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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá využitím nástrojů a metodik projektového managementu 

ve společnosti, která se zabývá vývojem systémů pro pojišťovny. Realizovaným projektem 

je tvorba aplikace životního pojištění dětí.  

 

Abstract 

This thesis focuses with the use of tools and methodologies of project management 

in the company, which is engaged in developing systems for insurance companies. 

Implemented project is creation of aplication life insurance of children. 
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Úvod 

 Projektový management je poměrně mladý obor. Firmy v posledních letech 

hojně přechází z liniové organizační struktury k moderním maticovým organizačním 

strukturám. Při přechodu z funkčního pojetí k řízení procesů se projevuje významnost 

projektového managementu. Firmy se v poslední době musí přizpůsobovat neustále 

se měnícím podmínkám, pokud chtějí fungovat a vykazovat uspokojivé výsledky 

hospodaření. Právě v těchto případech standardní formy managementu nejsou 

dostatečně vyhovující. Proto se rozvíjí projektový management, jako nástroj realizace 

potřebných změn. Znamená také určitý způsob myšlení, určitý styl práce.   

 Nástroje projektového managementu je vhodné využívat zejména při vývoji 

nebo zavádění nových technologií, při provádění změn ve firmách, při realizaci 

podnikatelských záměrů, atd. Dále je vhodné tento styl řízení využívat v případě řízení 

omezených zdrojů jako jsou např. lidské a finanční zdroje.  

 Pomocí analýz a nástrojů projektového řízení lze odhalit časové či finanční 

nedostatky projektu. Předem se připravit na rizika, která mohou v průběhu projektu 

nastat. Velkou výhodou projektového managementu je také jeho možnost využití 

v různých oblastech podnikání.  

 Manažeři často podceňují nutnost provádění jednotlivých analýz. Zvláště 

u jednodušších nebo kratších projektů se jim jeví jako ztráta času či zbytečná finanční 

investice. Tato manažerská rozhodnutí mají ovšem často za následek překročení 

finančního rozpočtu projektu, překročení časového plánu projektu či nesplnění původně 

požadovaného cíle.  

 Úkolem diplomové práce je využití nástrojů a metodik projektového 

managementu ve společnosti AIS Software pro realizaci projektu implementace 

webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí pro slovenskou pojišťovnu. 

Pojišťovna v současné době využívá produkt společnosti AIS Software. Tento produkt 

chce rozšířit o danou aplikaci. Před samotnou tvorbou aplikace je důležité vytvořit 

harmonogram realizace aplikace tak, aby v průběhu realizace nedošlo ke komplikacím 

a aplikace byla do ostrého provozu uvedena ve stanoveném termínu. Je důležité 

vypracovat mimo jiné časový a finanční plán a provést důkladné analýzy. K tomu 

nám poslouží projektový management.  
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 Práce bude rozdělena do několika částí. V první části práce bude vymezen 

problém, cíl práce a popsány metody zpracování práce. Ve druhé části práce bude 

představena společnost, její obor podnikání a současné aktivity. Ve třetí části budou 

popsána teoretická východiska. Dále budou popsány poznatky o projektovém 

managementu. Budou zde definovány jednotlivé metodiky projektového managementu. 

Ve čtvrté části budou provedeny analýzy současného stavu ve společnosti a také jejího 

okolí. V závěru této kapitoly bude provedena analýza SWOT, která přehledně shrne 

informace všech předešlých analýz. V páté části práce bude proveden návrh řešení. 

Metodiky projektového managementu budou aplikovány na projekt implementace 

webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí. Pro tento projekt bude 

vytvořena časová analýza, finanční analýza a také analýza rizik.  
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1 Vymezení problému, cíle práce a metody zpracování práce  

 Diplomová práce je zpracovávána pro společnost AIS Software, a. s., 

která se zabývá tvorbou provozních informačních systémů pro pojišťovny. Diplomová 

práce se zabývá návrhem projektu vytvoření aplikace pro produkt pojištění dětí. 

Aplikace je zpracovávána na žádost slovenské pojišťovny. Pro správné vytvoření a 

funkčnost aplikace je důležité, aby byla kompatibilní se současným informačním 

systémem pojišťovny.  

1.1 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce je využití metodiky projektového managementu 

při tvorbě návrhu projektu pro vybranou společnost. 

 Dílčím cílem práce je navrhnout plán projektové fáze pro daný projekt včetně 

časového plánu, plánu nákladů, analýzy rizik a definování přínosů pro firmu. 

1.2 Metody zpracování práce 

 Práce je zpracovávána s využitím metod projektového managementu podle 

doporučení mezinárodní organizace IPMA (International Project Management 

Association).   Data použitá v diplomové práci jsem získala z firemní dokumentace, 

z veřejně dostupných zdrojů a také od kompetentních zaměstnanců společnosti. 

Pro získání dat byly použity metody pozorování a dotazování. Získaná data jsem 

zpracovala za pomocí abstrakce, dedukce, indukce, konkretizace, syntézy a analýzy. 

Dále byly také využity metody určené pro analyzování společnosti, např. SLEPTE 

analýza, metoda 7S, SWOT analýza, atd.   
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2 Základní informace o firmě 

Obchodní jméno: AIS Software, a. s.  

 

Obrázek 1: logo firmy (Zdroj: AIS SOFTWARE, 2012) 

 

Sídlo: Provazníkova 84 – Hálkova 84, Brno, 613 00 

Vznik společnosti: 1995 

IČO: 607 44 511 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání:  

- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 

- zprostředkování obchodu 

- zprostředkování služeb 

- specializovaný maloobchod 

- velkoobchod 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

- správa a údržba nemovitostí 

- pronájem a půjčování věcí movitých 

- zpracování dat, služby databank, správa sítí (MINISTERSTVO 

SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY, 2012) 

 

 AIS Software, a. s. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost. Zaměřuje 

se výhradně na tvorbu provozních informačních systémů pro komerční pojišťovny.  

 Společnost nabízí provozně informační systém jako komplexní řešení, 

které pokrývá veškeré potřeby komerční pojišťovny. Jedná se o vznik a správu 

pojistných smluv, správu pojistných událostí, příjem a výplatu finančních prostředků 

a také zprávu pohledávek a závazků.  
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 V současné době je hlavním produktem společnosti informační systém Sirael. 

Je to provozní informační systém, který podporuje veškeré procesy týkající se pojištění. 

Funkcionalita systému je realizována pomocí modulárního řešení. Obsahuje následující 

moduly: strana, produkt, smlouva, finance, získatelé, pojistné události, zajištění, 

korespondence, účty a rezervy, správy systému, workflow, archivace, výkazy, 

algoritmus, doplňkové informace, dávkový server, číselníky a procesy (AIS 

SOFTWARE, 2012).  

 

 

 

Obrázek 2: logo provozního informačního systému (Zdroj: AIS SOFTWARE, 2012) 

 

 V březnu roku 2008 získala společnost certifikát pro systém managementu 

jakosti EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti: Vývoj informačních systémů, 

implementace a následná technická podpora (AIS SOFTWARE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Certifikát pro systému management jakosti (Zdroj: AIS SOFTWARE 2012) 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Projektový management 

 Projektové řízení je poměrně mladý obor. O pojmech projektové řízení 

jako oblast managementu či profesi projektového manažera se začíná mluvit 

až po druhé světové válce. Přitom i v dávné minulosti probíhala řada aktivit, které měly 

projektový charakter. Už v té době se vyvíjely metody, techniky a postupy ke zvládání 

rozsáhlých, organizačně velkých a mimořádně náročných akcí. V posledních letech 

se projekt stal běžnou součástí života. 

 Firmy, organizace, podniky, instituce se musí přizpůsobovat stále se měnícím 

podmínkám, pokud chtějí úspěšně fungovat či jen přežít. Standardní formy 

managementu začaly postupně selhávat. Z toho důvodu se postupně začal rozvíjet obor 

projektového řízení, jakožto nástroj realizace změn. Nejedná se jen o organizační změny 

či o výměnu stávající technologie, ale také o vývoj nových produktů či dosahování 

stanovených cílů.   

Díky rozvoji informačních technologií se začal projektový management rozvíjet 

také v této oblasti. Do té doby se používal především ve stavebnictví a v průmyslu 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 22-23).   

Projektový management je souhrn několika aktivit. Patří mezi ně plánování, 

organizování, řízení a kontrola zdrojů společnosti. Projektem rozumíme krátkodobě 

vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí a metod. Účelem projektu je dosažení 

určených cílů za pomocí přeměny materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor 

předmětů či služeb nebo jejich kombinací (SVOZILOVÁ, 2006, s. 19).  

 Už v šedesátých letech 20. století se objevily v oblasti projektového řízení snahy 

o mezinárodní standardizaci. Začaly vznikat mezinárodní projekty a mezinárodní týmy. 

Díky tomu vznikla potřeba efektivně spolupracovat a dobře se spolu domluvit. 

V projektovém řízení je důležité nejen používat vhodné metody a techniky, 

ale také dodržovat určitý styl práce, filozofii a také určitý způsob myšlení (DOLEŽAL 

a kol., 2009, s. 22). 

O úspěšný projektový management je definován jako dosažení plánovaného cíle 

projektu při dodržení časového limitu a předpokládaných nákladů nebo jiných 

čerpaných zdrojů. Dále je třeba dosáhnout požadovaného cílového výkonu nebo úrovně 
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technologie a schválení projektu zákazníkem. „Za další – měkčí – kritéria úspěchu 

můžeme považovat možnosti užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn 

v původním projektovém záměru, realizaci jiných návazných projektů a minimální 

zatížení běžného pracovního života zákazníka projektu“ (SVOZILOVÁ, 2011, s. 20). 

