stanovené metody řízení projektů má 

mnoho týmů tendenci pracovat reaktivně – řešit problémy tak, jak vznikají, než aktivně 

plánovat známá rizika a stanovovat cíle a parametry projektu od začátku. Projektoví 

manažeři pomáhají týmům rozdělit projekt na více zvládnutelné kousky. Rozdělením 

projektu na jasný proces přidělených úkolů, milníků a termínů mohou projektoví 

manažeři nasměrovat své týmy efektivněji a reagovat na problémy s větší obratností. [3] 

Projektoví manažeři spravují nejen termíny a cíle, ale také dohlížejí na to, jak 

dobře jsou projektové úkoly prováděny. Pomáhají nastínit výstupy a definovat jejich 

standardy kvality, aby každý přesně věděl, o co se má snažit. Projektový management 

snižuje náklady projektu zlepšením efektivity, zmírněním rizik a optimalizací 

zdrojů. [3] 
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3.3 Standardy projektového řízení 

Pokud jde o budování postupů v projektovém řízení, existuje mnoho přístupů, jak se 

k projektu postavit, jaké kroky v něm udělat, co by mělo být v rozsahu a každý přístup 

může klást důraz na různé aspekty a preferovat různé přístupy. Obvykle jsou definovány 

tyto metodiky jako určité standardy a jsou zaštiťovány určitou organizací, které se 

starají o vývoj metodik, sdružují odborníky a také provádí certifikaci. Nejznámější jsou 

uvedeny v následujících kapitolách.  

3.3.1 IPMA® Competence Baseline 

Standard IPMA je vytvářený organizací International Project Management Association 

a jedná se o kompetenční pojetí. Nedefinuje přesnou podobu procesů a způsobů, které 

by měly být aplikované, ale důraz je kladen na schopnosti a dovednosti projektových 

manažerů a členů týmu. Standard doporučuje určité kroky, které by měly být 

aplikovány a je to právě na kvalifikovaných osobách, aby tyto kroky realizovali. 

Z definice je zřejmé, že je zde prostor ke kreativitě a osobnímu přístupu. [4] 

Kompetenční oblasti se skládají ze tří pilířů – technické kompetence (metody, 

techniky, nástroje), behaviorální kompetence – ty představují měkké dovednosti 

a kontextové kompetence (systémové znalosti, dovednosti). Tyto tři oblasti se dále dělí 

na elementy, které definují požadavky na projektové manažery. [4] 

Behaviorální kompetence popisují, jak by měl projektový manažer jednat, 

diskutovat nebo snižovat úroveň stresu v týmu. Obecně se jedná o prvky behaviorální, 

které jsou relevantní pro projektové řízení. Například zásadní behaviorální kompetencí 

manažera je vedení a schopnost dokázat motivovat členy týmu v jejich rolích a plnění 

úkolů. Tato kompetence je zvláště důležitá v situaci, kdy se vyskytnou problémy. 

Během projektu mohou nastat stresové situace a úkolem manažera je analyzovat 

stresovou situaci, pracovní chování, silné a slabé stránky týmu a pokusit se identifikovat 

kroky ke snížení úrovně stresu. Projektový manažer by měl ovládat sebe i ostatní. [5] 

Technické kompetence se týkají schopnosti provádět technické aspekty 

projektu. Technické dovednosti zahrnují znalosti a dovednosti v oblasti informačních 

technologií, matematické a vědecké schopnosti. Projektový manažer odhaduje souhrnné 

požadavky projektu, pomáhá při přípravě rozpočtu a identifikuje případné odchylky 
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rozpočtu. Aby byl projektový manažer ústředním bodem komunikace, musí rozumět 

technickým aspektům konkrétního projektu, aby mohl účinně koordinovat projektový 

tým. [5] 

Kontextové kompetence představují schopnost kreativně myslet a chápat složité 

nebo abstraktní myšlenky a umožňují lépe porozumět složitým scénářům a rozvíjet 

kreativní řešení. Z pohledu projektového managementu jsou tyto dovednosti cenné, 

protože ti, kdo je mají, mohou přistupovat ke komplikovaným situacím různými 

způsoby. [5] 

Elementy jednotlivých kompetencí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 3-1 Kompetence podle IPMA [5] 

Behaviorální Technické Kontextové 

Vůdcovství Úspěšnost řízení projektu Orientace na projekt 

Motivace Zainteresované strany Orientace na program 

Sebekontrola Požadavky a cíle projektu Orientace na portfolio 

Asertivita Rizika a příležitosti 
Realizace projektu, programu, 
portfolia 

Uvolnění Kvalita Zdraví, bezpečnost 

Otevřenost Organizace projektu Systémy, produkty, technologie 

Kreativita Týmová práce Personální management 

Orientace na výsledky Řešení problémů Trvalá organizace 

Výkonnost Čas a fáze v projektu Finance 

Diskuse Zdroje Byznys 

Vyjednávání Náklady a financování  

Konflikty a krize Obstarávání a smluvní vztahy  

Spolehlivost Změny  

Porozumění hodnotám Kontrola, řízení a podávání zpráv  

Etika Informace a dokumentace  

 Komunikace  

 Zahájení  

 Ukončení  
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3.3.2 Projects In Controlled Environments – PRINCE2® 

Metodika PRINCE2 má charakter především procesní metodiky a spravuje ji společnost 

AXELOS. Vznikla v roce 1989 jako standard pro projekty informačních systémů státní 

správy a časem se rozšířila do komerční sféry a začala být aplikovaná na projektové 

řízení obecně. [2] 

V PRINCE2 je na počátku projektu projektový záměr, kdy každý projekt musí 

mít oprávněný záměr, kde se stanovují cíle a projekt musí vygenerovat ekonomicky 

přidanou hodnotu. Projekt má definované a odsouhlasené role a odpovědnosti v rámci 

organizační struktury a naplňuje zájmy všech zainteresovaných stran. Mezi základní 

prvky metodiky patří: [2] 

 Sedm hlavních principů, z nichž samotná metodika vychází. Mezi ně patří 

jasně definované role a odpovědnosti, zaměření na dodávaný produkt projektu 

nebo ekonomické zdůvodnění projektu. 

 Sedm témat, kterým musí být věnována pozornost po celou dobu běhu projektu. 

Je to projektový záměr, organizace, kvalita, plány, rizika, změny a progres. 

 Sedm procesů, které v rámci projektu probíhají. 

 

  

Směřování     

Řízení     

Dodání     

Obrázek 3-1 Schéma PRINCE2® metodiky [6] 
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3.3.3 Project Management Body of Knowledge 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) je další sadou přístupů 

projektového řízení a je vydáváno Project Management Institute (PMI). Zahrnuje třináct 

standardů rozdělených do tří skupin. [7] 

Standardy PMI jsou vyvíjeny a schvalovány týmy dobrovolných odborníků 

z celého světa. Příručka PMBOK
®
, Standard pro správu programů, Standard pro správu 

portfolia a Model řízení splatnosti organizačního projektu byly společností ANSI 

schváleny jako americké národní standardy. [7] 

PMBoK se snaží shromáždit všechny běžně uznávané postupy v projektovém 

managementu a dává komplexní přehled a odpovídající znalosti, dovednosti, nástroje 

a techniky. PMI sleduje procesní přístup k projektovému managementu, každý proces je 

složen z postupů, nástrojů a technik pro zpracování vstupů a výsledných výstupů. 

PMBoK rozlišuje dva druhy procesů: [7] 

1. Procesy řízení projektu zajišťují efektivní tok projektu po celou dobu své 

existence. 

2. Procesy zaměřené na produkt specifikují a vytvářejí produkt projektu. 

 

PMBoK je strukturován do deseti oblastí znalostí, které se zabývají různými aspekty, 

které musí být v rámci projektu zohledněny a jsou to: [8] 

1. integrace projektu – procesy a činnosti k identifikaci, sjednocení a koordinaci 

různých procesů a činností v rámci projektového řízení, 

2. rozsah projektu – procesy potřebné k zajištění toho, aby v projektu byly zahrnuty 

pouze činnosti potřebné k úspěšné realizaci projektu, 

3. řízení času projektu – procesy potřebné pro řízení včasného dokončení projektu, 

4. řízení nákladů projektu – procesy spojené s plánováním financování a kontrolou 

nákladů tak, aby projekt mohl být dokončen v rámci schváleného rozpočtu, 
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5. řízení kvality projektu – procesy pro začlenění firemní politiky, aby byly 

splněny očekávání zúčastněných stran, 

6. řízení lidských zdrojů projektu – procesy pro správu lidských zdrojů k zajištění 

úspěšného dokončení projektu, 

7. komunikace v projektu – procesy potřebné k zajištění včasnému plánování 

a sběru, distribuce, ukládání, správy a monitorování a informací o projektu, 

8. řízení rizik projektu – procesy identifikace a řízení rizik, 

9. řízení subdodávek projektu – procesy potřebné k nákupu produktů nebo služeb 

mimo projektový tým, 

10. řízení zainteresovaných stran – procesy potřebné k identifikaci lidí nebo skupin, 

které by mohly být projektem ovlivněny nebo které by projekt mohly ovlivnit 

a tvorbě strategie pro zapojení těchto stran při rozhodování a řízení projektu. 

PMBoK je spíše průvodcem než metodikou. Lze použít různé metodiky a přizpůsobit se 

všem druhům projektů. 

3.4 Přístupy 

Každý projektový manažer ví, že výběr správné metodiky je zásadní pro dosažení 

požadovaného cíle. Existuje mnoho metodik, z nichž každá má svůj vlastní soubor 

pravidel, zásad a postupů. Metodika, která by měla být implementovaná, závisí zcela na 

typu projektu. Je potřeba mít na paměti, že ačkoli existuje řada metodik, z nichž si lze 

vybrat, neexistuje nic jako „správná“ metodika, která se dokonale hodí pro každý 

jednotlivý projekt. Projekty se liší v rozsahu a požadavcích, což znamená, že se bude 

lišit i správná metodologie. Níže jsou uvedeny některé z populárních metodik. 

3.4.1 Vodopádový přístup 

Představuje jednu z tradičních metodik projektového řízení. Vodopádový přístup je 

lineární, sekvenční návrhový přístup, kde pokrok plyne směrem dolů v jednom směru – 

jako vodopád. Na další fázi vývoje je možné přejít, jakmile je současná fáze dokončena. 

Požadavky projektu musí být jasné předem a každý, kdo je zapojen do projektu, si musí 
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být těchto požadavků dobře vědom. Každý člen týmu by také měl chápat, jaká je jeho 

role v projektu a co tato role znamená. Řízení projektu vodopádovým stylem může být 

problematické, pokud požadavky projektu nejsou zcela jasné. Fáze jsou sledovány 

v tomto pořadí: [9] 

1. specifikace požadavků, 

2. návrh, 

3. implementace, 

4. verifikace, 

5. údržba. 

Tento přístup je nejvhodnější pro větší projekty, které vyžadují zachování přísných etap 

a termínů, nebo projekty, které už byly provedeny několikrát, kdy je šance na 

překvapení během projektu relativně nízká. [10] 

3.4.2 Agile 

Agilní přístup je jedna z nejznámějších metodik projektového řízení, která se nejlépe 

hodí pro projekty, které jsou iterativní a inkrementální. Jedná se o typ procesu, ve 

kterém se požadavky a řešení vyvíjejí díky společnému úsilí samoorganizujících se 

týmů a jejich zákazníků. Agile rozděluje projekty na malé zvládnutelné kousky 

nazývané iterace. Původně byl vytvořen pro vývoj softwaru jako reakce na nedostatky 

vodopádové metody, jejíž procesy nesplňovaly požadavky vysoce konkurenčního 

a dynamického vývoje softwarového průmyslu. [11] 

Agilní projektový management vychází z hodnot a principů Agilního manifestu. 

Prohlášení, které v roce 2001 upevnilo 13 předních představitelů odvětví, má za cíl 

odhalit lepší způsoby vývoje softwaru poskytnutím jasné a měřitelné struktury, která 

podporuje iterativní vývoj, týmovou spolupráci a změn. Pilíři jsou čtyři základní 

hodnoty a 12 klíčových principů: [11] 

Agilní přístup klade důraz na vztah mezi vývojáři softwaru a dalšími 

členy  projektu – to se projevuje v úzkých týmových vztazích, v dobrém pracovním 

prostředí a zvyšováním týmového ducha. Dále je kladen velký důraz na neustálé 

testování. Nová vydání softwaru jsou produkována v častých intervalech, většinou 1-2x 
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měsíčně. Vývojáři by se měli snažit udržovat kód přehledný a jednoduchý a vést 

dokumentaci. U agilního řízení má vztah a spolupráce mezi vývojáři a klienty přednost 

před přísnými smlouvami, samotný proces vyjednávání by měl být vnímán jako 

prostředek k dosažení a udržení životaschopného vztahu. Agilní přístup je zaměřen na 

poskytování hodnoty okamžitě po zahájení projektu, čímž se snižuje riziko nesplnění 

smlouvy. Důležité je, aby skupina složená z vývojářů softwaru a ostatních členů byla 

dobře informována a kompetentní provádět změny, které se během vývojového cyklu 

objeví. [12] 

12 hlavních principů je: 

1. nejvyšší prioritou je spokojenost zákazníka prostřednictvím včasných 

a nepřetržitých dodávek, 

2. dodávky by měly probíhat v poměrně krátkých intervalech, převážně v týdnech 

až pár měsících, 

3. změny v požadavcích by měly být vítány, dokonce i v pozdní fázi vývoje, 

4. vývojáři a lidé z businessu by měli denně spolupracovat, 

5. důvěřovat motivovaným jedincům a dát jim důvěru a prostor, 

6. nejefektivnější metoda sdílení informací v rámci týmu je prostřednictvím 

osobní konverzace, 

7. primárním měřítkem je funkční software, 

8. agilní procesy podporují udržitelný rozvoj, 

9. stálý důraz na technickou kvalitu a dobrý design zvyšuje agilitu 

10. zaměřit se na to, co je v daném okamžiku opravdu důležité, a ne na příliš 

mnoho úkolů, 

11. nejlepší návrhy přicházejí z týmů, které se organizují samy, 

12. týmy v pravidelných intervalech přemýšlí o tom, jak fungovat efektivněji 

a podle toho upravují svoje chování. 
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Díky své přizpůsobivosti se agilní metodika běžně používá k poskytování 

komplexnějších projektů. Používá šest hlavních výstupů ke sledování pokroku 

a vytvoření produktu, což je prohlášení o vizi produktu, produktová roadmapa, 

produktový backlog, plán vydání, nevyřízené sprinty a přírůstky. S těmito vlastnostmi 

se prosazuje jako metodika, která klade důraz na spolupráci, flexibilitu, neustálé 

zlepšování a vysoce kvalitní výsledky. Je nejvhodnější pro projekty, které vyžadují 

flexibilitu a mají úroveň složitosti nebo nejistoty, například produkt nebo služba, která 

nebyla vytvořena týmem. [11] 

3.5 Životní cyklus projektu 

Projektový manažer a projektový tým mají jeden společný cíl – vykonávat činnosti na 

projektu za účelem splnění jeho cílů. Každý projekt má začátek, realizační období, 

během kterého jsou vykonávány aktivity k realizaci projektu, a konec (úspěšný nebo 

neúspěšný). Standardní projekt má obvykle následující čtyři hlavní fáze (každá 

s vlastním programem úkolů a problémů): zahájení, plánování, implementace 

a ukončení. Dohromady tyto fáze představují cestu, kterou se projekt ubírá od začátku 

do konce a obvykle se označují jako životní cyklus projektu. [13] 

 

 

Obrázek 3-2 Životní cyklus projektu [10] 
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Jednotlivé fáze projektu na sebe nemusí striktně navazovat, ale může částečně docházet 

k jejich překrývání. 