Rozdíl mezi projektovým managementem a běžným operativním řízením 

je v tom, že projekt je dočasný a disponuje s přiděleným počtem zdrojů pro realizaci 

dle potřeb projektu. Projekt končí dosažením cílů. Když je dosaženo cílů v operativním 

řízení, jsou stanoveny nové cíle a práce pokračuje (SVOZILOVÁ, 2006, s. 19).  

3.1.1 Výhody projektového managementu 

- Ke každé aktivitě v projektu jsou přiřazeny role a odpovědnost bez ohledu 

na změny realizačního týmu. 

- Jasně identifikovaný časový a nákladový rámec realizace. 

- Realizační zdroje jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté 

jsou uvolněny pro jiné projekty. 

- Sledování skutečného průběhu oproti plánu. V průběhu realizace 

je možnost definovat odchylky od plánu.  

- Rozdělena odpovědnost za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 

umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany 

zákazníka.  

- Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení 

plánovaného cíle.  

- Systémový přístup generuje celou řadu informací použitelných 

pro realizaci dalších projektů (SVOZILOVÁ, 2011, s. 21).  

  

 Projektové řízení nemá jen pozitivní, ale také problematické stránky. 

Ty vytvářejí mnoho obtížně předvídatelných situací. Tyto situace jsou pro projektového 

manažera výzvou. Mezi problematické stránky patří např. specifické požadavky 

zákazníka projektu, které se objevují až v průběhu realizace, organizační změny 

ve společnosti, změny technologií, plánování a oceňování v předstihu před realizací, 

rizika projektu s obtížně předvídatelnými vnějšími vlivy, atd (SVOZILOVÁ, 2011, 

s. 21). 
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3.2 Projekt 

 „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 

řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru 

snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí 

odpovídat získanému výstupu.“ (SVOZILOVÁ, 2011, s. 21). 

 Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Jedná se o jedinečný sled 

aktivit a úkolů. Má dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn. Dále 

je definováno datum zahájení a ukončení projektu a je stanoven rámec čerpání zdrojů 

potřebných pro realizaci (SVOZILOVÁ, 2011, s. 22). 

3.2.1 Základny projektového managementu 

 Dle definice profesora Kerznera existují tři základny projektového 

managementu. Definují prostor, ve kterém se podle vytyčených cílů vytváří určitě nová 

hodnota projektu.  

Základny: 

- Čas – je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu 

- Dostupnost zdrojů – zdroje jsou produktu přiděleny a jsou průběžně užívány 

a čerpány 

- Náklady – užití zdrojů v časovém rozložení (SVOZILOVÁ, 2011, s. 23). 

 

Obrázek 4: Základny projektového managementu (Zdroj: SVOZILOVÁ, 2011, s. 23) 

 

Pro úspěšné ukončení projektu je třeba dynamický systém v tomto prostoru 

udržovat v rovnováze. Všechny tři veličiny jsou mezi sebou provázané. Pokud se změní 

jedna veličina, druhá zůstane stejná, tak se třetí veličina změní odpovídajícím způsobem 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 
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3.2.2 Cíl projektu 

Cíl projektu představuje slovní popis účelu, kterého má být prostřednictvím 

realizace projektu dosaženo. Správně definovaný cíl je jeden z klíčových faktorů 

úspěchu projektu. Jedná se o podstatný prvek řízení. Čím lajdáčtěji je cíl definován, 

tím nejistěji zřejmě projekt dopadne. V takovém případě dříve či později jedna 

ze zainteresovaných stran zjistí, že to co se realizuje je něco úplně jiného 

než je definovaný cíl projektu.  

Správě definovat cíl není jednoduchá záležitost. Nezáleží totiž jen na vlastním 

technickém popisu nějakého stavu, ale především o potřebu porozumění 

zainteresovaných stran, co má být na konci realizace vlastně vyprodukováno, k čemu 

to má sloužit. A také za jakých podmínek by mělo být stanoveného cíle dosaženo 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 62-63). 

Lépe definovat cíl můžeme za pomocí techniky SMART. Cíl by měl být podle 

této techniky: 

- S – specifický a specifikovaný (potřebujeme vědět co), 

- M – měřitelný (aby bylo možné určit, čeho bylo dosaženo), 

- A – akceptovaný (všichni relevantní vědí a souhlasí),  

- R – realistický (splnitelný), 

- T – termínovaný (časové omezení) 

 Každý z uvažovaných projektových cílů, včetně milníků a jiných předběžných 

cílů by měl být SMART (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 

3.2.3 Úspěšnost řízení projektu 

  Je dána oceněním výsledků projektu různými zainteresovanými stranami. 

Úspěch lze definovat jako dosažení cíle projektu v rámci dohodnutých limitů. 

Úspěšnost řízení projektu není totéž jako úspěch projektu samotného. Jestliže byl 

projekt úspěšný, neznamená to automaticky, že byl dobře řízen. To stejné platí 

samozřejmě i naopak. Ovšem pravděpodobnost úspěchu dobře řízených projektů 

je vyšší než u špatně řízených projektů.  

 Na samotné řízení projektu lze nahlížet jako na podprojekt celého projektu. 

Pro úspěšné řízení projektu je důležitá integrace. Jedná se o kombinaci požadavků, 

aktivit a výsledů projektu s úmyslem dosáhnout stanovených cílů a úspěšných výstupů 
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projektu. Čím je projekt složitější, tím více se různí očekávání zainteresovaných stran, 

tím sofistikovanější přístup je pro integraci potřeba.  

 V počátku projektu se obvykle zpracovává plán řízení projektu. Je v něm 

definováno, jakým způsobem budou řešeny jednotlivé oblasti. Tedy přesná definice 

jaké postupy, metody a techniky budou použity (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 63). 

3.2.4  Logický rámec projektu 

Jedná se o pomůcku při stanovení cílů projektu a slouží jako podpora k jejich 

dosahování. Hlavním efektem je sladění úhlu pohledu na problematiku všemi 

zainteresovanými stranami. Hlavní princip logického rámce spočívá v tom, že základní 

parametry jsou mezi sebou logicky provázány. Dalšími použitými principy je potřeba 

měřitelnost výsledků, práce v týmu a systémový přístup – uvažování věcí 

ve vzájemných souvislostech (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 64). 

 

Tabulka 1: Logický rámec (Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009, s. 64) 

Záměr 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

 

Cíl 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy 

(konkrétní 

výstupy) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity 

(klíčové 

činnosti) 

Zdroje (peníze, lidé, 

…) 
Časový rámec aktivit 

Předpoklady a 

rizika 

 
  

Předběžné 

podmínky 

 

Význam jednotlivých polí  

- Záměr – definuje hlavní příčinu existence projektu. Popisuje přínos projektu 

pro jeho realizaci a odpovídá na otázku, proč chceme dosáhnout uvedené změny. 

Jedná se zpravidla o zvýšení konkurenceschopnosti, ke které naplnění projektu 

přispívá.  
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- Cíl – konkrétně popisuje zaměření projektu. Odpovídá na otázku, čeho chceme 

dosáhnout, jakou změnu má daný projekt zajistit. Pro projekt musí být stanoven 

pouze jeden cíl. Cílem se rozumí takový kvantitativní a kvalitativní změna, 

kterou nelze dosáhnout přímo, ale za pomocí určitých výstupů, které vedou 

k naplnění cíle.  

- Konkrétní výstupy – definují blíže, jak chceme cíle (změny) dosáhnout. 

Respektive co všechno je potřeba vytvořit a projektovým týmem „fyzicky“ 

realizovat, aby nastala uvedená změna.   

- Klíčové činnosti – jsou to aktivity, které rozhodujícím způsobem ovlivňují 

realizaci konkrétních výstupů projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 66-67).  

- Objektivně ověřitelné ukazatele – ukazatele, které prokazují, že záměru, cíle 

a konkrétních výstupů bylo dosaženo. Pro každý bod v prvním sloupci by měly 

být alespoň dva nezávislé ukazatele, které by měly být měřitelné. Pokud nejsme 

schopni nalézt vhodné ukazatele, upravíme formulaci záměru, cíle či výstupů. 

„Vždy by zde měla být zmíněna hodnota, meta, které chceme dosáhnout, 

a po jejím dosažení můžeme konstatovat splnění záměru.“ (DOLEŽAL a kol., 

2009, s. 66). 

- Způsob ověření – je zde uvedeno, jak budou ukazatele zjištěny, kdo zodpovídá 

za jejich ověření. Jaké náklady a čas ověření vyžaduje. Kdy bude ukazatel 

ověřen a jakým způsobem bude dokumentován.  

- Předpoklady a rizika – předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování 

jednotlivých skutečností. Dále předpoklady, které podmiňují realizaci projektu. 

Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt. A události, 

které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu. 

- Výjimky – do řádku předběžné podmínky se uvádějí takové položky, které musí 

být splněny, aby se dalo uvažovat o zbytku tabulky. Např. předpoklad, 

že projekt uspěje v dotačním řízení a bude zajištěno jeho financování.  

V řádku klíčové činnosti se do druhého pole uvádějí zdroje potřebné 

pro realizaci (finanční náklady, počty lidí, strojů, atd.), do třetího pole 

se zpravidla uvádí hrubý odhad časové náročnosti realizace dané skupiny aktivit 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 66-67). 
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Logické vazby 

Vertikální vazba – vyjadřuje logickou souvislost jednotlivých řádků logického rámce. 

Probíhá odspodu nahoru.  

Klíčové činnosti → Konkrétní výstupy → Cíl → Záměr 

To znamená, že pokud jsou provedeny klíčové činnosti, tak výsledkem jsou konkrétní 

výstupy, s jejichž pomocí nastolíme požadovanou změnu a dosáhneme požadovaného 

cíle, který přispívá k naplnění záměru. 

Horizontální vazba -  má stejný význam pro všechny řádky logického rámce.  

Popis (záměr, cíl, výstupy) → Objektivně ověřitelné ukazatele → Způsob ověření 

→ Předpoklady a rizika 

 Jestliže jsou splněny všechny položky popsané v daném řádku, což lze dokázat 

prostřednictvím ukazatelů, které ověříme definovaným způsobem, tak za platnosti 

předpokladů a při ošetření rizik plníme úroveň vyšší (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 67). 

3.2.5 Identifikační listina projektu 

 Spuštění projektu obvykle začíná schválením identifikační listiny projektu. 

V dokumentu je obsažena definice cíle projektu, jsou vymezeny základní hranice 

projektu v požadovaných výsledcích, ve financích, v čase a v předpokládaných zdrojích. 

Jmenuje také manažera projektu. V identifikační listině může být obsažen i základní 

návrh milníků, a další pro projekt důležité informace. Spolu s manažerem může být 

jmenován i přípravný tým projektu, nebo alespoň jeho základ.  

 V identifikační listině je vytvořeno zadání a hlavní mantinely pro úvodní práci 

manažera a přípravného týmu. Předpokládá se další rozpracování a upřesnění informací, 

případně možné změny (DOLEŽAL a kol., 2012, s. 279). 

3.3 Životní cyklus a fáze projektu 

 Projekt má charakter procesu. Během své existence se vyvíjí a nachází 

se v různých fázích, které se nazývají životní cyklus projektu (SVOZILOVÁ, 2011, 

s. 37). 

 Jedním z klíčových parametrů projektu je čas. Dále je s velkou pozorností 

sledován i úspěch projektu. Času je v řízení celého projektu věnována značná pozornost 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 154). 
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 Životní cyklus projektu se dá rozdělit do několika fází. Každá z těchto fází 

se vyznačuje specifickými metodami a dokumenty. Jedná se o fáze: 

- Předprojektová fáze 

- Projektová fáze 

- Poprojektová fáze (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 155). 

3.3.1 Předprojektová fáze 

 Úkolem této fáze je prozkoumat příležitosti a posoudit proveditelnost daného 

záměru. Do této fáze může být zahrnuta i vize, základní myšlenka toho, že by se projekt 

mohl realizovat.  

 

 V této fázi projektu se zpracovávají dva důležité dokumenty: 

- Studie příležitostí – Odpovídá na otázku, zda je správná doba navrhnout 

a realizovat projekt. Studie bere v úvahu situaci na trhu, situaci v organizaci, 

předpokládaný vývoj trhnu a ostatní důležité okolnosti.  

Závěrem této studie je doporučení či naopak nedoporučení realizovat daný 

projekt. 

- Studie proveditelnosti – Jestliže se organizace na základě předchozího 

doporučení rozhodne projekt realizovat, měla by tato studie ukázat nejlepší cestu 

k realizaci projektu. Upřesňuje obsah samotného projektu, termín zahájení 

a ukončení projektu, odhadované náklady na projekt.  

 

 Místo těchto dvou dokumentů se v některých případech může zpracovávat pouze 

jediný dokument a to předprojektová úvaha. Ta je kombinací dvou předchozích 

projektů. To se ovšem stává v případě, že se jedná o jednodušší projekty (DOLEŽAL 

a  kol., 2009, s. 156-158). 

3.3.2 Projektová fáze 

 V této fázi je sestavován projektový tým, vytváří se plán projektu, 

který je posléze realizován. Tato fáze končí předáním výsledků.  

 Fáze lze podrobněji rozdělit na: 

- Zahájení – projekt je třeba řádně zahájit. Je třeba ověřit a případně upřesnit cíle 

projektu, účel projektu, kompetence členů projektu, atd. Tyto informace 
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můžeme najít v identifikační (zakládací) listině projektu. Tato listina je poté 

základním projektovým dokumentem.  

- Plánování – v této fázi je už vytvořen projektový tým. Ten má k dispozici 

konkrétní zadání projektu a na jeho základě vytváří plán projektu.  

- Vlastní realizace – na začátku vlastní realizace projektu je vhodné uspořádat 

setkání zainteresovaných stran, kde je zrekapitulován plán řízení a harmonogram 

projektu. Na tomto setkání se navzájem představí zástupci zúčastněných stran 

a je zde oznámeno, že začíná fyzická realizace projektu. Během realizace 

je třeba projekt sledovat a porovnávat ho s plánem. V případě odchylek od plánu 

je třeba provádět opatření, přepracovávat plán či vytvořit plán úplně nový.  

- Předání výstupů projektu o ukončení projektu – v této fázi projektu dochází 

k fyzickému a protokolárnímu předání výstupů, fakturaci, podpisu akceptačních 

protokolů, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 158-159). 

3.3.3 Poprojektová fáze 

 Během realizace projektu je zjištěna celá řada poznatků a zkušeností. Tyto 

poznatky a zkušenosti se dají dobře využít v dalších projektech. Celý projekt nekončí 

pouze jeho úspěchem či neúspěchem. Neméně důležitou částí je analýza průběhu 

projektu. Určení dobrých i špatných činností a situací, které nastaly v průběhu projektu.  

 Díky důkladné analýze se můžeme ponaučit pro příští projekty. Vyvarovat 

se chyb, které se během projektu vyskytly. Z těchto informací lze čerpat pro další 

projekty.  

 Již během probíhajícího projektu je třeba přesně definovat, kdy bude 

vyhodnocení projektu zpracováno. Může se provést ihned po ukončení projektu, 

ale v některých případech se musí provádět až po určitém čase, aby byl vidět výsledek 

daného projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 159-160). 

3.4 Časový plán projektu 

  Časový plán je klíčovou součástí každého projektu. Každý projekt má vymezen 

svůj začátek i konec. Při jeho sestavování musíme určit a definovat všechny činnosti, 

které jsou potřebné k realizaci projektu, určit logické návaznosti, seřadit je a odhadnout 
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doby trvání a na základě toho stanovit časový harmonogram. Plán je podkladem 

pro řízení činností, které přispívají k realizaci samotného projektu.  

 Časový plán můžeme znázornit pomocí různých diagramů, síťovým grafem, 

harmonogramy. Jejich prostřednictvím lze přehledně znázornit údaje nutné pro řízení 

projektů (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 163). 

 Mezi nejdůležitější informace, které se v plánu zobrazují, patří: 

- milníky a důležité termíny projektu,  

- logické a hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů,  

- údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce,  

- vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu 

prací i při časových změnách v harmonogramech (SVOZILOVÁ, 2006, s. 133). 

3.4.1 Ganttovy diagramy 

 Jednoduše znázorňují sled činností, u každé činnosti je názorně zobrazen 

její začátek a konec. Činnosti jsou seřazeny dle toho, jak budou prováděny. Každá 

činnost má určenu dobu trvání, čas zahájení a čas dokončení. Tyto údaje 

jsou zakreslovány v horizontální časové linii. V jednoduchých projektech se činnosti 

nemusí prolínat. Další činnost začíná v okamžiku, kdy předchozí činnost skončí. 

V rozsáhlých projektech se mnoho činností vzájemně prolíná. U složitých projektů 

se diagram může jevit jako spletitý a rozsáhlý, ovšem vždy je velkým přínosem 

při řízení činností a organizování práce.  

 Tyto diagramy jsou velmi často používány. K jejich tvorbě není potřeba 

specializovaný software, pochopení diagramu je jednoduché, členové týmu na jeho 

pochopení nemusí mít žádnou speciální kvalifikaci. Diagramy se používají 

pro komunikaci, jednání a diskuzi. V dnešní době jsou diagramy pomocí softwarových 

nástrojů zdokonalovány. Mohou např. znázorňovat kritickou cestu či nástroje 

pro porovnání odchylek skutečného stavu oproti plánu.  

 Nevýhodou diagramů je to, že neukazují závislosti mezi jednotlivými úkoly. 

Další nevýhodou je to, že se změna v začátku nebo v délce jednoho úkolu nepromítne 

do zbývajících částí diagramu (SVOZILOVÁ, 2006, s. 134-135).  
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Obrázek 5: Přiklad Ganttova diagramu (Zdroj: SÁZOVSKÝ, 2013) 

3.4.2 Diagramy milníků 

 Milník je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké události v projektu. 

Jedná se o důležitý, časově významný údaj. Tyto diagramy jsou jednodušší 

než Ganttovy, ale nevyznačují se v nich jednotlivé úkoly ani délka jejich trvání 

(SVOZILOVÁ, 2006, s. 135). 

3.4.3 Síťové grafy 

  Jednoduše graficky zobrazují časový plán. Můžeme díky nim zjistit délku 

jednotlivých činností, milníky projektu, délku trvání celého projektu a sled jednotlivých 

činností. Jedná se o zjištění tzv. kritické cesty (CPM).  

 Důvodem vytvoření síťových grafů byla snaha eliminovat slabinu Ganttového 

diagramu. Jednalo se o snahu eliminovat malou flexibilitu a účinnost v oblasti řízení 

nákladů (SVOZILOVÁ, 2006, s. 135). 

 Společně s metodou CPM vznikala i metoda PERT. Obě metody jsou podobné. 

CPM používá odhad délky trvání jednotlivých aktivit. PERT uvažuje o variantě 

optimistické, pravděpodobné a pesimistické. Z těchto tří variant se teprve vypočítává 

délka trvání. PERT umožňuje kalkulaci rizik. PERT se používá tam, kde je těžké 

dopředu odhadnout délku trvání aktivit (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 166-167). 