 

Obrázek 3-3 Prolínání projektových fází [14] 

3.5.1 Počáteční fáze 

Během této fáze je identifikována potřeba a cíl projektu a je zdokumentován projektový 

záměr s doporučenými možnostmi řešení. Provede se studie proveditelnosti, aby se 

zjistilo, zda každá varianta odpovídá cíli projektu a je stanoveno konečné doporučené 

řešení. Jakmile je doporučené řešení schváleno, je zahájen projekt a je jmenován 

vedoucí projektu. Jsou identifikovány hlavní zúčastněné pracovní skupiny a projektový 

tým se začíná formovat. Projektový manažer poté požádá o schválení, aby se přesunul 

do fáze podrobného plánování. [13] 

3.5.2 Plánovací fáze 

V další fázi plánování je řešení projektu dále rozpracováno v co nejpodrobnějších 

detailech a jsou naplánovány kroky nezbytné pro splnění cíle projektu. V této fázi tým 

identifikuje veškeré činnosti, které jsou potřeba vykonat. Jsou identifikovány úkoly 

projektu a  požadavky na zdroje. Je vytvořen plán projektu, který stanoví činnosti, 

úkoly, závislosti a časový rámec. Manažer projektu koordinuje přípravu rozpočtu 

projektu poskytováním odhadů nákladů na práci, vybavení a materiálu. Rozpočet slouží 

k monitorování a kontrole výdajů v průběhu realizace projektu. [13] 

Jakmile projektový tým identifikuje úkoly, připraví harmonogram a odhadne 

náklady, jsou tři základní součásti procesu plánování kompletní. Nyní je čas pokusit se 

identifikovat hrozby projektu, které by mohli ohrozit realizaci. V rámci řízení rizik jsou 

identifikovány potenciální problémy s vysokým ohrožením spolu s opatřeními, která 
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mají být přijata ke každému potenciálnímu problému s vysokým ohrožením, buď ke 

snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, nebo ke snížení dopadu na projekt. [15] 

Nakonec je potřeba zdokumentovat plán kvality, poskytnout kvalitativní cíle, 

spolu s plánem akceptace a uvést kritéria, která je třeba splnit, abychom získali přijetí ze 

strany zákazníka. V tomto okamžiku je projekt podrobně naplánován a je připraven 

k provedení. 

3.5.3 Projektová fáze 

Během třetí fáze – implementační, je plán projektu uveden do pohybu a začíná 

realizace. Během ní je důležité udržovat kontrolu a komunikovat podle potřeby. Průběh 

je průběžně monitorován a jsou prováděny příslušné úpravy a zaznamenávány odchylky 

od původního plánu. V každém projektu stráví projektový manažer v tomto kroku 

většinu času. Během implementace projektu lidé plní úkoly a informace o pokroku jsou 

hlášeny prostřednictvím pravidelných schůzek týmu. Projektový manažer používá tyto 

informace k udržení kontroly nad směrem projektu, porovnává zprávy o pokroku 

s plánem projektu k měření výkonu projektových činností a podle potřeby přijímá 

nápravná opatření. Prvním krokem by mělo být vždy přivést projekt zpět na cestu, 

tzn. vrátit jej do původního plánu. Pokud to není možné, tým by měl zaznamenat 

odchylky od původního plánu a zveřejnit úpravy plánu. Během tohoto kroku by měli 

být zainteresované strany a další klíčové zúčastněné strany informováni o stavu projektu 

podle dohodnuté frekvence a formátu komunikace. Plán by měl být pravidelně 

aktualizován a zveřejňován. [10] 

Zprávy o stavu by měly vždy zdůrazňovat očekávaný konečný bod z hlediska 

nákladů, harmonogramu a kvality výstupů. Každý vytvořený výstup projektu by měl být 

zkontrolován z hlediska kvality a měřen podle kritérií přijatelnosti. Jakmile jsou 

všechny výstupy vyhotoveny a zákazník přijme konečné řešení, je projekt připraven 

k uzavření. [10] 

3.5.4 Poprojektová fáze 

Během závěrečného uzavření nebo dokončovací fáze je kladen důraz na dodání 

konečného výsledku zákazníkovi, předání projektové dokumentace, ukončení 

dodavatelských smluv, uvolnění zdrojů projektu a sdělení uzavření projektu všem 
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zúčastněným stranám. Posledním zbývajícím krokem je provedení nabytých poznatků, 

aby se prozkoumalo, co se povedlo a co ne. Prostřednictvím tohoto typu analýzy mohou 

být nové zkušenosti nabyté během projektu využity v dalších projektech. [13] 

3.6 Nástroje projektového managementu 

Projektový management je posloupnost náročných úkolů s mnoha složitými 

povinnostmi. Naštěstí je k dispozici mnoho nástrojů, které pomáhají při plnění úkolů 

a aktivit. Některé vyžadují počítač s podpůrným softwarem, zatímco jiné lze použít 

ručně. Ne všechny nástroje jsou vždy potřebné pro daný projekt a projektoví manažeři 

by si měli vybrat nástroje, který odpovídají jejich stylu řízení a danému projektu. 

3.6.1 Identifikační listina 

Identifikační listina formálně nastiňuje projekt. Pokrývá rozsah, čeho bude projekt 

dosahovat, jakožto i zúčastněné osoby, milníky, rozpočet a možná rizika. Mnoho 

organizací považuje tento dokument za nezbytnou součást plánování projektu, ačkoli to 

není totéž jako plán projektu, protože se zde nedostaneme do podrobností o jednotlivých 

úkolech v rámci projektu. Co se týče zúčastněných osob, také není potřeba zacházet až 

na úroveň konkrétních úkolů, ale určitě by měli být uvedeni vedoucí projektoví 

manažeři, členové týmu, externí spolupracovníci, sponzoři, partneři a klienti. Větší 

projekty nemusí obsahovat seznam všech zúčastněných osob, ale místo nich zde může 

být uveden vedoucího oddělení pro určitý aspekt projektu. [9] 

Dále je potřeba definovat co očekáváme, že projekt splní, a jak budeme vědět, že 

jsme se dostali do stavu, do kterého jsme se chtěli dostat. Také je potřeba vědět, kdo je 

odpovědný za souhlas s dosažením tohoto cíle, abychom se na konci projektu 

vyvarovali toho, že nevíme, kdo může potvrdit projekt jako dokončený. Co se týče 

nákladové stránky projektu, tu určitě nedokážeme přesně stanovit dopředu, ale měli 

bychom si definovat rozpočtové omezení a provést kvalifikovaný odhad očekávaných 

nákladů. [9] 

Do identifikační listiny mohou být zahrnuty i milníky projektu, přinejmenším 

datum zahájení projektu a předpokládané ukončení nebo jakákoliv data uvedená ve 

smlouvách, se kterými pracujeme. Tyto milníky můžeme později přenést do Ganttova 

diagramu, až budeme sestavovat podrobnější plán projektu. [9] 
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3.6.2 Work breakdown structure 

WBS je zkratka pro rozčlenění práce na projektu, která je během něj potřeba vykonat. 

Pomáhá přesněji a konkrétněji definovat a organizovat celkový rozsah projektu 

a pochopit jeho komplexnost. Běžně se k rozpadu činností používá hierarchická 

stromová struktura. Každá úroveň této struktury člení výstupy nebo cíle projektu ke 

konkrétnějším a měřitelným úkolům. WBS také pomáhá s přidělováním odpovědností, 

zdrojů, monitorování a kontrole projektu. WBS činí výstupy přesnějšími 

a konkrétnějšími, takže projektový tým přesně ví, čeho je potřeba dosáhnout. To také 

umožňuje lepší odhad nákladů, rizika a času. V rámci projektu může být vytvořeno více 

verzí WBS, například jedna verze na vysoké úrovni projektu a další podrobnější verze 

jako příloha k plánu. Obecně může jít o členění podle: [16] 

 výstupů projektu, 

 životního cyklu vývoje produktu či fází realizace projektu (koncept, návrh, 

sestaveno, otestováno), 

 funkčních oblastí liniové organizační struktury, 

 místa výkonu prací. 

3.6.3 Časová analýza projektu 

Na WBS navazuje časová analýza projektu, ve které musíme definované činnosti 

uspořádat ve správném pořadí, odhadnout čas potřebný k dokončení úkolů a odhadnout 

zdroje. V časové analýze definujeme konkrétní činnosti potřebné k plnění výstupů 

podrobně uvedených ve WBS. Tyto činnosti nejsou samy o sobě výstupy, ale jednotlivé 

pracovní úkoly, které musí být splněny, aby byly splněny výstupy. S definicí činností 

nám mohou pomoct právě členové projektového týmu, kteří mohou mít detailnější 

představu o dílčích úkolech. 

Všechny důležité kontrolní události projektu jsou sledovány jako milníky. 

Některé z nich mohou být uvedeny jako požadavky na úspěšné dokončení, některé 

mohou být jen důležitými body v projektu, které chceme sledovat. 
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3.6.3.1 Metoda kritické cesty 

Kritická cesta (CPM) je jednou z metod časové analýzy, která popisuje posloupnost 

úkolů, které by projektu umožnily dokončení v nejkratším možném čase. CPM je 

založena na myšlence, že některé úkoly musí být dokončeny dříve, než ostatní mohou 

začít. Užitečným nástrojem pro plánování závislostí a kontrolu projektu je diagram 

kritické cesty. Za účelem identifikace kritické cesta musí být vypočtena doba, kterou 

každý úkol zabere. [17] 

Zatímco některé úkoly lze sekvencovat s velkou flexibilitou, úlohy kritické cesty 

jsou omezeny na vztahy mezi úkoly. Kritická cesta je nezbytná, pokud jsou náklady na 

projekt značné, protože pečlivé plánování může zajistit nejnižší možný počet dnů, což 

ovlivňuje i náklady. Metoda kritické cesty pomáhá při: [17] 

 stanovení minimální doby, za kterou může být projekt dokončen, 

 stanovení posloupnosti činností, které musí být dokončeny včas, aby byl projekt 

včas dokončen, 

 stanovení posloupnosti činností, jejichž zpoždění nezpůsobí zpoždění projektu, 

 určení předčasného a pozdního zahájení úkolů, 

 sledování pokroku projektu s ohledem na dohodnutý časový harmonogram 

a přijetí nápravných opatření v případě zpoždění projektu. 

Pokud budeme vycházet z následujícího obrázku 3-4 , najdeme v něm kritickou cestu 

B-F-J. Minimální doba trvání tohoto projektu je 10 měsíců, ostatní činnosti jsou 

podkritické, tzn., mohou se zpozdit, aniž by ovlivnily délku projektu.  
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Obrázek 3-4 Kritická cesta 

3.6.3.2 PERT 

Metoda Program Evaluation and Review Technique (PERT) může projektovým 

manažerům pomoci s odhadem rizik a pravděpodobnosti, zda lze projekt dokončit ve 

stanoveném termínu a s jakou pravděpodobností bude překročen rozpočet projektu. 

Graf PERT používá uzly k reprezentaci projektových událostí nebo milníků. 

Tyto uzly jsou spojeny vektory nebo přímkami, které představují různé úkoly. Uvnitř 

každého vektoru jsou přiřazena čísla a čas. Závislé úkoly jsou položky, které musí být 

prováděny specifickým způsobem. Například pokud je na grafu PERT nakreslena šipka 

z úlohy č. 1 do úlohy č. 2, musí být úloha č. 1 dokončena před zahájením prací na úkolu 

č. 2. Položky ve stejné fázi výroby, ale na různých úlohách v rámci projektu, se označují 

jako paralelní úkoly. Jsou na sobě nezávislé, ale jejich výskyt se plánuje ve stejnou 

dobu. [18] 

Důležitým rozdílem metody PERT od CPM je, že CPM aplikuje pro každou 

aktivitu jediný odhad doby trvání a nákladů, zatímco PERT počítá pro každou aktivitu 

tříbodový vážený průměrný odhad trvání (optimistický, nejpravděpodobnější 

a pesimistický). [18] 

Jakmile je graf PERT nakreslen, může být použit k vytvoření realistického 

časového rámce. To lze provést vyhledáním nejdelší cesty na základě zadaných odhadů. 

Tato cesta by měla zahrnovat úkoly, jejichž dokončení trvá nejdéle. Sečtením času 

potřebného k dokončení každého úkolu získáme odhad, jak dlouho bude celý projekt 
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trvat. Po dokončení lze graf PERT použít k úpravě časů, pokud se změní okolnosti nebo 

k zajištění toho, aby byl projekt dokončen v určeném termínu. [18] 

Použití grafu PERT je velmi subjektivní a jeho úspěch závisí na zkušenostech 

vedení. Z tohoto důvodu mohou tyto grafy zahrnovat nespolehlivá data nebo 

nepřiměřené odhady nákladů nebo času. Grafy PERT jsou zaměřeny na termíny 

a nemusí plně reflektovat finanční situaci projektu. [10] Na obrázku níže je zobrazen 

vzor PERT diagramu pro sedmiměsíční projekt s osmi aktivitami a vyznačenou 

kritickou cestou A-B-C-D. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-5 PERT diagram 

3.6.3.3 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je nástroj ke grafickému znázornění průběhu projektu. Řízení projektu 

je snadnější, když je projekt zobrazen v menších zvládnutelných položkách a závislosti 

jsou vizuálně ilustrovány. Protože Ganttovy diagramy jsou snadno srozumitelné 

a snadno konstruovatelné, je jejich použití velmi rozšířené. [19] 

V Ganttově diagramu začíná každá činnost na novém řádku. Očekávaná doba 

trvání činnosti je reprezentována vodorovným pruhem, jehož začátek označuje 

očekávaný začátek a konec označuje očekávané datum dokončení činnosti. Činnosti 

mohou probíhat postupně, paralelně nebo se překrývají. Některé Ganttovy diagramy 

také ukazují závislostní vztahy mezi činnostmi. [19] 
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Jak projekt plyne, graf se aktualizuje vyplněním sloupců na délku úměrnou 

zlomku práce, která byla na úkolu spotřebována. Tímto způsobem lze získat rychlý 

přehled o průběhu projektu. Svislá čára reprezentuje aktuální datum – dokončené úkoly 

leží vlevo, aktuální úkoly pod ní a budoucí vpravo. [19] 

 

 Dokončeno  Zbývá dokončit  Dnes 

Obrázek 3-6 Ganttův diagram [20] 

3.6.4 SWOT 

SWOT analýza je nástrojem pro analýzu strategické pozice a primárním cílem analýzy 

je rozvíjet plné povědomí o všech faktorech, které mohou ovlivnit naše rozhodování. 