 Obě metody dovolují flexibilní údržbu harmonogramu v případě, že v některé 

z částečných úloh nastane změna, protože obsahují velké množství údajů, 

které je možné vhodně prezentovat. Dále umožňují hledat alternativy a analyzovat 

statistické údaje, určovat pravděpodobnost a zkoumat odchylky. Mají definovanou 
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kritickou cestu, jež je místem, kde je potřeba upřít největší úsilí pro dodržení 

harmonogramu v kritické situaci nebo pozornost při pozdějších časových změnách. 

Nevýhodou metody je její složitost a komplexní pohled spolu s nepřehledností 

pro neproškolené uživatele (SVOZILOVÁ, 2006, s. 136).  

Obrázek 6: Síťový graf (Zdroj: vlastní) 

3.5 Řízení zdrojů 

 Zdroji máme na mysli zdroje lidské nebo materiálové. Do managementu zdrojů 

patří jejich plánování, identifikace a jejich přidělování na potřebné činnosti. Zdroje 

jsou specifické tím, že nemají spotřební charakter. Proto se mezi ně obvykle nezahrnuje 

materiál. Pro zdroje je specifické, že jejich množství je omezeno. Z důvodu omezení 

je třeba zdroje během celého projektu řídit. Díky řízení zdrojů se zabezpečuje, aby měli 

pracovníci k plnění svých úkolů vhodné informace, nástroje, absolvované potřebné 

školení, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 176). 

3.5.1 Kapacitní plánování zdrojů 

 Zabývá se procesy potřebnými pro realizaci projektu z hlediska zdrojů. 

Zaměření probíhá za pomocí analýzy potřeb projektu. Výsledkem je určit pracovní síly, 

stroje, zařízení, atd., které jsou potřebné k realizaci jednotlivých činností projektu.  

 Mezi hlavní procesy patří:  

 Určení potřebných zdrojů projektu a nároku na ně. Za podklad 

pro rozhodování se považuje struktura projektu, časový plán projektu a znalost, 
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které zdroje jsou v dané době k dispozici a za jakých podmínek. Základním nástrojem 

pro ohodnocování zdrojů je odborný úsudek.  

 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů v projektu. Výstupem je výpočet rozvrhu 

zdrojů dle časového plánu projektu, nároky jednotlivých činností a nároky celého 

projektu na zdroje.  

 Výstupem kapacitního plánování mohou být tabulky nebo grafy např. ve formě 

histogramů. Dále je třeba v průběhu realizace projektu kontrolovat čerpání těchto zdrojů 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 177-178). 

3.5.2 Vliv omezených zdrojů 

 Jak bylo popsáno výše, zdroje jsou v každém projektu omezeny. Při řízení 

je třeba dbát na to, aby lidem, kteří pracují na daném projektu, nebyli ve stejném 

časovém období přiřazeni k více činnostem. Stejně tak, aby lidé nebyli bez přidělené 

pracovní činnosti.  

 Při plánování lidských zdrojů můžeme vycházet ze síťového grafu. V něm 

je přehledně vidět, která časová období budou mít jaké nároky na zdroje (DOLEŽAL 

a kol., 2009, s. 178). 

3.6 Plán nákladů a stanovení rozpočtu projektu 

 Navazuje na časové plánování a plánování zdrojů. Rozpočet se skládá z nákladů 

a výnosů. Náklady i výnosy je třeba v celém projektu plánovat. V případě ziskových 

projektů výnosy převyšují náklady, u neziskových projektů je snaha udržet výnosy 

a náklady na shodné úrovni.  

 Rozpočet je pro každý projekt stěžejní. Zajímá všechny zainteresované strany 

projektu.  

 Možností jak sestavit rozpočet je několik. Jednou z možností je naplánovat 

náklady a k nim postupně hledat zdroje krytí. Nebo lze naplánovat nejdříve rozpočet 

výnosů (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 187). 

3.6.1 Náklady projektu 

 Náklady se vymezují jako peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů. Oceňuje 

se čas strávený na projektu, využití lidských, finančních a materiálních zdrojů. 

Výstupem plánování nákladů je sestavený rozpočet nákladů. Pro rozpočet je vhodné 
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stanovit přímé náklady související přímo s realizací projektu a náklady nepřímé. 

Ty se nedají jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, jsou společné pro celou 

organizaci. Jak velký podíl nepřímých nákladů bude přiřazen jednotlivým projektům, 

určuje vedení organizace (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 187). 

 Mezi přímé náklady patří např.: osobní náklady na pracovníky projektu (mzdy, 

pojistné na večerné zdravotní pojištění, atd.), náklady na materiál, nákup služeb, cestové 

pracovníků projektu, atd. 

 Mezi nepřímé náklady patří např.: nepřímé osobní náklady, provoz budov, daně 

a poplatky, atd. (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 188). 

3.6.2 Metody stanovení nákladů 

 V praxi existuje mnoho metod oceňování nákladů. Výběr metody závisí na typu 

konkrétního projektu. Hlavním vstupem pro stanovení nákladů slouží seznam aktivit 

a odhad doby jejich trvání (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 188). 

Nejpoužívanější metody pro stanovení nákladů jsou: 

- Analogické odhadování – čerpá z historických informací organizace. Čerpá 

se z již dříve realizovaných projektů, které měli podobný typ nákladů 

jako současný projekt. Tato možnost není časově náročná, ale jé méně přesná. 

- Expertní odhady – členové projektového týmu a manažer využívají své znalosti 

a zkušenosti. Tato metoda se používá v případě, že je finančně nebo časově 

nákladné zjišťovat ceny z ověřitelných zdrojů.  

- Parametrické modelování – využívá matematického modelu, který je založený 

na známých parametrech. Parametry se mohou lišit podle typu prováděné práce.  

Existují dva typy parametrického rozhodování: 

- Regresní analýza – jedná se o odhadování budoucích hodnot. Tento 

přístup je založen na předešlých hodnotách.  

- Křivka osvojování znalostí – předpoklad vychází z toho, že se pracovníci 

učí tím, že opakují práci pořád dokola. Tím jim jde práce rychleji a mají 

menší chybovost. S tím souvisí klesající náklady realizace činnosti. 

V podstatě klesá čas potřebný pro realizaci dané činnosti a tím klesají 

celkové náklady realizace činnosti.  
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- Odhadování zdola nahoru – projekt začíná na nulových nákladech, ke kterým 

se následně přičítají náklady za každou položku hierarchické struktury prací. 

Výsledkem je součet nákladů pro celý projekt. Tento součet je velmi přesný, 

avšak časově i nákladově náročný.  

- Užití software – je možné použít tabulkové procesory a statistický či simulační 

software. Při větším množství projektů je software více než nápomocný.  

- Analýza nabídek dodavatelů – vychází z porovnání cen v nabídkách 

potenciálních dodavatelů (SVOZILOVÁ, 2006, s. 159). 

3.7 Analýza rizik 

 Prvním úkolem pro snižování rizik je jejich analýza. Je chápána jako proces 

definování hrozeb, definování pravděpodobnosti jejich uskutečnění a dopadu na aktiva 

projektu, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Na analýzu rizik navazuje řízení rizik 

(SMEJKAL, RAIS, 2010, s. 93-94).  

 Analýzu je třeba provést na začátku řešení každého projektu.  

Při analýze rizik se postupně vykonávají následující procesy: 

- Identifikace rizik projektu – snaha o identifikaci všech rizik projektu. Hlavně 

je nutné identifikovat významná rizika, která je potřeba zaznamenat 

a co nejpřesněji popsat. Projektový tým může vycházet z identifikovaných rizik 

minulých projektů či zvolit např. metodu brainstormingu pro identifikaci nových 

rizik.  

- Posouzení rizik projektu – jedná se odhad pravděpodobnosti výskytu daného 

rizika a také o odhad předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. 

Při posuzování se využívají tabulky. V případě, že tabulky nejsou k dispozici, 

používají se expertní odhady.  

Posouzení rizik může být kvantitativní (hodnota pravděpodobnosti i hodnota 

dopadu se určuje číselnou hodnotou) nebo kvalitativní (hodnota 

pravděpodobnosti a hodnota ztráty je ohodnocena verbálně). Výsledkem 

je vyjádření hodnoty rizik.  

- Odezvy na zjištěná rizika projektu – hledají se odpovědi na to, jak na daná 

rizika reagovat. Cílem fáze je snížit hodnotu všech rizik na takovou úroveň, 

aby mohl být projekt úspěšně realizován. Velikost přijatelného rizika vychází 
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z firemní strategie řízení rizik. Pokud firma nemá tuto strategii, tak přípustnou 

velikost hodnoty rizik musí určit projektový tým. Čím vyšší hodnota rizika, tím 

více se musíme snažit najít vhodné opatření, které by hodnotu rizika maximálně 

snížilo.  

Nejčastěji využívaná opatření jsou: 

- Pojištění nepříznivé události – jedná se o přenesení rizika na jiný subjekt. 

- Zmírnění rizika – navrhnout opatření, které by snížilo velikost dopadu rizika 

na projekt. Nebo by snížilo pravděpodobnost jeho výskytu.  

- Vyloučení rizika – nalezení jiného řešení.  

- Vytvoření rezervy – jedná se např. o časovou, finanční. Rezervy umožní 

nepříznivou událost kompenzovat.  

- Vytvoření záložního plánu – co dělat v případě, že dané riziko nastane.  

- Akceptování rizika – přijmutí rizika. Používá se v případě, že je riziko nízké, 

nebo v případě, že by opatření bylo finančně nákladnější než riziko samé. 

Může se také jednat o nevědomou retenci rizika. V případě, že není riziko 

rozpoznáno, je nevědomě zadrženo. Podnikatel zadržuje důsledky možné 

ztráty, aniž by si to uvědomoval (SMEJKAL, RAIS, 2010, s. 94), 

(DOLEŽAL a kol., 2009, s. 75-76). 

 Většina opatření vyžaduje určité náklady. S těmito náklady je nutno v projektu 

počítat. Je třeba pamatovat na to, aby navrhovaná opatření nebyla nákladnější než rizika 

samotná (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 76). 

3.7.1 Sledování rizik 

  Poté co byla provedena analýza rizik, se pokračuje s implementací projektu. 

Během projektu je nutno rizika neustále sledovat. Může totiž nastat několik možných 

situací např.: 

- Změna podmínek, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti nebo hodnotu škody 

u některého z rizik. V takovém případě se musí přepočítat hodnota rizika 

a popřípadě doplnit opatření.  

- Vznik významné hrozby, pro kterou je třeba navrhnout opatření 

- Pominutí hrozby – dané riziko se může vyřadit ze sledování.  
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- Opatření ztratilo svoji účinnost. Je třeba navrhnout nové opatření nebo stávající 

opatření upravit.  

- Potřeba přehodnocení scénáře. Tím se změní pravděpodobnost nebo dopad. 

Je nutné vypočítat novou hodnotu rizika.  

- Nastala situace, kdy je nutné aplikovat opatření (čerpání připravené rezervy, 

nastalá pojistná událost, atd.) (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 77-78). 

3.7.2 Doporučení metody analýzy rizik 

 Doporučené metody pro analýzu rizik můžeme rozdělit do dvou skupin: 

- Metody, zabývající se analýzou rizik produktu projektu – jedná 

se o specializované metody vyplývajících z technické podstaty realizovaného 

produktu, který má být výstupem projektu.  

- Metody zabývající se analýzou rizik managementu projektu. Pozornost 

je věnována rizikům, která vyplývají z podstaty řízení projektu (např. skluzy 

v dodávkách, zvyšování cen dodávaných komponent, atd.) (DOLEŽAL a kol., 

2009, s. 78). 

 

Metoda RIPRAN 

 Zkušený tým, mající dostatek podkladů k danému projektu a dostatek podkladů 

z minulých projektů pro kvantifikace rizik může použít tuto metodu.  

 Tato metoda se skládá ze čtyř základních kroků: 

1. identifikace nebezpečí projektu; 

2. kvantifikace rizik projektu; 

3. reakce na rizika projektu; 

4. celkové posouzení rizik projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 78). 

 

První krok 

 Za účelem vysoké kvality je třeba tuto analýzu zpracovávat v týmu nebo alespoň 

ve skupině. V prvním kroku je provedena identifikace nebezpečí sestavením seznamu 

ve formě tabulky.  
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Tabulka 2: První krok metody RIPRAN (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 79) 

Poř. číslo 

rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 

1. Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období  

březen – duben. 

Onemocní skoro 30 %  

zaměstnanců 

Předpokládáme 

počasí podle 

předpovědi jako 

v předchozím roce. 

 

 Text na řádku získáme pomocí hledání odpovědi na otázku: Co se může přihodit 

v projektu nepříznivého když…? K hrozbě se hledají možné následky. Postupovat 

lze i opačně. Co může být příčinou toho, že v projektu nastane něco nepříznivého? 

K danému scénáři se hledá hrozba.  

 Hrozba je konkrétní projev nebezpečí. Scénářem se rozumí děj, který nastane 

v důsledku výskytu hrozby. Hrozba je příčinou scénáře (DOLEŽAL a kol., 2009,  

s. 78-79). 

 

Druhý krok 

 Provádí se kvantifikace rizika. Rozšíří se tabulka sestavená v prvním kroku 

o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 

hodnotu rizika zobrazenou ve financích.  

 Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu 

 

Tabulka 3: druhý krok metody RIPRAN (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 79) 

Poř. číslo 

rizika 
Hrozba Scénář Pravděpodobnost 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

 

 Metoda RIPRAN umožňuje číselnou i verbální kvantifikaci. A to z důvodu, 

že u některých projektů je složité vyčíslit konkrétní číselnou hodnotu (DOLEŽAL 

a kol., 2009, s. 79-80).  
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Tabulka 4: Pravděpodobnost výskytu (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 80) 

Popis Označení 
Pravděpodobnost 

(%) 

Vysoká 

pravděpodobnost 

VP Nad 66 % 

Střední 

pravděpodobnost 

SP 33 – 66 % 

Nízká pravděpodobnost NP Pod 33 % 

 

Tabulka 5: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 

2009, s. 80) 

Popis Označení Verbální hodnoty 

Velký dopad VD - ohrožení cíle projektu 

- ohrožení koncového termínu projektu 

- možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

- škoda víc jak 20 % z hodnoty projektu 

Střední dopad SD - škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty projektu 

- ohrožení termínu, ohrožení nákladů, resp. Zdrojů 

   některé dílčí činnosti, což bude vyžadovat  

   mimořádná akční zásahy do plánů projektu 

Malý dopad MD - škoda do 0,5 % z celkové hodnoty projektu 

- dopady vyžadující určité zásahy do plánů projektu 

 

Tabulka 6: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2012, 

s. 92)  

 VD SD MD 

VP VHR – vysoká 

hodnota rizika 

VHR – vysoká hodnota 

rizika 

SHR– střední hodnota rizika 

SP VHR – vysoká 

hodnota rizika 

SHR – střední hodnota 

rizika 

NHR – nízká hodnota rizika 

NP SHR – střední 

hodnota rizika 

NHR – nízká hodnota 

rizika 

NHR– nízká hodnota rizika 
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Třetí krok 

 Ve třetím kroku jsou sestavovány opatření, která mají snížit hodnotu rizika 

na akceptovatelnou úroveň. Návrhy na opatření se sestavují do tabulky (DOLEŽAL 

a kol., 2009, s. 81).  

 

Tabulka 7: Třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 81) 

Poř. 

číslo 

rizika 

Návrhy na 

opatření 

- Předpokládané náklady 

- Termín realizace opatření 

- Osobní odpovědnost 

(vlastník rizika) 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1.  Očkování 

proti chřipce 

- 20 000 Kč vakcína 

- očkování v lednu 

- dohodnuto s podnikovým  

   lékařem, odsouhlaseno  

   zaměstnanci 

Výjimečná 

onemocnění budou 

kompenzována 

přesčasy – nulová 

hodnota rizika 

 

Čtvrtý krok 

 V tomto kroku se posuzuje celková hodnota rizika a vyhodnotí se, jak moc 

je projekt rizikový. Zda je možno pokračovat v jeho realizaci bez dalších zvláštních 

opatření.  

 

 Metoda RIPRAN vyžaduje pracovat s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, 

hodnot pravděpodobností a hodnot dopadů. Tato metoda patří mezi složitější a vyžaduje 

znalosti rizikového inženýrství a zkušenosti z minulých projektů (DOLEŽAL a kol., 

2009, s. 82). 

3.8 Matice odpovědnosti 

 Matice odpovědnosti vymezuje jasně a konkrétně kompetence osob z týmu 

za konkrétní projektové činnosti. V řádky matice obsahují názvy činností podle WBS. 

Ve sloupích je uvedena organizační struktura projektu. Matice se postupně doplňuje 

a zpřesňuje během práce na projektu (DOLEŽAL a kol., 2009, s. 112-114).  
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Tabulka 8: Příklad matice odpovědnosti (Zdroj: DOLEŽAL a kol., 2009, s. 113) 

Prvky WBS Manažer Organizátor Koordinátor … 

A…     

B…     

C…     

D nákup 

software 
    

E…     

3.9 Ukončení projektu 

 Při uzavření projektu je činnost, při které jsou ukončeny všechny aktivity 

projektu, jsou předány a schváleny výstupy projektu, vypořádány a uzavřeny všechny 

jeho administrativní agendy.  

 Proces uzavření projektu se sestává ze dvou částí a to uzavření projektu 

a uzavření kontraktu (SVOZILOVÁ, 2011, s. 252-253). 

3.9.1 Proces uzavření projektu 

 Jedná se o vyvrcholení projektového snažení. Má dané své náležitosti.  

Účelem tohoto procesu je: 

- ukončení všech běžících procesů projektového managementu,  

- předání všech výstupů projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem 

a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu,  

- uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a provedení 

závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu,  

- ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu,  

- vypořádání všech účetních agend,  

- zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 

dokumentů, a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového 

managementu,  

- archivace dokumentace projektu (SVOZILOVÁ, 2011, s. 253). 
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3.9.2 Uzavření kontraktu 

 Tento proces zahrnuje všechny činnosti spojené s vypořádáním výstupů 

projektu. Jejich akceptací, závěrečnou fakturací projektu a předení projektu do jeho 

další životní fáze (SVOZILOVÁ, 2011, s. 254-255). 

 Dle předpokladu projektový management předpokládá, že práce na projektu 

je po celou dobu jeho trvání poctivá a důsledná. Ukončený projekt se pro projektově 

orientovanou organizaci stává stavebním kamenem jejího know-how.  

 V praxi se ovšem bohužel často stává, že projektový tým i manažer 

jsou odvolání k řešení dalších úkolů nebo nových projektů s momentálně vyšší 

prioritou. To ovšem není správný postup. Znalosti a zkušenosti z řízení projektů 

jsou součástí know-how a mají být udržovány a jejich zpracování by mělo být ze strany 

vedení plně podporováno.  