SWOT analýza může být použita před zahájením jakékoliv činnosti, ať už plánujeme 

nové iniciativy, vylepšujeme interní procesy nebo zvažujeme změnit plán projektu 

během jeho realizace. Jedná se o identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Podle definice SWOT analýzy jsou silné a slabé stránky považovány za 

vnitřní faktory, nad nimiž máme určitou míru kontroly. Příležitosti a hrozby jsou 

považovány za vnější faktory, nad nimiž nemáme v podstatě žádnou kontrolu. [21] 

Silné stránky jsou prospěšné aspekty, které zahrnují lidské kompetence, 

například angažovanost zaměstnanců, dále procesní schopnosti, například rychlá 

přizpůsobivost procesů nebo finanční zdroje – dostupnost volných prostředků. [21] 

Slabé stránky jsou vlastnosti, které brání v uskutečnění poslání a dosažení 

plného potenciálu. Slabé stránky jsou faktory, které nesplňují standardy, o nichž se 

domníváme, že by měly splňovat. Slabými místy v organizaci mohou být odpisy strojů, 
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nedostatečná zařízení pro výzkum a vývoj, úzká nabídka produktů, špatné rozhodování 

a další. Slabé stránky musí být minimalizovány a eliminovány. Například k překonání 

zastaralých strojů lze zakoupit nové stroje. Dalšími příklady slabých stránek organizace 

jsou velké dluhy, vysoká fluktuace zaměstnanců, složitý proces rozhodování, úzká 

nabídka produktů nebo velké plýtvání surovinami. [21] 

Příležitosti jsou prezentovány prostředím, ve kterém organizace působí. 

Vznikají, když organizace může využít podmínek ve svém prostředí k plánování 

a provádění strategií, které jí umožňují dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti 

a ziskovosti. Příležitosti mohou vycházet z trhu, konkurence, technologie a dalších 

faktorů. [21] 

Hrozby vznikají, když podmínky v externím prostředí ohrožují spolehlivost 

a  ziskovost podnikání. Hrozby jsou nekontrolovatelné, a pokud dojde k ohrožení firmy, 

může být v sázce úspěch projektu. Příklady hrozeb jsou nepokoje mezi zaměstnanci, 

neustále se měnící technologie nebo snižování konkurenceschopnosti. [21] 

Na základě výstupu z analýzy, by měly být maximalizovány silné stránky 

a příležitosti, naopak bychom se měli snažit o minimalizaci slabých stránek a hrozeb. 

Pokud analýza vyhodnotí, že převažují silné stránky a příležitosti, jsme na dobré cestě. 

Naopak pokud převažují slabé stránky a hrozby, je na zvážení, zda v projektu 

pokračovat. V tomto případě je potřeba stanovit strategické kroky, kterými bychom 

hrozby a slabé stránky eliminovali. [21] 

3.6.5 SMART metoda 

Metoda SMART je způsob, jak si stanovit cíle projektu. Cíle projektu by měly být 

specifické, měřitelné, odsouhlasené, realistické a definované v čase. 

Specifičnost – specifické cíle mají výrazně větší šanci na splnění. Aby byl cíl 

specifický, je třeba zvážit pět otázek. [22] 

 Kdo je zapojen doplnění tohoto cíle? 

 Čeho chci dosáhnout? 

 Kde má být tohoto cíle dosaženo? 
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 Kdy chci dosáhnout tohoto cíle? 

 Proč chci dosáhnout tohoto cíle? 

Například nevhodně zvolený obecný cíl je „Chci zavést na trh daný produkt.“ Vhodnější 

specifičtější definice cíle může být „Do roka chci na český trh uvést daný produkt, 

abych zvýšil zisk o 10 %.“ 

Měřitelnost – projekt musí mít kritéria pro měření pokroku. Pokud neexistují 

žádná kritéria, nebudeme schopni určit pokrok na cestě k dosažení cíle. Chceme-li cíl 

měřit, musíme se zeptat sami sebe: Jak zjistím, že jsem dosáhl svého cíle? Jaký je můj 

ukazatel pokroku? [22] 

Dosažitelnost – cíl musí být dosažitelný. To nám může pomoct uvědomit si, jak 

můžeme tohoto cíle dosáhnout. Máme zdroje a schopnosti k dosažení cíle? Pokud ne, co 

nám chybí? Udělali to jiní úspěšně dříve? [22] 

Realističnost – cíl musí být realistický v tom, že cíle lze realisticky dosáhnout 

s  ohledem na dostupné zdroje a čas. Cíl SMART je pravděpodobně realistický, pokud 

si myslíme, že jej lze dosáhnout. Je cíl realistický a na dosah? Je cíl dosažitelný 

s ohledem na čas a zdroje? Jsme schopni se zavázat k dosažení cíle? [22] 

Definovaný v čase – cíl musí být časově omezený, protože má datum zahájení 

a ukončení. Pokud není cíl časově omezen, nebudeme mít smysl pro naléhavost 

a motivaci k dosažení cíle.  Můžeme se ptát na otázky ,,Má náš cíl termín?“ nebo ,,Kdy 

chceme dosáhnout našeho cíle?“ [22] 

Jednotlivci nebo podniky se často připraví na neúspěch stanovením obecných 

a nerealistických cílů, jako je „Chci být nejlepší v ....“ Tento cíl je neurčitý a postrádá 

směr. Metodika SMART pomáhá dosáhnout úspěchu tím, že pomocí ní stanovíme 

konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a aktuální cíle. Metoda SMART dává 

smysl pro směr a pomáhá uspořádání a dosažení cílů. [22] 
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3.6.6 Balanced scorecard 

Do projektu bývá zapojeno mnoho stran, např. uživatelé obchodních procesů, vlastníci, 

obchodní manažeři, klienti a další, takže je pochopitelné, že každá z těchto stran má 

odlišné cíle a metriky pro hodnocení výstupů projektu. Na nejzákladnější úrovni se 

k hodnocení úspěchu projektu nejčastěji používá čas, náklady a kvalita. Na počátku 

90. let vyvinul Robert S. Kaplan a David P. Norton vyvážený přístup ve formě Balanced 

scorecard, aby kompenzovali nedostatky vyhodnocování pouze prostřednictvím 

finančních metrik. V Balanced scorecard, jak je znázorněno na obrázku, společnost 

organizuje své cíle do obecnějších perspektiv – finanční cíle, zákazník, vnitřní procesy 

a učení se a růst. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-7 Balanced scorecard [23] 

Společnost následně stanovuje příčinu a důsledek, například spokojení zákazníci 

nakupují více zboží, což zvyšuje příjmy. Dále společnost určuje cíle a identifikuje další 

iniciativy, které mají pomoci dosáhnout hlavních cílů. Oddělení vytvářejí vlastní 

,,scorecards“, vázané na cíle společnosti, až na úroveň strategických cílů. Toto 

kaskádování poskytuje přímou viditelnost mezi jednotlivci, projekty a odděleními jak 

ovlivňují strategii podniku jako celek. [23] 

Pro projektové manažery je vyvážená scorecard neocenitelným nástrojem, který 

umožňuje vedoucímu projektu propojení projektu se strategickými cíli organizace 

pomocí přístupu příčina a následek. 
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3.6.7 Trojimperativ 

Projektoví manažeři čelí problému jak harmonizovat náklady, čas a kvalitu projektu, 

což je obtížným úkolem, jelikož změna jednoho z parametrů ovlivňuje ostatní. 

Trojimperativ nastavuje hranice a množinu možných kombinací těchto tří faktorů 

a úspěch projektu závisí na tom, jak dobře jsou tyto tři parametry vyvážené. 

Náklady projektu závisí na několika proměnných. Jsou zde zahrnuty zdroje za 

materiál, lidi, dodavatele. Je potřeba brát v úvahu, že mohou existovat další vnější síly, 

které mohou po nákladové stránce projekt ovlivnit. V každém projektu hrají roli také 

fixní a variabilní náklady, jako jsou například ekonomické náklady týmů s různými 

dovednostmi a produktivitou, které musí být zohledněny. To se může projevit ve využití 

smluvních pracovníků nebo outsourcingu. [24] 

Rozsah projektu se zabývá specifickými požadavky nebo úkoly nezbytnými 

k dokončení projektu. Rozsah je důležité spravovat v rámci jakéhokoliv projektu, 

protože pokud nedokážeme kontrolovat rozsah projektu, hrozí dokončení projektu po 

termínu nebo mimo rozpočet. [24] 

Dalším klíčovým faktorem při řízení a stanovení rozsahu je očekávání 

zúčastněných stran. Ty mohou během projektu přijít s novými požadavky a projektový 

manažer musí být schopný se s těmito požadavky vypořádat, být schopen zvládat změny 

a vyhovět pouze těm, které jsou nezbytné k dosažení cílů projektu. Tato situace může 

nastat zejména během dlouhodobých projektů, kdy je větší pravděpodobnost vstupu 

nových zainteresovaných stran do projektu během jeho realizace. [24] 

Čas je třetí proměnná a základem úspěšného projektu je správný odhad 

potřebného množství času na realizaci činností. K tomu může pomoct například 

metodika WBS, pomocí které rozdělíme projekt na řadu dílčích úkolů, které jsou snazší 

časově ohodnotit. [24] 

V projektu hraje roli spousta proměnných, která ho mohou ovlivnit a právě 

z hlediska času, nákladů a kvality trojimperativ nastavuje hranice, jaké kombinace 

těchto tří parametrů jsou přijatelné a které už nejsou akceptovatelné. 
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3.6.8 Logicky rámec 

Logický rámec je široce používaný nástroj k popisu hlavních prvků projektu a dává 

odpovědi na otázky proč, co, jak, kdo, kde a kdy. Zpracovává se ve formě matice 4x4. 

Dlouhodobější cíle, účel projektu, střednědobé výsledky a aktivity projektu jsou 

systematicky prezentovány v prvním sloupci matice. Logický rámec identifikuje, co se 

v projektu hodlá dělat, objasňuje kauzální vztahy a specifikuje důležité předpoklady 

a rizika nad rámec kontroly projektového manažera. [4] 

Druhý a třetí sloupec matice představuje odpovídající ukazatele a měření účinků 

a použitých zdrojů. Čtvrtý sloupec představuje důležité předpoklady, které jsou mimo 

přímou kontrolu projektu, ale které je třeba dodržet pro úspěšnou implementaci. 

Vytvoření logického rámce je možné až po důkladné analýze problémů, cílů a strategie. 

[4] 

1. fáze tvorby logického rámce probíhá vertikálně od shora dolů. Vertikální 

logika projektu je vztahem příčina-důsledek mezi aktivitami a cíli na rozdílných 

úrovních. Každá úroveň by měla vést logicky k úrovni, která je o jeden stupeň výše. 

Tabulka 3-2 Logický rámec - vertikální logika [4] 

 Objektivně měřitelné 
indikátory 

Zdroje ověření 
indikátorů 

Rizika a předpoklady 

Obecný záměr    

Cíl    

Výstupy    

Činnosti Zdroje Časový rámec aktivit  

Záměr odpovídá na otázku proč chceme projekt realizovat. Jedná se o širší cíl, 

k jehož naplnění projekt nestačí, ale pouze tomuto cíli přispívá. 

Cíl definuje, co je konkrétním cílem projektu a popisuje situaci, ve kterou by měl 

projekt vyústit, pokud dosáhne svých výsledků. Účel projektu by měl definovat 

udržitelné přínosy pro cílovou skupinu. Odpovídá na otázku proč. 

Výstupy jsou vyjádřením výsledků provedených činností. Pokud jsou dosaženy 

všechny výsledky, očekáváme, že následně bude dosažen i cíl projektu. Odpovídají na 

otázku co. 



Teoretická východiska práce 

36 
 

Činnosti představují klíčové činnosti, které budou projektem prováděny. 

Odpovídají na otázku jak. 

2. fáze tvorby logického rámce probíhá horizontálně. 

Tabulka 3-3 Logický rámec - horizontální logika [4] 

 
Objektivně měřitelné 
indikátory 

Zdroje ověření 
indikátorů 

Rizika a předpoklady 

Obecný záměr    

Cíl    

Výstupy    

Činnosti Zdroje Časový rámec aktivit  

Objektivně ověřitelné ukazatele – ve druhém sloupci se nachází měřitelné 

ukazatele, pomocí kterých je možné ověřit první sloupec příslušného řádku.   

Zdroje a časový rámec definují další dvě omezení projektu a to časové 

(základní termíny) a zdroje (finanční, lidské). 

Rizika a předpoklady – popisují podmínky a rizika, která doplňují vertikální 

logiku matice od aktivit až k záměru. 

Tabulka 3-4 Logický rámec - finální logika [4] 

 
Objektivně měřitelné 
indikátory 

Zdroje ověření 
indikátorů 

Rizika a předpoklady 

Obecný záměr    

Cíl    

Výstupy    

Činnosti Zdroje Časový rámec aktivit  

   Předběžné podmínky 

Pokud jsou splněny předběžné podmínky, můžeme realizovat činnosti. Ty za 

určitých předpokladů vedou k výstupům, které za určitých předpokladů způsobují 

cílový stav, který je za určitých předpokladů v souladu se zamýšlenými přínosy, 

přispívá k nim a podporuje je. Logický rámec se používá při plánování, provádění 

a hodnocení konkrétních projektů a programů v rámci akčního plánu. Je cenný pro 

provádění logických kontrol během návrhu projektu, jakož i pro sledování pokroku 

a přezkum činností a výstupů během realizace projektu. 
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3.6.9 RACI matice 

RACI matice je nástrojem pro řízení zdrojů a přiřazování rolí a odpovědností, které jsou 

zásadní pro úspěch jakéhokoli projektu. Tak jako je důležité nastavit cíle projektu, 

vedoucí projektu musí objasnit, kdo je zodpovědný za jednotlivé činnosti v rámci 

projektu. Bez jasně definovaných rolí mohou členové týmu mylně předpokládat, že 

činnosti realizují ostatní členové a výsledkem je, že chybí výstupy, které způsobují 

zpoždění plánu. Dále mohou členové týmu selhat v tom, že do činností a rozhodování 

zahrnují další strany a v důsledku může dojít k chybným rozhodnutím, která mohou 

způsobit konflikt v týmu nebo vést k neočekávaným výsledkům. Proto je zásadní funkcí 

manažera zajistit, aby lidé věděli, co se od nich očekává v každé fázi projektu. Pro tyto 

účely se často používá RACI matice, která pomáhá revidovat vnitřní strukturu projektu 

a vyjasnit rozdělení úkolů v týmu. [25] 

RACI matice je tabulka, která zobrazuje zdroje projektu přiřazené ke každé 

činnosti a popisuje role každého člena týmu ve vztahu s danou činností. Odpovědnosti 

mohou být 4 a to následující: 

R (responsible) označuje osobu nebo lidi, kteří skutečně vykonávají úkol. Pro 

každý úkol může být několik R, v závislosti na objemu požadované práce. Všechny 

práce R jsou pod koordinací a dohledem osoby odpovědné za úkol. [25] 

A (accountable) označuje osobu odpovědnou za úkol, která zajišťuje, že činnost 

skutečně provedena dle požadavků. Tato osoba je odpovědná za úkol, zejména pokud 

dojde k promeškání termínu nebo když není činnost provedena v požadované kvalitě. 