 Stejné nároky by měly být kladeny na postupy při uzavření interního projektu 

(SVOZILOVÁ, 2011, s. 255-256).  
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4 Analýza současného stavu 

 Tato část diplomové práce se věnuje základní charakteristice společnosti 

AIS Software. Dále také analýze současné situace z pohledu interních a externích 

faktorů. 

4.1 Charakteristika společnosti  

 Společnost samostatně podniká na poli vývoje provozních systémů pro komerční 

pojišťovny již od roku 1995. Společnost byla založena jako společnost s ručením 

omezeným. V roce 2002 se vedení společnosti rozhodlo transformovat společnost 

s ručením omezeným na akciovou společnost. Díky znaleckému posudku, který ocenil 

hodnotu majetku společnosti, byl základní kapitál navýšen na hodnotu 50 000 000,- Kč.  

 Hospodaření společnosti dlouhodobě vykazuje okamžitou likviditu všech svých 

závazků. Obrat i zisk společnosti každoročně narůstá. Spolčenost sídlí ve svých 

administrativních budovách. Díky výsledkům hospodaření je firma důvěryhodná 

pro své obchodní partnery.  

 V roce 2001 byla založena dceřiná společnost AIS Servis, s. r. o. Cílem založení 

společnosti bylo rozšířit vliv podnikání o servisní činnosti v oblasti zpracování dat.  

 V roce 2008 získala společnost AIS Software, a. s. certifikát pro systém 

managementu jakosti EN ISO 9001:2008 pro obor platnosti: Vývoj informačních 

systémů, implementace a následná technická podpora (viz obrázek č. 3).  

 Předmětem podnikání společnosti je poskytování software a poradenství 

v oblasti hardware a software, dále zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb, 

specializovaný maloobchod, velkoobchod, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, 

správa a údržba nemovitostí, pronájem a půjčování věcí movitých a zpracování dat, 

služby databank a správa sítí. Hlavní činností je poskytování software a poradenství 

v oblasti hardware a software.  

 V průběhu uplynulých let společnost zaujala významné postavení na trhu 

jako dodavatel softwarových systémů pro největší pojišťovny v České republice. 

Do roku 2006 byla strategie podnikání společnosti tvorba a rozšiřování vlastností 

provozního systému Golem a zvyšování úrovně jeho údržby dle požadavků jednotlivých 
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zákazníků. Od roku 2003 se společnost zabývá vývojem a provozem nového 

provozního systému Sirael.  

 Již od vzniku společnosti patří mezi zákazníky také některé české komerční 

pojišťovny a také některé jejich zahraniční dceřiné společnosti.   

4.2 Slepte analýza 

4.2.1 Sociální faktory 

 Stále doznívající ekonomická krize se projevuje i v pojišťovnictví. Pojistný trh 

v České republice v roce 2012 nepatrně klesnul. Výraznější pokles zaznamenala Česká 

pojišťovna. Oproti tomu třeba Kooperativa zaznamenala pokles jen velmi nepatrný. 

I přes mírný pokles pojistného trhu pojišťovny připravují nové pojistné programy. 

Pro plnou funkčnost těchto pojistných programů potřebují pojišťovny vytvářet aplikace 

pro dané produkty. Tyto aplikace musí být plně funkční a kompatibilní s jejich 

stávajícím systémem. Díky tomu v oblasti pojišťovnictví vzniká pro společnost mnoho 

příležitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Vývoj trhu (Zdroj: VIZUS, 2013) 

4.2.2 Legislativní faktory 

 Společnost musí dodržovat zákony, které jsou platné v České republice. Mezi 

důležité zákony, které musí firma dodržovat, patří: 
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- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

- Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, v platném znění 

- Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném 

znění 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (CZECHTRADE, 

2013).  

4.2.3 Ekonomické faktory 

 Pojištění není služba nezbytná pro život. Proto je množství sjednaných pojistek 

limitováno disponibilními zdroji zájemců a také současnou ekonomickou situací. Země 

se nachází v období recese. V roce 2012 HDP klesal ve všech čtvrtletích. Ekonomická 

recese se postupně prohlubovala. Na poklesu se podílí především výdaje domácností.  

 Na druhou stranu mnoho lidí používá motorové dopravní prostředky, 

které ze zákona musí mít povinné ručení. Dále lidé využívají pojišťovny pro sjednání 

svého životního pojištění, pro pojištění movitých i nemovitých věcí, pro pojištění svého 

podnikání, atd. Čím větší nárůst klientů zaznamenají pojišťovny, tím více budou 

pojišťovny využívat služeb společnosti pro navrhování nových systémů či vytváření 

nových aplikací pro své produkty.  

 V současné době při stavu ekonomické situace není příliš pravděpodobné, 

že by na trh vstoupila nová firma, která by mohla konkurovat společnosti AIS Software. 

Vstup na trh v této oblasti je finančně nákladný. Zajistit takové záruky a služby 

pro pojišťovny, jako poskytuje společnost AIS, vyžaduje značné finanční investice 

a také mnoho zkušeností a znalostí.  

4.2.4 Politické faktory 

 Analyzovanou společnost stejně jako ostatní společnosti podnikající na území 

České republiky ovlivňují politická rozhodnutí státu. Komplikace mohou firmě způsobit 

nepromyšlené zákony se špatnou koncepcí. Dále také velmi rychle schválené zákony, 

na které se nebude mít čas společnost připravit.  
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 V ČR v současné době není příliš stabilní politická situace. Tato situace 

nepřispívá k rozvoji podnikání a investoři se bojí do této situace vstupovat. 

Ani pro zahraniční firmy není příliš výhodné vstupovat a investovat na českém trhu. 

Investice zaznamenávají pokles (MZV ČR, 2013). 

4.2.5 Technologické faktory 

 Rozvoj technologií v oblasti informačních systémů jde velmi rychle dopředu. 

Společnost vlastní jedny z nejmodernějších technologií pro poskytování svých služeb. 

Díky tomu může své služby poskytovat v odpovídající kvalitě a rychlosti. Společnost 

vlastní moderní počítače, notebooky a také velmi dobře vybavenou serverovnu. Data 

jsou zálohovaná dle strategie zálohování, v souladu s normou ISO 9001. Díky 

dodržování této strategie nemůže dojít k významné ztrátě dat. Kromě moderních 

informačních technologií se v kancelářích společnosti nachází kancelářské stoly, židle, 

skříně, věšáky a další běžné vybavení.  

4.2.6 Ekologické faktory 

  V dnešní době se klade velký důraz na životní prostředí. I když společnost není 

výrobní podnik, tak se musí chovat ekologicky. Ve společnosti se pravidelně třídí opad. 

Vyřazené počítače, mobilní telefony, notebooky, atd. se likvidují dle aktuálních zákonů 

a předpisů. Společnost se k životnímu prostředí vždy chová šetrně.  

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

4.3.1 Riziko vstupu potenciální konkurence 

 Hlavní činností firmy AIS Software je tvorba provozních informačních systémů 

pro komerční pojišťovny. Tato činnost vyžaduje velké množství kvalifikovaných 

pracovníků. Což značí vysoké mzdové náklady. Dále je třeba kvalitní výpočetní 

technika a v neposlední řadě také dobré zázemí pro zaměstnance. Proto riziko vstupu 

konkurentů na tento trh není velké. Pro vstup na trh jsou třeba vysoké investice. 

Společnost také musí poskytovat jisté záruky, že systémy budou připraveny včas 

k použití a budou funkční a bezproblémové. Tyto záruky nově vzniklá firma, 

která s danou problematikou nemá zkušenosti, dát pojišťovnám nemůže. Stávající firmy 

dávají pojišťovnám jistotu, že služby budou provedeny kvalitně a v požadovaném 



42 

 

rozsahu. Další překážkou vstupu na trh jsou již funkční systémy pojišťoven. Každá 

pojišťovna má již svůj provozní informační systém a ve většině případů si aplikace 

nechávají dodělávat právě od tvůrce svého informačního systému. Komplexní systém 

podpory provozu pojišťovny je velmi komplikovaný. Důraz na vysokou provázanost 

jednotlivých modulů způsobuje velký nárůst složitosti tvorby systémů a modulů. Nelze 

tedy nechat tvořit moduly různými firmami.   

 Pokud má pojišťovna kvalitní a funkční provozní informační systém nemá 

důvod vynakládat další nemalé finanční prostředky do pořízení nového systému 

4.3.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

 Díky úspěšnému nasazení provozního systému v několika pojišťovnách spolu 

s nepřetržitým rozšiřování nabízených funkcionalit, si společnost vybudovala mezi 

softwarovými dodavateli pevnou pozici. Rivalita na trhu se projevuje, ale nejedná 

se o agresivní projevy rivality. V podstatě se dá říct, že firmy poskytující tyto služby 

si současné pojišťovny již rozdělily a příliš si vzájemně nekonkurují. Největší 

konkurenční boj probíhá v době, kdy chce pojišťovna nasadit nový informační systém 

a vybírá si pro jeho tvorbu vhodnou firmu. Jakmile je systém v pojišťovně nasazen, 

dá se předpokládat, že aplikace bude tvořit firma, která systém navrhla, kvůli 

kompatibilitě a maximální funkčnosti systému jako celku.  

 Výměna systému za jiný je velmi náročná a hlavně velmi finančně nákladná 

záležitost. Vzhledem k požadavku na velkou provázanost mezi jednotlivými moduly 

nejsou používána krabicová řešení.  