Nemusí se nutně jednat o osobu, která činnost provádí, i když někdy jedna osoba může 

převzít obě tyto role. [25] 

C (consulted) – označuje osobu, která může mít užitečné nebo nezbytné 

informace k řádnému provedení úkolu.  Je proto důležité, aby osoba odpovědná za úkol 

(A) konzultovala s touto osobou a brala v úvahu její doporučení. V rámci jedné činnosti 

může být zahrnuto více osob, které mohou být využity ke konzultaci. Na druhou stranu 

bychom měli být při výběru opatrní, protože příliš mnoho konzultantů může učinit 

proces těžkopádným. [25] 
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I (informed) označuje osobu, která musí být pravidelně informována o průběhu 

činnosti. Může se jednat například o osobu, která bude navazovat na činnost a měla by 

tak být informována o průběhu, aby byla schopna přizpůsobit plnění své vlastní činnosti 

a připravit se navázat na tuto činnost. [25] 

3.6.10 Analýza rizik RIPRAN 

Metoda RIPRAN slouží k analýze rizik projektů a je vhodná pro střední a velké 

projekty. Zaměřuje se na zpracování analýzy rizik před vlastní implementací projektu 

a dále v průběhu projektu rizika aktualizuje, vyřazuje neplatná rizika a přidává nově 

identifikovaná. Celý proces se dá shrnout do čtyř fází: [26] 

1. Identifikace rizik 

V této fázi se snažíme identifikovat hrozby a možné scénáře, které mohou nastat. 

Snažíme se k tomu využít zkušenosti získané z minulých projektů, historická data 

z realizovaných  projektů nebo prognózy možných vnějších a vnitřních vlivů. Hledáme 

možné kombinace vztahu hrozba-scénář, tedy odpovědi na otázky ,,Co se může přihodit 

v projektu nepříznivého, když…? Můžeme postupovat i v opačném směru, kdy ke 

scénáři hledáme možnou příčinu. [4] 

2. Kvantifikace rizik 

Ve fázi kvantifikace se snažíme ohodnotit scénáře pravděpodobností výskytu, velikostí 

dopadu na projekt a tím vyvodíme míru rizika. Projektový tým by se měl dohodnout, 

zda bude moci stanovit přesné pravděpodobnosti výskytu rizik anebo zda použije 

klasifikační stupnici. V případě použití klasifikační stupnice RIPRAN™ doporučuje tři 

typy stupnic.  Pro orientační analýzu rizik může být použita stupnice 2x2x2, pro běžnou 

analýzu rizik soft projektů, případně i pro hard projekty s nedostatečnými statistickými 

podklady může být použita soustava 3x3x3. Soustava 5x5x5 je doporučena pro 

přesnější hodnocení rizik hard projektů. [4] 



Teoretická východiska práce 

39 
 

Tabulka 3-5 Třídy pravděpodobnosti (soustava 3x3x3) [26] 

Vysoká pravděpodobnost Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost 33 až 66 % 

Nízká pravděpodobnost Pod 33 % 

 

Tabulka 3-6 Třídy dopadu na projekt (soustava 3x3x3) [26] 

Velký nepříznivý dopad na projekt 

 Ohrožení cíle projektu 

 Ohrožení koncového termínu projektu 

 Možnost překročení celkového rozpočtu 

projektu 

 Škoda přes 20 % z hodnoty projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt 
 Škoda od 0,51 % do 19,5 % z hodnoty 

projektu 

 Ohrožení termínu, nákladů, zdrojů 

Malý nepříznivý dopad na projekt 
 Škody do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 

 Dopady vyžadující určité zásahy do plánu 

projektu 

 

Tabulka 3-7 Tabulka pro přiřazení hodnoty rizika [26] 

 
Velký nepříznivý dopad 

na projekt 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt 

Malý nepříznivý dopad 

na projekt 

Vysoká 

pravděpodobnost 
Vysoká hodnota rizika Vysoká hodnota rizika Střední hodnota rizika 

Střední 

pravděpodobnost 
Vysoká hodnota rizika Střední hodnota rizika Nízká hodnota rizika 

Nízká 

pravděpodobnost 
Střední hodnota rizika Nízká hodnota rizika Nízká hodnota rizika 

 

3. Odezva na rizika 

Cílem této fáze je navrhnout opatření pro identifikované hrozby, která by měla snížit 

riziko na akceptovatelnou úroveň. Tým by měl brát v úvahu i to, že podstoupení rizika 

může být v některých případech opodstatnitelné a to v situaci, kdy může přinést přínos 

nebo příležitost. V takovém případě bychom se měli snažit přínos vyčíslit, a pokud 
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hodnota příležitosti riziko výrazně převyšujeme, můžeme se rozhodnout pro 

podstoupení rizika. [4] 

4. Celkové zhodnocení rizika 

Závěrem je zhodnocena provedená analýza a stanoveno doporučené datum platnosti, 

jelikož okolnosti projektu se mohou změnit, což může mít vliv na rizika, jelikož se 

mohou změnit pravděpodobnosti výskytu, dopad na projekt, některá rizika mohou 

zmizet nebo naopak se mohou objevit nová rizika. Vyhodnotíme počet dílčích rizik, 

jejich rozložení v časovém plánu projektu a zhodnotíme, zda jsou všechna rizika na 

akceptovatelné úrovni. Projektový tým by měl vyhodnotit celkovou rizikovost projektu 

na stupnici nízká – normální – vysoká – katastrofická a v případě nejvyšší rizikovosti 

zvážit realizaci projektu. Rizika s vysokou hodnotou i po navržených opatřeních by 

měla být eskalována na vyšší úroveň řízení a konzultována s garantem projektu. [4] 

3.7 Software na podporu projektového managementu 

Software pro podporu projektového řízení se používá k plánování, organizaci 

a přidělování činností. Pomáhá týmům spolupracovat, sledovat pokrok projektu a jasně 

definovat úkoly a odpovědnosti. Poskytuje projektovým manažerům kontrolu nad 

náklady a časem a umožňuje hladkou spolupráci mezi zúčastněnými stranami. 

Manažer potřebuje mít přehled nad tím, co a kdy je potřeba udělat a na čem 

jednotliví členové týmu pracují. Plánování projektu je rozhodující pro jeho úspěch 

a software pro podporu projektového managementu má tento úkol usnadnit. 

Organizovat veškerou práci pomocí tabulek a prostřednictvím e-mailů rozhodně není 

efektivní způsob řízení projektu. 

Software pro správu projektů dokáže centralizovat veškerou komunikaci na 

jedno místo a díky němu může být snazší přiřazovat úkoly a definovat priority. Je snazší 

sledovat práci týmu a zajistit, aby byly úkoly plněny podle plánu. 

Pro tuto práci jsem zvolil software Microsoft Project 2016, který dokáže vytvořit 

časový plán, kalendář, Ganttův a síťový diagram a další užitečné pohledy. Umí také 

vykreslit kritickou cestu, zobrazit přetížené zdroje a provést jejich vyrovnání a na 

základě zadaných informací dokáže vypočítat finanční plán. 
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4 Analýza současného stavu 

V této části diplomové práce je představena společnost Home Credit a.s. a provedena 

analýza vnějšího okolí prostřednictvím nástrojů SLEPT, McKinsey 7S, Porterova 

modelu pěti sil a SWOT. Na základě této analýzy jsou identifikovány faktory, které 

mohou ovlivnit společnost během realizace projektu. 

4.1 Představení společnosti 

Analyzovanou společností je firma Home Credit, a.s., která se jako nebankovní instituce 

specializuje na spotřebitelské financování formou nákupu na splátky nebo poskytování 

revolvingových úvěrů. Home Credit působí na českém trhu 20 let a během této doby se 

rozšířil i na zahraniční trhy, zaměřuje se především na asijské země a v roce 2015 

expandoval i do USA. 

Tato práce se zaměřuje pouze na český a slovenský Home Credit, který je řízen 

společně z České republiky. Návrh projektu je zaměřen na implementaci voicebota na 

oddělení vymáhání pohledávek. Zavedení této funkcionality může firmě přinést úsporu 

na mzdových nákladech, protože voicebot může teoreticky nahradit živé operátory. 

Další problém je spojený s nekonzistentními počty vymáhaných smluv v rámci měsíce 

vzhledem ke splatnostem revolvingových úvěrů, které mají splatnost všechny 20. den 

v měsíci a tvoří 70 % portfolia. S tím souvisí otázka kapacitního plánování call centra 

a nastavení optimálního počtu operátorů. Tyto výkyvy může vyřešit právě voicebot 

a firma může držet menší, optimálnější počet operátorů. Tyto hovory v rané fázi po 

splatnosti jsou z velké části pouze o tom, že klient zapomněl zaplatit splátku 

a komunikace nemá vyloženě vymáhací charakter, ale jde pouze o připomenutí. Tento 

druh hovorů je právě ideální pro použití voicebota a zkušenosti operátorů mohou být 

efektivněji využity v pozdější fázi vymáhání, kde je potřeba individuálního přístupu 

operátora. 

4.2 Strategická situační analýza 

Strategická situační analýza se skládá z několika metod používaných k určení 

příležitostí projektu, analýze podnikatelského prostředí a pojednává, zda je vhodné 

změnu realizovat. Poté je možné vytvořit vhodnou strategii, která bude naplňovat 

podnikatelské cíle. Situační analýza pomáhá určit, kde v současné době stojíme a jaké 
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by měly být kroky k dalšímu pokroku. Součástí je analýza vnějšího prostředí metodou 

SLEPT, analýza okolí a konkurence pomocí Porterova modelu pěti sil a také analýza 

vnitřního prostředí pomocí 7S od McKinsey. Výsledky analýz jednotně shrnuje SWOT, 

na základě které je možné identifikovat uplatnění a proveditelnost projektu. 

4.2.1 SLEPT 

V rámci projektu musíme brát v úvahu vnitřní a vnější faktory, které mohou ohrozit 

úspěšné dokončení. Projektoví manažeři se musí zaměřit na tyto faktory, protože 

porozumění vnějším silám, které mají na projekt vliv, znamená, že jsme schopni 

provádět strategičtější rozhodnutí a směrovat projekt správným směrem. Populární 

nástrojem pro identifikaci vnějších faktorů slouží SLEPT analýza, která může být 

použita ke zvážení sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

a technologických faktorů. 

Sociální faktory – roli hraje vývoj populace a její věkové složení, úroveň 

vzdělání a kulturní normy a zvyky. Reakce na zavedení voicebota by na českém trhu 

mohla být zpočátku vnímána mírně negativně, jelikož společnost zatím není na tyto 

technologie zvyklá, protože v České republice a na Slovensku nejsou používané. 

Nicméně je to jen otázka času, než se tyto technologie masivně rozšíří a s tím se změní 

i jejich vnímání společností. Mladá generace je rychle přizpůsobivá novým 

technologiím dle mého názoru se bude jednat o poměrně krátkou dobu, než této 

technologii začnou věřit a přijmou ji. Co se týče starší generace, zde je pravděpodobné, 

že přijetí bude vlažnější, jelikož tato skupina lidí se hůře přizpůsobuje novým 

technologickým trendům a v našem případě může dále preferovat kontakt s živým 

operátorem. Nicméně neočekává se využití této funkcionality na celé portfolio, ale 

pouze tam, kde to bude dávat smysl. 

Legislativní faktory – legislativní prostředí se vyznačuje relativní stabilitou 

a nepředstavuje pro podnikání společnosti výraznější ohrožení. Základní zákonná 

opatření, která regulují tento druh podnikání, jsou Zákon o spotřebitelském úvěru 

a Zákon o ochraně spotřebitele. V roce 2016 prošel zákon č. 257/2016 Sb., 

o spotřebitelském úvěru novelizací, která nastavila přísnější podmínky poskytování 

úvěrů, aby ochránila spotřebitele před nepoctivými obchodníky. Pravomoci posílila 

Česká národní banka, která nahradila Českou obchodní inspekci v roli regulátora 
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nebankovního trhu. V současné době se dá předpokládat krátkodobá nestabilita 

legislativy, vzhledem k přijímání ochranných opatření proti nepříznivému 

ekonomickému vývoji způsobeného nemocí covid-19. 

Ekonomické faktory – české hospodářství rostlo šest let po sobě solidním 

tempem a nízká nezaměstnanost a dobrá ekonomická situace se pozitivně projevila na 

objemu poskytovaných půjček. Firma musí být připravena reagovat na aktuální 

nepříznivou ekonomickou situací způsobenou koronavirovou infekcí a potencionální 

hospodářské recesi, kdy může dojít ke zhoršení platební schopnosti klientů. Díky 

tomuto produktu bude možné flexibilně navyšovat volací kapacitu a vypořádat se 

s nárůstem počtu smluv po splatnosti. Předpokládá se, že zhoršená platební morálka by 

se mohla projevit během léta až podzimu, jelikož spotřebitelé mohou ze zákona využít 

až šestiměsíční odklad splátek. 

Politické faktory v rámci tohoto projektu nehrají důležitou roli, jelikož 

nevnímám při potencionální změně politických faktorů možnost ovlivnění využívání 

této technologie. Respektive politické faktory jsou za současné koronavirové krize 

velmi dynamické, ale mají především ekonomické dopady. 

Technologické faktory – využití hlasové analýzy a umělé inteligence má velký 

potenciál a její využití poroste. V určitých procesech mohou nahradit člověka a činnosti 

vykonávat efektivněji a levněji. Firmy, které začnou tuto technologii využívat mezi 

prvními, mohou získat cenné zkušenosti a náskok v rámci konkurenční výhody. 

4.2.2 Porterův model 5 sil 

Hrozba potencionálních konkurentů – v současnosti jsem na českém trhu bankovního 

a nebankovního financování nezjistil využití této technologie a včasnou implementací si 

může Home Credit zajistit své prvenství. To by znamenalo jednak hlavně konkurenční 

výhodu plynoucí z přínosů této technologie, ale Home Credit by se také mohl pochlubit 

tím, že jako první nebankovní společnost v České republice začala využívat pro kontakt 

s klienty voicebota a zajistit si tak reputační pozitivum v souvislosti se zaváděním 

nových technologií. 
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Vyjednávací síla zákazníka – zákazníkem v tomto případě nerozumíme 

zákazníky Home Creditu, jelikož ti nemají žádnou vyjednávací sílu vzhledem k této 

inovaci. Zákazníkem je sám Home Credit vůči svému dodavateli tohoto systému. Home 

Credit spolupracuje se dvěma stálými dodavateli systému pro řízení odchozích 

a příchozích hovorů, jeden pro oddělení vymáhání pohledávek a druhý pro klientské 

centrum. Home Credit může tedy těžit z toho, že není vázaný na jednoho dodavatele 

a může je motivovat k lepším konkurenčním nabídkám. Pro dodavatele bude tato 

zakázka určitě motivující, protože díky ní může vzrůst závislost na daném odběrateli. 