4.3.3 Smluvní síla odběratelů 

 Odběratelé, tedy zákazníci mají do jisté míry vyjednávací sílu. Riziko, 

že pojišťovna přejde ke konkurenci je samozřejmě reálné, ovšem ne příliš 

pravděpodobné. Informační systém stál pojišťovnu nemalé peníze a rozhodně 

není v jejím zájmu ho měnit, pokud je plně funkční a vyhovuje jejím požadavkům. 

Pojišťovny samozřejmě mají právo nechat si vytvářet aplikace od jiné společnosti, 

než od které mají informační systém. Tato možnost může být v některých případech 

finančně výhodnější, avšak pojišťovnám nemůže dát jiná firma stoprocentní záruku 

funkčnosti aplikace a její propojení se stávajícím informačním systémem. Z toho 
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důvodu si pojišťovny aplikace většinou nechají vytvořit na míru od tvůrce 

jejich systému.  

4.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

 Společnost má více dodavatelů. V každé oblasti je dostatečná konkurence 

na to, aby si společnost mohla vyjednat stejné výhody u nového dodavatele, 

jako u současného. Odchod jakéhokoliv současného dodavatele by společnost neohrozil 

v její činnosti. 

4.3.5 Hrozba substitučních výrobků 

  Informační technologie se neustále rozvíjí. V této oblasti je nutno počítat 

s novými technologiemi. Nové technologie mohou nahrazovat ty stávající. V současném 

stavu vývoje technologií neexistuje zcela funkční náhrada za současné provozní 

informační systémy pro pojišťovny. Proto substituty nepředstavují pro společnost 

žádnou hrozbu. Za substituty by se dalo považovat krabicové řešení informačního 

systému, ale toto řešení je po pojišťovny nedostačující a nevyhovující. Takže se dá říct, 

že zatím substituty reálně neexistují. Společnost pouze musí držet krok s vývojem 

technologií, což společnost samozřejmě dělá.  

4.4 Metoda 7S 

4.4.1 Strategie 

 Cílem společnosti je podpora a rozvoj informačního systému SIRAEL 

u stávajících zákazníků. Dále také implementace systému do dalších pojišťoven či jejich 

holdingových společností. Implementovat informační systém do pojišťovny je pro firmu 

důležitá součást strategie. Poté, co je systém implementován v pojišťovně, 

dá se předpokládat, že pojišťovna bude služeb firmy nadále hojně využívat.  

Dalším cílem je rozvoj společnosti v zemích, kde již společnost působí 

nebo začíná působit. Jedná se např. o Slovensko, Rusko, Slovinsko, atd.  

 Společnost se také zaměřuje na zkvalitňování interních realizačních procesů. 

Což se projevuje vlastnictvím certifikátu kvality ISO 9001:2008.  
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4.4.2 Struktura 

 AIS Software je středně velká společnost. Tomu také odpovídá náročnost 

její organizační struktury. Vzhledem k tomu, že se jedná o akciovou společnost, 

tak jménem společnosti jedná celé představenstvo. Za představenstvo jedná 

a podepisuje dokumenty jménem společnosti předseda představenstva.  

 

 

Obrázek 8: Organizační struktura (zdroj: vlastní) 
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4.4.3 Systémy řízení 

 Ve společnosti se používá informační systém. Díky kvalitnímu systému je práce 

ve firmě mnohem efektivnější.  

 Příchody a odchody do firmy i přechod mezi budovami jsou zaznamenávány 

pomocí přístupového systému.  

 Všichni zaměstnanci mají k dispozici vlastní počítač nebo notebook. Dále 

se využívají firemní telefony. Komunikace ve firmě probíhá pomocí emailů, telefonu 

či osobních schůzek. Stejným způsobem probíhá i komunikace se zákazníky.   

4.4.4 Styl manažerské práce 

 Jedná se o autoritativní styl řešení vyskytujících se problémů. V případě řešení 

problémů jsou ve vážných případech zaměstnanci přizváni k diskuzi. Jejich názor 

je vyslechnut, ale ne vždy akceptován. 

4.4.5 Spolupracovníci 

 Vztahy na pracovišti jsou přátelské, kolegové si vzájemně pomáhají. 

K nadřízeným mají zaměstnanci veskrze pozitivní postoj a mají k nim respekt.  

 Zaměstnanci jsou motivováni stravenkami, bonusy za přesčasy a bonusy 

za kvalitně a rychle odvedenou práci. Zaměstnanci jsou vůči firmě loajální. Všechny 

tyto faktory mají dobrý vliv na produktivitu práce.  

4.4.6 Schopnosti 

 Společnost zaměstnává specialisty, kteří mají odpovídající odbornou kvalifikaci 

a znalosti pro výkon své práce. Každý pracovník musí zvládat řešit zadané úkoly 

samostatně, efektivně a bezchybně. Musí umět vyhodnotit i nečekanou situaci a umět 

správně jednat v takových chvílích. Zaměstnanci musí umět prakticky a efektivně 

využívat svoje znalosti. 

4.4.7 Sdílené hodnoty 

 Hodnoty společnosti jsou špičkový výkon, kvalitně odvedená práce. 

Ve společnosti panuje přátelské prostředí. Jedním z hlavních cílů je spokojenost 

zákazníka. Společnost si snaží budovat dobré jméno na trhu.  
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4.5 SWOT analýza 

Tabulka 9: SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

 Kvalitní a moderní technické 

vybavení 

 Kvalifikovaný a dobře vyškolený 

personál 

 Vedoucí postavení na trhu 

 Dlouholetá praxe v oboru 

 Vlastnictví certifikátu pro systém 

managementu jakosti ISO 

9001:2008 – Vývoj informačních 

systémů, implementace 

a následná technická podpora 

 Kvalitní provozní informační 

systém SIRAEL 

 Finanční stabilita 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil v oblasti 

informačních technologií 

na českém trhu 

 Velké investice do výzkumu 

a vývoje 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

 Výběrová řízení pro zavedení 

nových provozních informačních 

systémů do pojišťoven 

 Zahraniční trh 

 Nejistá politická situace 

 Nedostatek specialistů 

 Odchod zaměstnanců 

ke konkurenci 

4.5.1 Silné stránky  

 Kvalitní a moderní technické vybavení – společnost vlastní moderní technické 

vybavení, díky kterému může poskytovat služby na vysoké úrovni a v požadované 

kvalitě.  

 Kvalifikovaný a dobře vyškolený personál – pro správný chod firmy 

jsou potřeba kvalifikovaní a loajální zaměstnanci. Společnost svým zaměstnancům 

dokáže nabídnout odpovídající zázemí. Přijímáni jsou pouze kvalitní a schopní 
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zaměstnanci. Důležité je, aby uměli pracovat rychle, poctivě a také samostatně. Kvalitní 

a moderní technické vybavení firmy jim tento úkol usnadňuje.  

 Vedoucí postavení na trhu – jedná se o jednu z nejsilnějších stránek firmy. 

Vedoucí postavení společnost zaujímá na trhu v České republice. Díky tomuto 

postavení poskytuje pojišťovnám záruku kvalitně odvedené práce.  

 Dlouholetá praxe v oboru – společnost působí na trhu více než osmnáct let. 

Díky tomu získala mnoho zkušeností v oboru a může poskytnout svým klientům 

ty nejvyšší záruky.  

 Vlastnictví certifikátů pro systém managementu jakosti ISO 9001:2008 – 

Vývoj informačních systémů, implementace a následná technická podpora - 

vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky pro vlastnictví tohoto certifikátu 

je to pro odběratele jasný znak toho, že společnost své služby poskytuje kvalitně 

a na dané úrovni. Tento certifikát může být vyžadován od zákazníků. Proto 

je společnost ve výhodě. Někteří zahraniční partneři vlastnictví tohoto certifikátu berou 

jako nutnost. Proto má společnost výhodu, že se může ucházet o zakázky i mimo území 

republiky.  

 Kvalitní provozní informační systém SIRAEL – podporuje veškeré procesy 

týkající se pojištění. Funkcionalita systému je realizovaná pomocí modulárního řešení. 

Toto řešení využívají pojišťovny v České republice, na Slovensku či Ukrajině. Jedná 

se o spolehlivý systém, který plně vyhovuje dnešním potřebám pojišťoven. 

 Finanční stabilita – společnost má dobrou finanční stabilitu. Je schopna 

okamžitě vypořádat veškeré své závazky.  

4.5.2  Slabé stránky 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti informačních 

technologií na českém trhu - v České republice je jen malé množství opravdu 

kvalifikovaných pracovních sil, které jsou schopny pracovat v oboru společnosti 

a odvádět opravdu plnohodnotné výkony. Bez kvalifikovaného personálu by společnost 

nemohla existovat a poskytovat služby v dostatečné úrovni. Zaškolovat velké množství 

zaměstnanců je pro firmu finančně nákladné.  

 Velké investice do výzkumu a vývoje - společnost s těmito investicemi musí 

počítat a vytvářet si pro tyto investice dostatečné finanční rezervy. S finanční náročností 
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výzkumu a vývoje je třeba počítat, aby v době, kdy se rozběhne, se společnost nedostala 

do platební neschopnosti a mohla dostát svým závazkům.  

4.5.3 Příležitosti 

 Výběrová řízení pro zavedení nových provozních informačních systémů 

do pojišťoven - velkou příležitostí je zavedení systému SIRAEL do pojišťoven, které se 

chystají změnit svůj stávající informační systém. Pokud se společnosti povede dostat 

informační systém do pojišťovny je velká pravděpodobnost, že veškeré aplikace budou 

opět poskytovány společností, což znamená pro společnost další zisk.  

 Zahraniční trh - v současné době již společnost poskytuje svůj systém 

i v zahraničí. Kladné reference zahraničních firem mohou společnosti pomoci v dalším 

rozvoji na zahraničním trhu.  