Vyjednávací síla dodavatele – vyjednávací síla je rozdílná u dodavatelů, se 

kterými firma již spolupracuje na jiných projektech a rozdílná u potencionálně nových 

dodavatelů. Jeden z aktuálních dodavatelů zprostředkovává systém automatického 

vytáčení a přidělování hovorů pro call centrum oddělení vymáhání pohledávek, další 

velký dodavatel zajišťuje systém pro zpracování elektronické pošty a také systém pro 

realizaci odchozích a příchozích hovorů pro call centrum klientského centra.  Tito 

dodavatelé budou pravděpodobně osloveni a právě tito dva disponují největší 

vyjednávací silou, jelikož jsou dlouhodobými partnery a voicebot by mohl fungovat 

jako nástavba nad již existujícím systémem, který dodávají. Je to právě znalost IT 

infrastruktury, procesů a vědomí toho, že firma bude preferovat rozšíření stávajícího 

systému před realizací nového, které by fungoval odděleně, což dává dodavatelům 

vyjednávací výhodu. 

Hrozba substitutů – substituty vůči tomuto systému existují, ale v rámci tohoto 

projektu je nemá smysl uvažovat. Neřešíme produkt pro zákazníka, ale produkt pro tuto 

firmu, pomocí kterého budeme řídit komunikaci na zákazníka. Zákazník tedy nemá na 

výběr, zda chce s touto funkcionalitou přijít do styku nebo ne, ale toto rozhodnutí je na 

firmě.  

Konkurenceschopnost – projekt přichází s poměrně novou, v českém prostředí 

nerozšířenou technologií a svým prvenstvím na poli bankovních a nebankovních půjček 

by si tak mohl zajistit konkurenční výhodu. V současné době je možné se u většiny 

konkurentů setkat s chatbotem, nicméně voicebot zatím žádná firma pro vymáhání 

pohledávek nevyužívá. V rámci zavádění této inovace může Home Credit také těžit ze 
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zkušeností z jiných zemí, kde proběhly pilotní projekty nebo už je dokonce voicebot 

používán v ostrém provozu, například v Číně. 

4.2.3 Analýza McKinsey 7S 

McKinsey 7S je nástroj strategického plánování, jehož cílem je pomoci organizaci 

pochopit, zda je nastavena způsobem, který jí umožňuje dosáhnout jejích cílů. V rámci 

7S analýzy jsou začleněny tvrdé a měkké prvky. Tvrdé prvky může organizace přímo 

ovlivnit a měkké prvky jsou v organizaci přítomny abstraktnějším způsobem a lze je 

nalézt v organizační kultuře. Tvrdými prvky rámce 7S jsou strategie, struktura 

a systémy a měkké prvky jsou styl, sdílené hodnoty, dovednosti a zaměstnanci. 

Strategie firmy prošla během posledních několika let velkou změnou a snahou 

o napravení reputace. Vize společnosti zní ,,Pro naše klienty jsme partnerem při 

nakupování a půjčujeme peníze bezpečně a nejlépe na trhu“. Home Credit dokazuje, že 

to se svou vizí myslí vážně, jelikož v posledních letech se v rámci nezávislých 

hodnocení, například od Člověka v tísni, umisťuje na předních pozicích. Organizace 

Člověk v tísni sestavuje tzv. Index odpovědného úvěrování, kde porovnává náklady na 

úvěr, sankce hrozící při nesplácení půjčky, transparentnost, komunikaci a klientskou 

vstřícnost. V roce 2019 se Home Credit v tomto žebříčku umístil na čtvrtém místě 

z celkem 43 poskytovatelů bankovních a nebankovních půjček. Na prvním místě se 

umístila mikropůjčka Kamali, u které je zprostředkovatel také Home Credit. Na základě 

těchto nezávislých hodnocení lze vidět, že Home Credit se snaží naplnit svou strategii 

a být pro své klienty opravdu dobrým partnerem při nakupovaní a půjčovat peníze 

bezpečně a nejlépe na trhu. 

Struktura firmy je jasně definovaná, kde na nejvyšší úrovni je generální ředitel, 

který má pod sebou 10 divizí a každá divize má svého ředitele. Jednotlivé divize se dělí 

na sekce a ty dále na oddělení. Firma je řízena decentralizovaně a každá jednotka má 

jasně nastaveny rozhodovací pravomoci. 

Systémy má firma jasně definované a procesy zdokumentované. V rámci firmy 

se používá spousta podpůrných informačních systémů, ale středobodem je primární 

systém, který je vyvíjen interně. Prostřednictvím tohoto systému jsou řízeny všechny 

procesy, od řízení vztahu se zákazníky, marketing, vymáhání pohledávek a další 
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aktivity. Dále jsou používány sekundární systémy, které jsou většinou dodávané 

externími dodavateli a jsou napojeny na primární systém. Konkrétním příkladem 

takového sekundárního systému je systém pro řízení call centra, který automaticky 

vytáčí a přijímá hovory, které následně efektivně alokuje na volné operátory. Tento 

systém je napojený na primární systém, kam předává data z realizovaných hovorů. 

Takovýchto systémů je ve firmě spousta a napříč jednotlivými odděleními a liší se podle 

jejich specifických procesů. V rámci celé firmy se také používá systém Jira, který slouží 

primárně pro řízení projektů. 

Styl řízení managementu klade důraz na sdílení informací a přátelskou kulturu. 

Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o dění ve firmě a je kladen důraz na to, aby se 

nové informace dozvídali jako první a následně až média a veřejnost. Pravidelně jsou 

organizovány meetingy, kde ředitelé předávají informace zaměstnancům a slouží také 

jako prostor pro diskuzi a vyjádření názorů. Ve firmě panuje kolegiální a přátelská 

atmosféra, kterou podporují i mimopracovní aktivity. 

Spolupracovníci – spokojenost zaměstnanců je důležitým faktorem fungování 

firmy a ta se je snaží motivovat různými benefity a investovat do jejich rozvoje. Je 

kladen důraz na kolegiální atmosféru, zaměstnanci, jejichž náplň práce to umožňuje, 

mají možnost využívat home office a pracovní doba je flexibilní. Firma také organizuje 

různá školení, interně prostřednictvím vlastních zaměstnanců anebo spoluprací 

s externími školiteli. 

Pracovníci mají vzhledem k jejich oddělení a náplni práce nastaveny roční cíle, 

které mají zaměstnance motivovat a od jejich plnění se také odvíjí bonusové 

ohodnocení. Firma má propracovaný systém zpětné vazby ve vztahu nadřízen-

podřízený, kdy prostřednictvím pravidelných pohovorů dochází k hodnocení plnění cílů 

a poskytování zpětné vazby. Zaměstnanci mají možnost v rámci skupiny vycestovat na 

pracovní stáž do zahraničí a firma se snaží podporovat kariérní růst. Není výjimkou, že 

se zaměstnanec vyroste z operátorské pozice, přes specialistu až na vedoucí pozici. 

Schopnosti firma dokazuje svým dlouhodobým vývojem a plněním 

strategických cílů. Působí na trhu spotřebitelského financování 22 let a od té doby se 

vyprofilovala do největšího zprostředkovatele nebankovních půjček na českém trhu. 

Během této doby se dokázala vypořádat s negativní reputací, kdy se v nezávislých 
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hodnoceních odpovědného úvěrování pohybovala na posledních místech. Postupem 

času se půjčky od Home Credit zařadily na první místa žebříčku odpovědného 

úvěrování a v současnosti patří mezi nejméně rizikové na trhu a to i ve srovnání 

s většinou bank. Firma klade důraz na online prostředí a inovace, úspěch v této oblasti 

podtrhují značky Zonky a Kamali, které původně ve firmě vznikly jako inovativní 

projekty. Home Credit působí i na zahraničních trzích a dokáže toho využít ve smyslu 

sdílení informací, know how a prováděním benchmarkingu. 

Sdílené hodnoty společnosti vytváří především management společnosti a jsou 

odrazem vize společnosti. Firemní kultura si zakládá na přátelských mezilidských 

vztazích a ve firmě platí tykací kultura. Někteří zaměstnanci působí ve firmě dlouhá léta 

a jsou tak dobře ztotožněni s posláním firmy a právě tito lidé dokáží tyto hodnoty 

přenášet na nové kolegy. 

4.2.4 SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy shrneme výsledky z výše uvedených analýz a můžeme 

se zaměřit na všechny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které firmu ovlivňují 

nebo by mohli v budoucnu ovlivnit.  

 

Tabulka 4-1 SWOT analýza 

 
Pozitivní Negativní 

V
n

it
řn

í p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

 Know-how z ostatních zemí 

 Zázemí velké firmy, dostupnost 
finančních prostředků 

 Vyjednávací síla a znalost dodavatelů 

 Dobře zavedené IS 

 Licence na rozpoznávání hlasu v rámci 
celé skupiny 

 Velká vytíženost IT vývojářů 
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V
n

ě
jš

í p
ro

st
ře

d
í 

Příležitosti Hrozby 

 Získání prvenství na poli bankovního 
a nebankovního sektoru 

 Lepší poměr efektivity vymáhání 
a nákladů 

 Zvýšení flexibility volací kapacity 

 Zvyšující se kvalita technologií na 
rozpoznávání hlasu a jejich reálná 
použitelnost 

 Konkurence mezi dodavateli 

 Dlouhá doba, než zákazník přijme 
technologii 

 Snížení efektivity vymáhání 

 Nevyhovující výsledky pilotního 
provozu a neimplementace 

 Vysoké náklady na pilotní provoz 

 

Tabulka 4-2 Vyhodnocení SWOT analýzy 

 Faktor Váha Význam Vyhodnocení 

Silné 
stránky 

Know-how z ostatních zemí 0,3 4 

4 

Zázemí velké firmy, dostupnost 
finančních prostředků 

0,4 5 

Vyjednávací síla a znalost dodavatelů 0,1 3 

Dobře zavedené IS 0,1 3 

Licence na rozpoznávání hlasu v rámci 
celé skupiny 

0,1 2 

Slabé 
stránky 

Velká vytíženost IT vývojářů 1 3 3 

Příležitosti 

Získání prvenství na poli bankovního 
a nebankovního sektoru 

0,1 3 

4,3 

Lepší poměr efektivity vymáhání 
a nákladů 

0,3 5 

Flexibilita volací kapacity 0,3 4 

Zvyšující se kvalita technologií na 
rozpoznávání hlasu a jejich reálná 
použitelnost 

0,2 5 

Konkurence mezi dodavateli 0,1 3 

Hrozby 

Dlouhá doba, než zákazník přijme 
technologii 

0,2 2 

3,2 

Snížení efektivity vymáhání 0,2 3 

Nevyhovující výsledky pilotního provozu 
a neimplementace 

0,4 4 

Vysoké náklady na pilotní provoz 0,2 3 
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SWOT analýza přiřadila velkou váhu příležitostem – velký přínos může být pro firmu 

ve zvýšení efektivity vymáhání a snížení nákladů, současně se schopností flexibilněji 

reagovat na potřebu volacích kapacit. Příležitost není pouze ve větším množství 

odbavení hovorů a interaktivitě (kterou aktuálně nabízí i již používaná technologie 

IVR), ale především ve zdokonalování hlasové analýze a umělé inteligenci, díky čemuž 

je možné v hovoru identifikovat rozpoložení klienta, sprostá slova a hlasová analýza má 

schopnost učit se a zdokonalovat se. 

Ze silných stránek může firma těžit z velkého zázemí firmy, pravděpodobnost 

nedostupnosti finančních prostředků je poměrně malá a firma má zkušenost s realizací 

projektu v zahraničí, odkud může čerpat užitečné informace pro realizační fázi i pro 

využití v ostrém provozu. 

Slabá stránka, která byla identifikovaná a která by mohla projekt negativně 

ovlivnit, je poměrně velká vytíženost IT vývojářů. Při snaze o vyvinutí nové 

funkcionality musí být požadavek představen na prioritizaci, kde musí být obhájen jeho 

záměr a pořadí realizace se prioritizuje s ostatními požadavky. I pokud by se požadavek 

podařilo prosadit s velkou prioritou, vzhledem k požadavkům, které jsou již aktuálně 

v realizaci a ve frontě, je pravděpodobné, že na realizaci daného úkolu dojde nejdříve 

v průběhu 1 až 2 měsíců. Velké množství úkolu ve frontě a nutnost prioritizace 

s ostatními úkoly může časově ovlivnit projekt. 

Za velkou hrozbu je považována nejistota výsledku pilotního provozu, kdy se na 

základě výsledků může ukázat, že produkt bude nerentabilní a projekt se předčasně 

ukončí. To by znamenalo poměrně velké utopené náklady, na druhou stranu bez 

pilotního provozu není možné potvrdit nebo vyvrátit záměr projektu. V rámci silných 

stránek bylo uvedeno, že firma může čerpat informace ze zahraničí, kde je tento produkt 

využíván v ostrém provozu, nicméně to, že se produkt ukázal jako rentabilní 

v zahraničí, nemusí platit v ČR a SR.  
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4.3 Vyhodnocení strategické situační analýzy 

Na základě předchozích analýz můžeme provést vyhodnocení strategické situační 

analýzy a rozhodnout se, zda projekt realizovat nebo nerealizovat. 

Firma Home Credit má vybudované silné zázemí, jednak v rámci vlastní firmy 

a také má oporu finanční skupiny PPF, která vlastní 88,62 % a Emma Capital s podílem 

11,38 %. Ve vedení firmy působí zkušení manažeři, kteří mají praxi ze zahraničí, 

většinou v rámci skupiny Home Credit, ale i jiných mezinárodních firem. 

Firma je pozitivně nakloněna zavádění moderních informačních technologií a její 

procesy a informační systémy jsou na tyto změny připraveny. Primární systém je 

vyvíjen interně a na něj jsou napojeny další podpůrné systémy, které dodávají třetí 

strany. Firma není vázána na jednoho dodavatele, což jí poskytuje vyjednávací sílu 

a potencionální výhodu při výběru dodavatele. 

Vzhledem k dlouhodobému pozitivnímu hospodářskému vývoji je vhodná chvíle 

na realizaci tohoto projektu. Negativní vývoj ekonomiky způsobuje horší platební 

morálku klientů a firma musí řešit více smluv po splatnosti. Zavedením této inovace 

bude připravena na potencionální krizi, popřípadě může v současné situaci zvýšit 

efektivitu vymáhání nebo snížit náklady. 

Rizikem pro tento projekt jsou zvyklosti klientů a možnost negativního přijetí 

této technologie. Nicméně tento faktor bude pouze krátkodobý a jeho vliv se bude 

snižovat s tím, jak se budou tyto technologie všeobecně v rámci celého trhu rozšiřovat, 

popřípadě než si na to stávající zákazníci zvyknou. Největším rizikem je, že v porovnání 

s technologií IVR nepřeváží náklady na investici do voicebota nad návratností 

a investice nebude opodstatnitelná. Klíčovým bodem pro tento projekt bude porovnání 

efektivity vymáhání a nákladů na tuto technologii s již používanou technologií IVR. Je 

možné, že po pilotním provozu a vyhodnocení výsledků se ukážu, že se v projektu 

nevyplatí pokračovat. 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

5.1 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím metod a nástrojů projektového řízení 

navrhnout postup implementace voicebota. Výstupem projektu bude složení 

projektového týmu, identifikace činností a rozdělení odpovědností mezi členy 

projektového týmu ve vztahu k činnostem, návrh časového plánu realizace, analýza 

rizik a analýza nákladů. Tyto výstupy by měly sloužit jako podklady pro bezpečnou 

implementaci voicebota. 

Zavedení této funkcionality může přinést větší konkurenceschopnost, jelikož 

firma bude schopna navýšit intenzitu volání při neměnném počtu operátorů. Na nejméně 

rizikovém segmentu, kde klient pouze potřebuje připomenout nezaplacenou splátku, 

může být použit voicebot a kapacita operátora může být alokována na klienty s větším 

rizikem nezaplacení. Další přínos této funkcionality je ve flexibilitě reagovat na situace, 

kdy firma není schopna dostatečně provolat portfolio kvůli náhlému poklesu operátorů, 

například z důvodu nemoci a dovolených. Voicebot může také pomoci s obsloužením 

peaků, které vznikají kvůli nerovnoměrnému rozložení splatností v rámci měsíce, tzn. 

kapacita call centra, která je fixní, není v rámci měsíce optimálně využita – ve slabém 

období, kdy je málo smluv k volání, nejsou operátorské zdroje plně využity a naopak 

v silném období je jich nedostatek. 

5.2 Identifikační listina 

Tabulka 5-1 Identifikační listina 

IDENTIFIKAČNÍ LISTINA 

Název projektu Voicebot 

Identifikační číslo projektu 20200101 

Záměr Zvýšení efektivity vymáhání 

Cíl projektu Zavést voicebota do vymáhacích procesů 

Výstupy projektu Zaveden voicebot do stávajících procesů 
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Plánované náklady 750 000 Kč 

Plánovaný termín zahájení 06. 01. 2020 

Plánovaný termín dokončení 25. 02. 2021 

Hlavní milníky 

06. 01. 2020 Zahájení projektu 

22. 01. 2020 Sestavení projektového týmu 

12. 03. 2020 Definovány požadavky na produkt 

28. 04. 2020 Vybrán dodavatel 

16. 06. 2020 Pilotní provoz 

22. 10. 2020 Vyhodnocení pilotního provozu 

14. 01. 2021 Voicebot zaveden do ostrého provozu 

25. 02. 2021 Ukončení projektu 

Kritéria úspěšnosti 

1. Nesníží se efektivita vymáhání 

2. Minimálně 30 % hovorů realizovaných voicebotem 

bude obslouženo bez přepojení na operátora 

3. Délka hovoru nebude vyšší než u standardních hovorů, 

tj. CZ 2 min., SK 2,3 min. 

4. Podíl stížností nebude vyšší než dnes, tj. 1,2 % 

5. Opakovaná volání se nezvýší o více než 5 % (klient 

voicebotovi nerozumí a raději si zavolá znovu) 

Odpovědná osoba  

Projektový tým  

Schváleno dne  

Schvalovatel Podpis 
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5.3 Logický rámec 

Tabulka 5-2 Logický rámec 

 

 
Objektivně měřitelné 
indikátory 

Zdroje ověření indikátorů Rizika a předpoklady 

Obecný 
záměr 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
a lepší flexibilita 
 

Lepší efektivita vymáhání 

Krátkodobý výpadek 
operátorů nemá vliv na 
provoz 
 

Nižší poměr nákladů na 
vymoženou částku 
 

Větší intenzita volání 
 

Rychleji vymožené splátky 
po splatnosti 

Interní statistiky oddělení 
vymáhání 

 

Cíl Zavedení voicebota 
Funkční software uvedený 
do provozu v plánovaném 
termínu 

Testování 
 

Předávací protokol 

Nesplnění požadavků 
zákazníka 
 

Business záměr se 
v pilotním provozu 
nepotvrdí 

Výstupy 

1. Vytvoření projektového 
týmu 

Projektový tým je sestaven 
 

Jsou rozděleny 
kompetence 

Sepsána identifikační 
listina projektu 
 

Kompetence jsou popsány 
v identifikační listině 

Chybně sestavený tým 
 

Chybně rozděleny 
kompetence 

2. Požadavky na produkt 
Za jednotlivá oddělení jsou 
definovány požadavky na 
produkt 

Zápisy z porad 

Neúplně definované 
požadavky na produkt 
 

Nereálné požadavky 

3. Výběr dodavatele Dodavatel je vybrán 
Cenová nabídka od 
dodavatele 

Neoslovení všech 
vhodných dodavatelů 
 

Chybný výběr dodavatele 

4. Příprava pro pilotní 
provoz 

Voicebot je připraven a 
funkční 

Testování ze strany 
dodavatele, IT a uživatele 

Chybně otestováno 

5. Pilotní provoz 

Pilotní provoz proběhl 
 

Pilotní provoz byl 
vyhodnocen 

Jsou k dispozici data 
z realizovaných hovorů 
 

Zpracována cost benefit 
analýza 

Chybné naplánování 
pilotního provozu 
 

Reputační riziko v případě 
chybných hovorů 
 

Chybně vyhodnocená 
analýza 

6. Zavedení do ostrého 
provozu 

Voicebot je plně nasazen 
Testování ze strany 
dodavatele, IT a uživatele, 
předávací protokol 

Chybně otestováno 

7. Ukončení projektu Projekt byl uzavřen Platba za dílo 
Ukončení po termínu 
 

Přesáhnutí rozpočtu 

Činnosti 

1.1 Oslovit potencionálně 
zainteresovaná oddělení 

6 zaměstnanců 7 dní 
Neoslovena všechna 
oddělení 

1.2 Rozdělení kompetencí 6 zaměstnanců 1 den 
Chybně rozdělené 
komeptence 

2.1 Definovat business 
záměr 

5 zaměstnanců 14 dní 
Projektový záměr chybně 
nastaven 

2.2. Zjistit požadavky 
uživatelů na funkcionalitu 

5 zaměstnanců 14 dní 

Nekompletně popsány 
požadavky 
 

Požadavky nebudou 
realizovatelné 
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Objektivně měřitelné 
indikátory 

Zdroje ověření indikátorů Rizika a předpoklady 

2.3 Zjistit požadavky 
dalších oddělení 
(IT architektura, telefonie, 
security, právní) 

7 zaměstnanců 14 dní 

Nekompletně popsány 
požadavky 
 

Požadavky zvýší náklady 
projektu 

2.4 Kritéria pro 
vyhodnocení 

2 zaměstnanci 1 den Chybně vybraná kritéria 

3.1 Průzkum a oslovení 
dodavatelů 

1 zaměstnanec 21 dní 
Neúplný průzkum 
potenciálních dodavatelů 

3.2 Výběr vhodného 
dodavatele 

6 zaměstnanců 7 dní 
Chybný výběr dodavatele 
na základě předchozích 
bodů 

3.3 Časový plán 4 zaměstnanci 1 den 
Neobjektivně nastaven 
časový plán 

4.1 Instalace potřebného 
HW a SW 

3 zaměstnanci 7 dní 
Nutno investovat do 
nového HW a SW 

4.2 Uživatelská 
konfigurace voicebota 
(hovory, slovník) 

3 zaměstnanci 7 dní 
Chybně nakonfigurovány 
hovory, neúplně 
nastaveny slovníky 

4.3. Školení zaměstnanců 6 zaměstnanců 1 den 
Nedostatečně proškolený 
zaměstnanec 

4.4 Testování voicebota 3 zaměstnanci 1 den Chybně otestováno 

5.1 Realizace pilotu 2 zaměstnanci 60 dní 

Nedodržení podmínek pro 
realizaci pilotu – chybné 
zacílení, využití v malé 
míře 

5.2 Vyhodnocení pilotu 1 zaměstnanec 7 dní 
Chyba ve výpočtu, chybná 
interpretace výsledků 

6.1 Implementace 
Voicebota do stávající 
architektury 

10 zaměstnanců 30 dní 
Vytíženost IT pracovníků – 
nedostatek kapacit 

6.2 Uživatelská 
konfigurace voicebota 
(hovory, slovník) 

4 zaměstnanců 1 den 
Chybně nakonfigurovány 
hovory, neúplně 
nastaveny slovníky  

6.3 Školení zaměstnanců 10 zaměstnanci 1 den 
Nedostatečně proškolený 
zaměstnanec 

6.4 Testování 4 zaměstnanci 1 den 

Chybně naplánovaný 
testovací scénář, 
neotestovány všechny 
varianty 

6.5 Zkušební provoz 10 zaměstnanců 7 dní 
Neodreportované všechny 
chyby 

7.1 Akceptace díla 6 zaměstnanců 1 den 
Akceptace chybně 
dodaného produktu 

7.2 Platba za dílo 2 zaměstnanci 1 den 
Neschopnost dodržet 
termín splatnosti 
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5.4 WBS 

V této kapitole je proveden rozpad činností projektu, abychom byli schopni projekt 

snadněji naplánovat a řídit a následně jsou jednotlivé činnosti. 

 

Obrázek 5-1 WBS projektu 

1. Projektový tým 

1.1. Oslovení zainteresovaných oddělení 

Na začátku projektu je potřeba se zamyslet, která oddělení by projekt mohl ovlivnit 

a kdo se bude na projektu podílet. Osloví se potencionálně zainteresovaná oddělení, 

představí se jim projekt, proč ho realizujeme a zjistíme, zda na něm budou chtít 

participovat a z jakého důvodu. V rámci tohoto projektu budou oslovena oddělení 

vymáhání pohledávek, pro které se voicebot bude realizovat, dále to bude oddělení IT, 

které bude řešit dodávku hardwaru, softwaru, konfiguraci, jakým způsobem voicebot 

implementovat, aby co nejlépe zapadl do stávající architektury a také aby splňoval 

požadavky na bezpečnost. 

1.2. Rozdělení kompetencí 

V tomto kroku bychom měli mít jasno, která oddělení se budou na projektu podílet 

a měly by zvolit své zástupce. Nyní bude mít manažer projektu k dispozici tým, se 

kterým bude spolupracovat. Je vhodné uspořádat schůzku, kde manažer projektu všem 

Implementace voicebota 

Projektový 
tým 

Oslovit 
potencionálně 
zainteresovaná 

oddělení 

Rozdělení 
kompetencí 

Požadavky na 
produkt 

Definovat 
projektový 

záměr 

Zjistit 
požadavky 

uživatelů na 
funkcionalitu 

Zjistit 
požadavky 

dalších 
oddělení 

Kritéria pro 
vyhodnocení 

Výběr  
odavatele 

Průzkum a 
oslovení 

dodavatelů 

Výběr 
dodavatele 

Časový plán 

Příprava pro 
pilotní provoz 

Instalace  
potřebného 

HW a SW 

Uživatelská 
konfigurace 
voicebota 
(hovory, 
slovník) 

Školení 
zaměstnanců 

Testování 
voicebota 

Pilotní provoz 

Realizace 
pilotu 

Vyhodnocení 
pilotu 

Zavedení do 
ostrého provbozu 

Implementace 
voicebota do 

stávající 
architektury 

Školení 
zaměstnanců 

Testování 

Zkušební 
provoz 

Ukončení 
projektu 

Akceptace díla 

Platba za dílo 
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účastníkům vysvětlí cíl projektu, plán realizace, představí jednotlivé účastníky a vyjasní 

jejich role v projektu. 

2. Požadavky na produkt 

2.1. Definovat business záměru 

V této fázi by mělo dojít k jednání mezi projektovým manažerem a oddělením 

vymáhání, které bude změna po businessové stránce nejvíce ovlivňovat a měli by 

vytvořit projektový záměru. Projektový manažer nemá detailní znalosti o procesech 

daného oddělení, a proto by měla být na místě snaha o pochopení procesů, jak oddělení 

funguje a validovat projektový záměr. 

2.2. Zjištění požadavků na funkcionalitu 

V tomto bodě je potřeba vyřešit požadavky na funkcionalitu produktu. Ze strany 

uživatelů, kteří budou systém denně obsluhovat, to mohou být otázky typu, jak se budou 

do systému nahrávat data, na jaké typy smluv bude voicebot volat, jaké funkce od 

systému očekáváme, jak bude probíhat zpracování provolaných dat a jak se budou lišit 

požadavky na pilotní a ostrý provoz. 

2.3. Zjištění požadavků ostatních oddělení 

Po zjištění požadavků z uživatelské strany potřebujeme také zjistit požadavky ostatních 

oddělení na zabezpečení, potřebný hardware, software a způsob integrace a propojení se 

stávajícími systémy. Důležité je také vyjasnit si otázku zákaznické spokojenosti – jak 

bude hovor strukturovaný, aby klienta neobtěžoval, jak proběhne v hovoru ověření 

klienta, aby byly splněny legislativní požadavky, a jaké typy klientů budou odbavovány. 

2.4. Kritéria pro vyhodnocení 

Projektový záměr bude ze strany uživatelů doplněn o další kritéria, podle kterých se 

bude hodnotit úspěšnost projektu. Takovými kritérii mohou být například ukazatel 

počtu stížností – klient si stěžuje, že není schopen s voicebotem vyřešit daný požadavek, 

také to může být relevantní délka hovoru – hovor obsloužený voicebotem nesmí být 

podstatně delší než operátorský hovor, abychom klienta neobtěžovali, může to být také 

počet přepojených hovorů – ty se musí pohybovat v relevantní míře, například situace, 



Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

57 
 

kdy, klient voicebotovi nerozumí nebo se s ním odmítá bavit a chce být přepojen na 

operátora nebo naopak – voicebot nerozumí klientovi a opět dochází k přepojení na 

operátora. Důležité je také identifikovat krizové situace, například jak poznat 

a vyhodnotit, kdy je klient naštvaný, detekce sprostých slov, nesouhlas s vyčíslenou 

pokutou – to mohou být situace, které je potřeba přepojit na operátora, který může 

problémovou situaci aktivně řešit. 

3. Výběr dodavatele 

3.1. Průzkum a oslovení dodavatelů 

Ve fázi, kdy máme definované požadavky na produkt, je vhodná chvíle na průzkum trhu 

a výběr potencionálních dodavatelů k oslovení. Vybrané firmy oslovíme a necháme si 

zpracovat nabídky. 

3.2. Výběr dodavatele 

Porovnáme jednotlivé nabídky, zda splňují požadavky na funkcionality, termín 

dodávky, cenové rozpětí a měli bychom zhodnotit, která nabídka nejlépe reflektuje naše 

představy. Následně oslovíme dodavatele a zahájíme jednání o dodávce produktu. 

3.3. Časový plán 

Jakmile se dostaneme do fáze, kdy máme vybraného dodavatele, začneme s ním 

sestavovat časový plán dodávky. 

4. Příprava pro pilotní provoz 

4.1. Instalace potřebného HW a SW 

Na základě komunikace s dodavatelem bude potřeba zprovoznit potřebnou techniku, je 

možné, že bude potřeba pořídit nový hardware a vyřešit otázku přidělení práv 

uživatelům. 

4.2. Uživatelská konfigurace voicebota 

Dále bude nutné provést konfiguraci voicebota dle požadavků uživatelů a to jak budou 

nastaveny volací kampaně – od kdy do kdy se budou hovory vytáčet, v jakých 

intervalech, jaký bude maximální počet pokusů na smlouvu, jakou strukturu bude mít 
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hovor, definovat slovník pro rozpoznávání odpovědí a zajistit situace, kdy voicebot 

nebude klientovi rozumět nebo nastanou situace, kdy bude vhodné hovor přepojit na 

živého operátora. 

4.3. Školení zaměstnanců 

V této fázi proběhne školení uživatelů dodavatelem, kdy budou představeny všechny 

funkce, uživatelé si program vyzkouší. 

4.4. Testování 

Pro testování budou vytvořeny testovací scénáře, a jakmile bude voicebot nasazen, 

proběhnou testy. Požadované funkcionality, konfigurace kampaní, import a export dat, 

strukturu hovoru a schopnost voicebota reagovat bude testována uživateli. IT oddělení 

otestuje technickou stránku a to logování, provede zátěžový test, vytáčení linek 

a ukládání dat. 

5. Pilotní provoz 

5.1. Realizace pilotu 

V této fázi bude proveden dvouměsíční pilotní provoz. Bude důležité zamyslet se, nad 

jakým segmentem klientů bude voicebot použit a aby segmentace byla provedena 

správně, jinak bychom ve výsledku mohli vyhodnocovat nereprezentativní data. 

5.2. Vyhodnocení pilotu 

Po pilotním provozu bude provedena analýza a vyhodnocení výsledků. Zaměříme se 

jednak na efektivitu vymáhání – jak efektivně dokáže voicebot vymáhat splátky po 

splatnosti v porovnání s živým operátorem a v porovnání s IVR. Dále budou 

vyhodnocena důležitá kritéria, která jsme si stanovili jako důležitá pro úspěšnost 

projektu. Výsledky voicebota budou vztaženy i k jeho nákladům na provoz a porovnány 

s živým operátorem a IVR. Teoreticky je možné, že efektivita voicebota se bude 

pohybovat mezi živým operátorem a IVR, ale při porovnání nákladové stránky se může 

voicebot ukázat podstatně dražší než IVR a jeho ekonomicky přidaná hodnota se 

nepotvrdí. 
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6. Zavedení do ostrého provozu 

6.1. Implementace do stávající architektury 

Pokud se po pilotním provozu potvrdí budoucí využití voicebota, bude potřeba řešení 

pro pilotní provoz dotáhnout do fáze pro ostré použití. Bude se jednat především 

o propojení s interním systémem, který bude dodávat data pro volání a následně 

provolaná data zpracovávat a také bude nutné propojit voicebota se systémem pro 

nahrávání hovorů. 

6.2. Školení zaměstnanců 

Uživatelé již byli proškoleni před pilotním provozem, nicméně pokud se v ovládání 

programu něco změní, měli by být s těmito změnami seznámeni. Dále by jejich znalosti 

měly být rozšířeny a detailnější konfigurační možnosti programu, například co se týče 

vytváření struktury hovoru a editace slovníku. 

6.3. Uživatelská konfigurace 

V této fázi mohou být upraveny nebo přidány nové druhy hovorů a upraveny slovníky, 

buď uživateli, jelikož z předchozího kroku už by s těmito možnostmi měli být 

seznámeni nebo tyto konfigurace ještě zajistí dodavatel. 

6.4. Testování 

Před nasazením do ostrého řešení proběhnou testovací scénáře jako před pilotním 

provozem rozšířené o testování přidaných funkcionalit, které v pilotním provozu 

nebyly. Po odsouhlasení bude program nasazen na ostré prostředí. 

6.5. Zkušební provoz 

V této fázi by měl být produkt nasazen na ostrém prostředí a měl by být využíván 

v ostrém provozu. Pokud se neobjeví chyby v rámci zkušební doby, bude dílo 

akceptováno. 
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7. Ukončení projektu 

7.1. Akceptace díla 

Ve zkušebním provozu nebyly odhaleny žádné chyby, nebo pokud se chyby objevily, 

jsou už v této fázi dodavatelem opraveny. Dílo může být akceptováno. 

7.2. Platba za dílo 

V poslední fázi bude provedena platba za dílo a projekt může být považován za 

ukončený. 

5.5 Časová analýza 

Pro časovou analýzu projektu je použita metoda PERT, jelikož některé činnosti nebyly 

v minulosti realizovány a nelze tak s dostatečnou přesností určit jejich dobu trvání. 

Proto vycházím z optimistického, nejpravděpodobnějšího a pesimistického odhadu. 

Jednotlivé činnosti a odhad jejich časové náročnosti jsou dále vstupem pro Ganttův 

diagram a síťovou analýzu. V následující tabulce jsou provedeny odhady pro jednotlivé 

činnosti. 
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Tabulka 5-3 Klíčové činnosti 

Č
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A Oslovení jednotlivých oddělení 
 

3 5 10 

B Rozdělení kompetencí A 3 3 5 

C Definovat business záměr B 3 5 10 

D Kritéria pro vyhodnocení C 3 5 10 

E Zjistit požadavky uživatelů na funkcionalitu B 5 10 15 

F 
Zjistit požadavky dalších oddělení 
(IT architektura, telefonie, security, právní) 

E 5 10 15 

G Průzkum a oslovení dodavatelů D, F 5 15 20 

H Výběr vhodného dodavatele G 3 5 10 

I Časový plán H 2 3 5 

J Instalace potřebného HW a SF I 3 5 10 

K Implementace J 5 10 15 

L Testování IT K 1 2 5 

M Uživatelská konfigurace voicebota (hovory, slovník) L 2 5 7 

N Školení zaměstnanců L 1 2 3 

O Testování uživateli M, N 1 2 3 

P Realizace pilotu O 60 60 90 

Q Vyhodnocení pilotu P 2 5 10 

R Implementace do stávající architektury Q 20 30 40 

S Uživatelská konfigurace voicebota (hovory, slovník) R 2 5 7 

T Školení zaměstnanců R 1 2 3 

U Testování uživateli S, T 1 2 3 

V Zkušební provoz U 5 7 10 

W Akceptace díla V 3 5 10 

X Platba za dílo W 3 5 10 
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Tabulka 5-4 slouží pro PERT analýzu a je v ní vypočítaná střední doba trvání, rozptyl, 

směrodatná odchylka, časové charakteristiky a rezervy. Červeně jsou vyznačeny 

činnosti, které jsou pro projekt kritické. Tyto vstupy jsou použity pro síťový graf, viz 

příloha č. 2 Síťová analýza. 

Střední hodnota trvání činnosti je vypočítaná podle vztahu: 

 𝑡𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗 + 4𝑚 + 𝑏𝑖𝑗

6
 (1) 

kde 𝑎=optimistický odhad, 𝑚=modální odhad, 𝑏=optimistický odhad. 

Rozptyl je vypočítaný podle vztahu: 

 𝜎𝑖𝑗
2 = [

𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

6
]

2

 (2) 

A směrodatnou odchylku podle vztahu: 

 𝜎𝑖𝑗
2 =

𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

6
 (3) 

Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 5-4 Časová analýza metodou PERT 

Č
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A ! Oslovení jednotlivých oddělení 8 1,36 1,17 0 3 6 9 0 

B ! Rozdělení kompetencí 5 0,11 0,33 3 6 9 14 3 

C  Definovat business záměru 8 1,36 1,17 6 9 14 24 6 

D  Kritéria pro vyhodnocení 8 1,36 1,17 9 12 24 34 9 

E ! 
Zjistit požadavky uživatelů na 
funkcionalitu 

14 2,78 1,67 6 11 14 29 6 

F ! 
Zjistit požadavky dalších 
oddělení 

14 2,78 1,67 11 16 29 44 11 

G ! Průzkum a oslovení dodavatelů 20 6,25 2,50 16 21 44 64 16 

H ! Výběr vhodného dodavatele 8 1,36 1,17 21 24 64 74 21 

I ! Časový plán 5 0,25 0,50 24 26 74 79 24 

J ! Instalace potřebného HW a SF 8 1,36 1,17 26 29 79 89 26 

K ! Implementace 14 2,78 1,67 29 34 89 104 29 

L ! Testování IT 3 0,44 0,67 34 35 104 109 34 

M ! 
Uživatelská konfigurace 
voicebota (hovory, slovník) 

7 0,69 0,83 35 37 109 116 35 

N  Školení zaměstnanců 3 0,11 0,33 35 36 109 112 35 

O ! Testování uživateli 3 0,11 0,33 37 38 116 119 37 

P ! Realizace pilotu 85 25,00 5,00 38 98 119 209 38 

Q ! Vyhodnocení pilotu 7 1,78 1,33 98 100 209 219 98 

R ! 
Implementace do stávající 
architektury 

40 11,11 3,33 100 120 219 259 100 

S ! 
Uživatelská konfigurace 
voicebota (hovory, slovník) 

7 0,69 0,83 120 122 259 266 120 

T  Školení zaměstnanců 3 0,11 0,33 120 121 259 262 120 

U ! Testování uživateli 3 0,11 0,33 122 123 266 269 122 

V ! Zkušební provoz 10 0,69 0,83 123 128 269 279 123 

W ! Akceptace díla 8 1,36 1,17 128 131 279 289 128 

X ! Platba za dílo 8 1,36 1,17 131 134 289 299 131 
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Na následujícím obrázku je ukázka Ganttova diagramu na základě dat z PERT analýzy 

a po vyrovnání zdrojů. V příloze č. 1 je přiložen kompletní diagram. 

 

Obrázek 5-2 Ukázka Ganttova diagramu 

Dle PERT analýzy je možné projekt nejdříve stihnout za 134 dní a nejpozději za 299 

dní. Začátek projektu je plánován na 6. 1. 2020 a datum předpokládaného ukončení je 

vypočítané na 5. 2. 2021. Dále byly vyrovnány přetížené zdroje a datum ukončení se 

posunulo na 25. 2. 2021. V rámci časové analýzy je počítáno s pracovní dobou 

8:00-16:30, bez víkendů a svátků. 

Střední hodnota projektu je vypočítaná ze středních dob trvání činností na 

kritické cestě. 

 
�̅� = ∑𝑡�̅�𝑗

𝐾

 (4) 

 

 

�̅� = 8 + 5 + 14 + 14 + 20 + 8 + 5 + 8 + 14 + 3 + 7 + 3
+ 85 + 7 + 40 + 7 + 3 + 10 + 8 + 8 = 277 

 

Směrodatná odchylka projektu je vypočítaná podle vztahu: 

 𝜎(𝑇) = √∑𝜎𝑖𝑗
2

𝐾

 (5) 

𝜎(𝑇) = 7,90 
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5.6 Zdrojová analýza 

Pomocí RACI matice jsou přiřazeny odpovědnosti účastníků ke konkrétním úkolům, viz 

Tabulka 5-5 Matice odpovědnosti. Zdroj odpovědný za činnost je označen písmenem A. 

Zdroje, které budou tuto činnost vykonávat, jsou označeny písmenem R, dále písmeno 

C označuje zdroje, které mohou k realizaci činnosti přispět konzultací a písmenem 

I jsou označeny zdroje, které by o průběhu dané činnosti měli být informovány. 

Tabulka 5-5 Matice odpovědnosti 
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Oslovení jednotlivých oddělení A, R C C C C  C C   

Rozdělení kompetencí A, R C, I C, I C, I C, I  C, I C, I   

Definovat business záměr A R I  I      

Stanovit kritéria pro 
vyhodnocení 

A R I  I      

Definovat požadavky uživatelů 
na funkcionalitu 

A R C, I  C, I      

Definovat požadavky dalších 
oddělení 

A  R R R  R R   

Průzkum a oslovení dodavatelů A, R C, I C, I  C, I      

Výběr vhodného dodavatele A, R C, I C, I  C, I      

Časový plán A, R R R   C     

Instalace potřebného HW a SF I I A, R C, I C, I      

Implementace I I A, R R C, I      

Testování IT I I A, R I I      

Uživatelská konfigurace 
voicebota (hovory, slovník) 

I C, I A, R        

Školení zaměstnanců I R A, R        

Testování uživateli I A, R C, I        

Realizace pilotu I A, R       I  

Vyhodnocení pilotu I C I I I    A, R  

Implementace do stávající 
architektury 

I I I I I A, R     
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Uživatelská konfigurace 
voicebota (hovory, slovník) 

I C A, R        

Školení zaměstnanců I I A, R        

Testování uživateli I A, R C        

Zkušební provoz I A, R C        

Akceptace díla A R R  R      

Platba za dílo A, R I I  I      

 

Po sestrojení RACI matice byla provedena vertikální a horizontální kontrolu, abychom 

odhalili neúplnosti a vyřešili nesrovnalosti před vznikem problémů. V rámci vertikální 

analýzy jsem se zaměřil na konkrétní subjekt a přezkoumal jeho role v daných 

činnostech od shora dolů. Pro každý subjekt byl ověřen počet R, zda bude subjekt 

schopen činnosti vykonávat. Dále bylo ověřeno, jestli subjekt opravdu musí být v dané 

činnosti zahrnut a jestli je jeho role relevantně určena. Zaměřil jsem se také na příliš 

velký počet A u jednotlivých subjektů, zda je rozhodovací právo správně přiděleno. 

Horizontální analýza byla provedena přezkoumáním činnosti po činnosti a byly 

ověřeny role jednotlivých subjektů v dané činnosti. Bylo ověřeno, že u každé činnosti je 

pouze jeden subjekt s označením A a u každé činnosti je minimálně jeden subjekt s R, 

aby bylo zajištěno, že je určen někdo, kdo bude činnost realizovat. Dále by provedena 

kontrola subjektů, které jsou označeny C a I, zda u subjektů C je opravdu nutné činnost 

se všemi konsultovat nebo je možné místo C zvolit I a dále u subjektů označených I, 

jestli je opravdu nutné všechny informovat o průběhu činnosti. 



Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

67 
 

5.7 Nákladová analýza 

Plánování nákladů je nezbytnou součástí projektu. Plánované náklady jsou dále 

rozděleny na investiční a operativní. Náklady jsou uvedeny na základě nabídek 

dodavatelů. 

Tabulka 5-6 Investiční náklady 

Položka Cena 

Rozpoznávání řeči Nuance Recognizer 11 700 CZK 

Text-to-Speech Nuance Vocalizer 103 000 CZK 

Implementace rozpoznávání řeči do stávajícího systému pro odchozí volání 460 000 CZK 

Optimalizace dialogů 57 600 CZK 

Investiční náklady celkem 632 000 CZK 

 

Tabulka 5-7 Operativní náklady 

Položka Cena 

Údržba 222 000 CZK 

Nuance Recognizer licence 1 872 CZK 

Text-to-Speech Nuance Vocalizer 16 480 CZK 

Operativní náklady celkem 240 305 CZK/rok 

V případě, že se bude projekt realizovat až do finální fáze po nasazení do ostrého 

prostředí, budou investiční náklady ve výši 632 000 CZK a operativní náklady 

240 305 CZK za rok. 

Pokud bychom se po pilotní fázi rozhodli v projektu nepokračovat, investiční 

náklady by byly 517 300 CZK, protože pro pilotní provoz máme k dispozici 60denní 

zkušební licence pro rozpoznávání hlasu a převodu textu na řeč. 

 



Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

68 
 

5.8 Riziková analýza 

Identifikace rizik v projektu je základním krokem v řízení projektového rizika. 

Využitím znalostí a dovedností projektového týmu bychom měli identifikovat rizika, 

která mohou ovlivnit projekt a navrhnout opatření, abychom rizika eliminovali. 

V následující tabulce jsou identifikována rizika, která by mohla mít negativní dopad na 

projekt. 

Tabulka 5-8 Identifikace rizik 

Číslo 
rizika 

Hrozba Scénář 

1. Chybně sepsané požadavky na produkt 
Nenadefinujeme všechny požadavky na 
produkt a během vývoje produktu dojde 
k úpravám a prodloužení projektu 

2. 
Chybně nastaven projektový záměr a kritéria 
pro vyhodnocení 

Pilotní provoz bude vyhodnocen na základě 
chybných metrik 

3. 
Chybné pochopení zadání ze strany 
dodavatele 

Dodavatel si chybně interpretuje naše 
požadavky na produkt. Dojde k dodatečným 
úpravám a prodloužení projektu 

4. 

Chybně provedený pilotní provoz 
- nedostatečně velká kontrolní skupina 
- chybné rozdělení kontrolní skupiny 
- chybné zpracování dat 

Pilotní provoz bude vyhodnocen na 
nesprávných datech a budou přijata chybná 
rozhodnutí 

5. Chybné vyhodnocení pilotu 
Analytik udělá chybu při vyhodnocování 
pilotního provozu a budou přijata chybná 
rozhodnutí 

6. Chybně otestováno 

Dojde k odhalení chyb po ostrém nasazení, 
které způsobí: 
- zpoždění projektu 
- dodatečné finanční náklady na vývoj 
- reputační riziko 

7. Snížení efektivity vymáhání 
Voicebot bude použit na nevhodný segment 
klientů a dojde ke zhoršení výsledků 
vymáhání 

8. Dlouhá doba, než zákazník přijme technologii 
Hovor bude dlouhý a složitý a klient nebude 
ochotný takový hovor realizovat a bude ho 
pokládat. 

 

Bylo identifikováno 8 rizik a možné scénáře. V následující tabulce je provedena 

verbální kvantifikace rizik, kdy je každému riziku přiřazena míra pravděpodobnosti 

toho, že riziko nastane a jak velký dopad by mělo na projekt. 
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Tabulka 5-9 Kvantifikace rizik 

Číslo 
rizika 

Hrozba Scénář 
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1. 
Chybně sepsané požadavky 
na produkt 

Nenadefinujeme všechny 
požadavky na produkt a 
během vývoje produktu 
dojde k úpravám a 
prodloužení projektu 

NP SD NHR 

2. 
Chybně nastaven projektový 
záměr a kritéria pro 
vyhodnocení 

Pilotní provoz bude 
vyhodnocen na základě 
chybných metrik 

NP VD VHR 

3. 
Chybné pochopení zadání ze 
strany dodavatele 

Dodavatel si chybně 
interpretuje naše požadavky 
na produkt. Dojde 
k dodatečným úpravám a 
prodloužení projektu 

NP SD NHR 

4. 
Chybně provedený pilotní 
provoz 

Pilotní provoz bude 
vyhodnocen na nesprávných 
datech a mohou být přijata 
chybná rozhodnutí 

NP VD VHR 

5. Chybné vyhodnocení pilotu 

Analytik udělá chybu při 
vyhodnocování pilotního 
provozu a mohou být přijata 
chybná rozhodnutí 

NP VD VHR 

6. Chybně otestováno 
Dojde k odhalení chyb po 
ostrém nasazení 

NP MD NHR 

7. Snížení efektivity vymáhání 

Voicebot bude použit na 
nevhodný segment klientů a 
dojde ke zhoršení výsledků 
vymáhání 

NP VD VHR 

8. 
Dlouhá doba, než zákazník 
přijme technologii 

Hovor bude dlouhý a složitý 
a klient nebude ochotný 
takový hovor realizovat a 
bude ho pokládat. 

SP SD SHR 

 

Co se týče nejzávažnějších rizik, byly identifikovány čtyři rizika s velkou hodnotou, 

která mohou mít podstatný negativní vliv na průběh projektu, například mohou způsobit 

časové zpoždění projektu, navýšení nákladů nebo ohrožení cíle projektu. Čtyři rizika 

byla vyhodnocena nízkou hodnotou rizika a jedno riziko střední hodnotou. 
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Poté, co byla rizika identifikována a ohodnocena, byl sestaven plán na zmírnění 

rizik, abychom snížili jejich dopad na projekt. 

Tabulka 5-10 Opatření pro snížení hodnot rizik  

Číslo 
rizika 

Návrh na opatření Odpovědná osoba 
Nová hodnota 

rizika 

1. 
Detailní analýza požadavků a zapojení 
zkušených uživatelů 

Vedoucí oddělení 
Collections 

NHR 

2. Detailní analýza přínosů a nákladů Analytik Collections 1 NHR 

3. 
Vysvětlit si s dodavatelem jednotlivé body 
zadání 

Manažer projektu, vedoucí 
oddělení Collections 

NHR 

4. Průběžná kontrola pilotního provozu Analytik Collections 1 NHR 

5. 
Kontrola vyhodnocení druhým analytikem 
a konzultace výsledků v rámci oddělení 

Analytik Collections 2 NHR 

6. Testování podle testovacího scénáře 
Specialista Collections 1, 
Specialista Collections 2 

NHR 

7. 
Detailní analýza vhodného segmentu 
klientů 

Analytik Collections 1 NHR 

8. 
Hovor strukturovat jednoduše 
a v rozumné délce 

Vedoucí oddělení 
Collections 

NHR 

 

1. Chybná definice požadavků na produkt 

Požadavky na produkt přichází z několika stran. Jednou z nich jsou budoucí uživatelé, 

kteří by měli mít dostatek času na to dát své požadavky dohromady. Pravděpodobně 

většina požadavků bude sepsána během jednoho až dvou meetingů, nicméně uživatelé 

by měli mít dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohli nad svými nápady přemýšlet, 

přehodnotit je a přijít s novými nápady. Uživatelé by měli vycházet ze svých zkušeností 

s řízením call centra a zamyslet se nad podobnými projekty z minulosti, zda nenastal 

problém s chybnou definicí požadavků. Výše uvedené platí i pro všechna ostatní 

zainteresovaná oddělení. 
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Návrhy na opatření: zapojení zkušených uživatelů, časová rezerva na přehodnocení 

návrhů, zamyslet se nad podobnými projekty z minulosti. 

2. Chybně nastaven projektový záměr a kritéria pro vyhodnocení 

Klíčovým milníkem projektu je pilotní provoz, kdy se po jeho vyhodnocení potvrdí 

nebo vyvrátí ekonomicky přidaná hodnota projektu a rozhodneme se, zda produkt 

nasadíme do ostrého provozu. Abychom pilotní provoz správně vyhodnotili, je potřeba 

vhodně nastavit důležitá kritéria, která budeme sledovat. Co se týče ekonomických 

ukazatelů, měli bychom se na ně snažit dívat ze širšího hlediska – projekt může přinášet 

úspory tam, kde jsme to očekávali, ale na druhou stranu může generovat náklady někde, 

kde jsme nad nimi neuvažovali a projekt bychom tak mohli chybně vyhodnotit. 

Uveďme si to na konkrétním příkladu: Od projektu očekáváme úsporu na odchozí lince, 

ale může dojít k nárůstu vytížení příchozí linky v důsledku vyšší intenzity volání 

a neochoty klientů mluvit s voicebotem. Může také vzrůst počet stížností, kdy si klienti 

budou stěžovat na to, že voicebotovi nerozumí, že voicebot nerozumí jim anebo že 

s ním nedokáží požadavek vyřešit. V rámci eliminace tohoto rizika se můžeme 

inspirovat realizací tohoto projektu v některé z poboček v zahraničí, kde už voicebot 

funguje v ostrém provozu. 

Návrhy na opatření: inspirovat se realizací v zahraničí, hledat přínosy a náklady 

v širším kontextu 

3. Chybné pochopení zadání ze strany dodavatele 

V prvním bodě jsem řešil, jak kompletně definovat požadavky a dalším rizikovým 

krokem, který na tento bod navazuje, je způsob, jakým budou požadavky dodavateli 

předávány. Měli bychom se snažit zadání specifikovat co nejpřesněji, abychom se 

vyvarovali tomu, že dodavatel naše myšlenky chybně pochopí. Pro eliminaci tohoto 

rizika by měly být jednotlivé body k realizaci konzultovány s dodavatelem a příslušným 

oddělením a potvrdit si, zda jsou z obou stran chápány stejně. 

Návrhy na opatření: vysvětlit si jednotlivé body zadání s dodavatelem 



Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

72 
 

4. Chybně provedený pilotní provoz  

Při realizaci pilotu je důležité správně nastavit kontrolní skupinu, jednak co se týče 

dostatečné velikosti a dále také do kontrolní skupiny náhodně rozdělit, aby v obou 

skupinách byla stejná distribuce klientů a abychom mohli porovnat vliv voicebota na 

kontrolní skupině. 

5. Chybné vyhodnocení pilotu 

V rámci vyhodnocení výsledků si musíme být jisti, že reporting neobsahuje chyby 

a také musíme být schopni výsledky správně interpretovat. 

Návrhy na opatření: zkontrolovat kód pro nápočet reportingu dalším analytikem 

6. Chybně otestováno 

Při testování produktu hrozí neodhalení chyby. Pro testování musí být vytvořen 

testovací scénář, který bude testovat všechny funkcionality a podle toho scénáře se bude 

postupovat. 

Návrhy na opatření: vytvořit testovacího scénáře 

7. Snížení efektivity vymáhání 

Pokud nebude voicebot zacílen na vhodný segment klientů, je možné, že na tomto 

segmentu bude dosahovat horších výsledků než operátor. Nevhodným příkladem může 

být použití voicebota na rizikovější klienty nebo ve vyšších fázích vymáhání. Aby se 

předešlo tomuto riziku, měl by se vydefinovat segment klientů, u kterých má použití 

smysl. Tím by se mělo docílit srovnatelné efektivity na méně rizikového segmentu 

v porovnání s operátorem a uspořená kapacita operátora může být alokována na vyšší 

fáze vymáhání. 

Návrhy na opatření: v rámci segmentace klientů vytvořit nový segment, vhodný pro 

použití voicebota. 

8. Dlouhá doba, než zákazník přijme technologii 

Potencionálním rizikem může být i neochota klienta vést hovor s voicebotem. Může to 

být z toho důvodu, že se klient s touto technologií ještě nesetkal, případně klienta může 
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odradit příliš složitý a dlouhý hovor. Struktura hovoru by měla být nastavena jednoduše, 

aby hovor splnil naše očekávání – tedy připomenul klientovi nezaplacenou splátku a dal 

mu možnost přislíbit zaplacení platby a klienta příliš neobtěžoval. 

Návrhy na opatření: jednoduchá struktura hovoru a krátká délka 

V rámci rizikové analýzy bylo identifikováno 8 rizik a byly popsány možné scénáře. 

Následně byla rizikům přidělena pravděpodobnost výskytu a potencionální dopad na 

projekt. Čtyři rizika byla identifikovaná jako rizika s vysokou hodnotou rizika, jedno se 

střední hodnotou a čtyři s malou hodnotou rizika. K rizikům byly navrhnuty kroky 

k opatření a přiděleny odpovědné osoby, čím se hodnoty rizik snížili a tím i rizikovost 

celého projektu. 

5.9 Přínosy návrhu řešení 

Projekt poskytuje důležité podklady, na základě kterých lze firmu bezpečně provést 

implementací voicebota. V projektu jsou identifikovány činnosti, které je nutné 

realizovat, díky čemuž je dílo rozloženo na menší části, které jsou jednoduší k orientaci 

a plánování. Projekt se tak stává více transparentní, což přispívá k efektivnějšímu řízení 

a realizaci. Provedený odhad délky činností a zohlednění optimistických, modálních 

a pesimistických délek zajišťuje, že projekt bude s větší pravděpodobností splněn 

v termínu. Odhady délek činností byly dále použity v MS Project a byl vytvořen 

Ganttův a síťový diagram. Ganttův diagram přispívá k plánování činností v čase, 

zobrazuje návazností, milníky a slouží k vizualizaci průběhu projektu, případně díky 

němu můžeme časový harmonogram jednoduše upravit. Pomocí MS Project byly také 

vyrovnány zdroje, u kterých bylo zjištěno přetížení. V diagramu síťové analýzy jsou 

zobrazeny úkoly, jejich závislosti a kritická cesta projektu, pomocí které byly 

identifikovány kritické a nekritické činnosti. Díky identifikaci a kvantifikaci rizik byly 

navrhnuty kroky k jejich eliminaci a zmírnění dopadů a díky tomu se stal projekt méně 

rizikový. 

Projekt může být v budoucnu použit i z obecnějšího hlediska a to jako možná 

šablona, pomocí které se lze řídit při jiných projektech. 
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývala návrhem projektu pro zavedení voicebota ve firmě Home 

Credit, a.s. 

V úvodu byl stanoven cíl práce, vysvětlena technologie voicebota a jeho 

možnosti použití ve firmě. V teoretické části práce byla zpracována odborná literatura 

k úvodu do projektového řízení a byly popsány vybrané metodiky a nástroje řízení 

projektů, které sloužily jako východisko pro vlastní návrh a řešení. 

V analýze současného stavu byla představena společnost, její obor podnikání 

a vysvětlen potencionální přínos technologie voicebota v kontextu s vymáhacími 

procesy. Prostřednictvím metod SLEPT, Porterova modelu 5 sil a analýzy McKinsey 7S 

byla provedena strategická situační analýza. Výsledky strategické situační analýzy byly 

syntetizovány v rámci SWOT analýzy. 

V kapitole vlastních návrhů a řešení byly použity vybrané nástroje projektového 

řízení, které ve výsledku tvoří návrh implementace voicebota. V rámci logického rámce 

byly stanoveny základní parametry projektu a následně byl pomocí WBS znázorněn 

hierarchický rozpad činností. Časová analýza byla provedena prostřednictvím metody 

PERT, pomocí které byla celková doba projektu odhadnuta na 285 dní a identifikovala 

22 kritických činností a 4 nekritické činnosti. Výstup z PERT analýzy byl použit pro 

sestrojení Ganttova a síťového diagramu v programu MS Project, pomocí kterého byly 

také vyrovnány přetížené zdroje. Celková délka projektu po vyrovnání zdrojů byla 

stanovena na 299 dní. V rámci analýzy zdrojů byla sestavena RACI matice a pro 

jednotlivé činnosti a zdroje byly přiřazeny odpovědnosti. Nákladová analýza 

vyhodnotila odhadované náklady na projekt ve výši 632 000 CZK a roční operativní 

náklady ve výši 240 000 CZK. V případě, že by byl projekt po pilotním provozu 

vyhodnocen jako nerentabilní a ukončen, investiční náklady by se zastavili na 

517 000 CZK. Poslední část byla věnována analýze rizik, kde byla prostřednictvím 

metody RIPRAN identifikována potencionální rizika, jejich pravděpodobnost výskytu 

a potencionální dopad na projekt. Čtyři rizika byla ohodnocena velkou hodnotou rizika, 

jedno riziko se střední hodnotou a čtyři rizika s malou hodnotou rizika. Pro všechna 

rizika byly navrhnuty kroky pro snížení pravděpodobnosti výskytu a dopadů a tím byla 

snížena celková rizikovost projektu. 
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 V rámci diplomové práce byly využity metody projektového řízení pro 

vytvoření projektu na zavedení voicebota ve firmě Home Credit, a.s. a byl tím naplněn 

cíl diplomové práce. 
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