4.5.4 Hrozby 

 Nejistá politická situace – vzhledem k nejisté politické situaci se nedá 

předpokládat, jakým směrem se budou ubírat zákony, na jaké problémy se budou 

pojišťovny zaměřovat a jaké služby budou tedy požadovat. Společnost musí na případné 

změny reagovat co nejrychleji. V opačném případě by jí hrozil odliv zákazníků.  

 Nedostatek specialistů - nedostatek specialistů v oboru může způsobit pokles 

úrovně poskytovaných služeb. Společnost díky tomu může ztratit své vedoucí postavení 

na trhu.  

 Odchod zaměstnanců ke konkurenci – je třeba vážit si svých kvalifikovaných 

zaměstnanců. Hrozí totiž jejich odchod ke konkurenci. To může mít pro firmu negativní 

následky. V případě, že konkurenční firma nabídne zaměstnancům mnohem lepší 

podmínky pro práci a případně i vyšší mzdu, je odchod zaměstnanců reálný.  
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5 Návrh řešení 

5.1 Charakteristika projektu 

Pojišťovna dodala zadání formulářů pro webové rozhraní v Excelu. Nejedná 

se o příliš rozsáhlý projekt. Aplikace je provozována vnitřní obchodní službou, kde není 

kladen důraz na grafické ztvárnění aplikace, ale na rychlost vytvoření aplikace. 

A také na dodržení stávajících grafických standardů. Proto je toto zadání vhodné 

a přehledné. Jeho nevýhodou je pouze to, že přímo u zadání nejsou zobrazeny jednotlivé 

obrazovky.  

Obrázek 9: Ukázka zadání formulářů (Zdroj: interní dokumenty firmy AIS Software) 

 

Nejdříve proběhne samotná analýza zadaného projektu. A současně se zpracovává 

zadání pro web. Poté, co je zadání pro web hotovo se pošle ke schválení zadavateli. 

Obdržené připomínky od zadavatele se zpracují.  

Po zpracování všech připomínek probíhá práce na webu a současně se tvoří kostra 

dané aplikace a vytváří se jednotlivé obrazovky.  

V další části probíhá implementace tisků do produktu. Většina tisků je realizována 

jako součást produktu a zde se realizuje jen malá část.  

Poté probíhá ladění a testování produktu ve společnosti. Jakmile produkt projde 

testováním ve firmě, tak se předá k testování na testovací server zákazníka. Zpracují 

se zákazníkovi připomínky a produkt je zpřístupněn na test. Tato fáze se několikrát 

opakuje.  

Poté co k projektu nejsou žádné připomínky, nastupuje ostrý provoz produktu.  
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5.2 Požadavky zadavatele 

Zadavatel projektu má požadavky, které je potřeba při plánování projektu zohlednit: 

- spuštění aplikace pro produkt do 17. 2. 2014 

- používaný jazyk: slovenština 

- kompatibilita se stávajícím systémem pojišťovny 

- přehledné ovládání systému 

5.3 Identifikační listina 

Název projektu:  Vytvoření aplikace pro produkt kapitálového životního 

    pojištění dětí 

Cíl:    Implementace webového rozhraní kapitálového životního 

    pojištění dětí pro slovenskou pojišťovnu. 

Plánovaný termín zahájení: 2. 12. 2013 

Plánovaný termín ukončení: 14. 2. 2014 

Plánované celkové náklady: 74 508 Kč 

Vedoucí projektu:  Vojtěch Pavloušek 

Místo realizace:  Brno, Provazníkova 

Projektový tým:  Manažer projektu 

    odpovědný programátor 

    web programátor 

    produktový analytik 

    tiskový analytik 

    programátor tisků 

    ekonom 

 

Garant projektu:  AIS Software, a. s. 
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Tabulka 10: Milníky projektu (Zdroj: vlastní) 

Název milníku Termín milníku 

Zahájení projektu 2. 12. 2013 

Projektový tým je sestaven 3. 12. 2013 

Zadavatel má k dispozici zadání pro web 12. 12. 2013 

Produkt připraven k ladění a testování ve 

firmě 

27. 12. 2013 

Zpřístupnění produktu zákazníkovi na test 7. 1. 2014 

Ukončení projektu 14. 2. 2014 

 

5.4 Logický rámec 

Tabulka 11: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastní) 

Záměr 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření 
Předpoklady / 

Rizika 

1. Zvýšení tržeb 

společnosti 

1. Růst tržeb 

přibližně 

o 110 000 Kč 

1. 1. Analýza tržeb 

(účetní závěrkou 

k 31. 12. 2014) 

1.2 Kontrola 

vystavených faktur 

za první čtvrtletí 

2014  

 

Cíl 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření 
Předpoklady / 

Rizika 

1. Implementace 

webového rozhraní 

kapitálového 

životního pojištění 

dětí pro slovenskou 

pojišťovnu. 

1.1. Plně funkční 

systém 

1. 2. Nula 

reklamací 

na systém 

1. Žádné chyby 

a nedostatky 

v ostrém provozu 

1. 1. Funkční 

aplikace produktu 

1.2. Nedodržení 

termínu 

stanoveného 

pro vývoj aplikace 

1. 3. Získání 

spolehlivých 

pracovníků 

do týmu 
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Konkrétní výstupy 

projektu 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření 
Předpoklady / 

Rizika 

1. Vytvoření zadání 

pro web 

2. Vytvoření 

samotné aplikace 

3. Implementace 

tisků do aplikace 

4. Ostrý provoz 

produktu 

1. Schválené 

zadání pro web 

2. Funkční 

aplikace 

3. Funkční tisky 

v aplikaci 

4. Funkční produkt 

1. Potvrzený 

dokument 

s návrhem zadání 

2. Testování 

po dobu dvou 

týdnů 

3. Testování 

po dobu jednoho 

týdne 

4. Žádná 

reklamace na 

produkt 

1. Správně 

proškolení 

zaměstnanci 

pro práci s aplikací 

Klíčové činnosti Zdroje Termíny 
Předpoklady / 

Rizika 

1. Sestavení 

projektového týmu 

2. Analýza projektu 

3. Schválené zadání 

pro web 

4. Práce na webové 

aplikaci 

5. Ladění a testování 

6. Návrh tiskového 

analytika 

7. Vytvořená kostra 

aplikace 

8. Zapracování 

připomínek od 

zákazníka 

9. Implementace na 

server zákazníka 

1. Projektová 

dokumentace 

2. Kapacita 

zaměstnanců 

3. Technické 

prostředky 

4. Právní 

konzultace 

1. do 3. 12. 2013 

2. do 5. 12. 2013 

3. do 12. 12. 2013 

4. do 10. 12. 2013 

5. do 6. 1. 2014 

6. do 30. 12. 2013 

7. do 20. 12. 2013 

8. do 23. 1. 2014 

9. do 12. 2. 2014 

1. Správné 

pochopení 

požadavků 

2. Dobře provedená 

analýza 

3. Správně 

provedená 

implementace tisků 

4. Odstraněny 

všechny chyby 

v testovací fázi 
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5.5 Časový plán projektu 

 Časový plán je jednou z nejdůležitějších součástí celého projektu. Jedná 

se o specifikaci posloupnosti činností, které musí být provedeny. Projekt je třeba 

rozdělit na dílčí činnosti, z nichž každou charakterizuji a odhadnu dobu jejího trvání.  

 Začátek realizace projektu je stanoven na 2. prosince 2013. Plánované ukončení 

projektu je stanoveno na 14. února 2014. Vzhledem k tomu, že pojišťovna používá 

provozní informační systém SIRAEL, bude poskytována podpora také pro vytvořenou 

aplikaci, a to po celou dobu jejího používání v pojišťovně.  

5.5.1 Seznam činností projektu a jejich popis 

Zahájení projektu 

 Jedná se o milník projektu.  

 

Sestavení projektového týmu 

 Jedná se o milník projektu. Projektovou činnost bude řídit pověřený 

zaměstnanec firmy AIS Software. Všichni členové projektového týmu jsou zaměstnanci 

společnosti.  

 Z pohledu společnosti není tento projekt rozsáhlý. Tomu bude odpovídat 

velikost projektového týmu. Tým se bude skládat z manažera projektu, odpovědného 

programátora, web programátora, produktového analytika, tiskový analytik, 

programátor tisků a ekonom.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 

 

Sestavení rozpočtu 

 Poté, co je sestaven projektový tým je třeba stanovit rozpočet pro daný projekt. 

Je třeba naplánovat náklady i výnosy projektu.  

 Časový odhad: 1 pracovní den (6 pracovních hodin) 

 

Analýza projektu 

 Zadavatel dodal vypracované zadání. To je třeba zkontrolovat, ujasnit 

si se zákazníkem případné nejasnosti a celé ho analyzovat. Důkladná analýza projektu 

usnadní práci ostatním členům týmu.  
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 Vzhledem k tomu, že se nejedná o příliš náročný projekt a analýzu budou 

provádět zkušení analytici, není třeba velké množství času na analýzu.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (8 pracovních hodin) 

 

Schůzka s programátory 

 Další činností je osobní schůzka se všemi zúčastněnými programátory. Je třeba 

jim předložit zadání. Ujasnit si jednotlivé termíny odevzdání zadané práce a další 

detaily jednající se projektu.  

 Časový odhad: 1 pracovní den (2 pracovní hodiny) 

 

Práce na webové aplikaci 

 Webový programátor na základě analýzy zpracovává zadání na web. Zadání 

pro web je pro projekt důležité. Zpravidla se u menších projektů zpracovává pouze 

jedna verze zadání pro web. Zkušený zaměstnanec dokáže vytvořit takovou verzi, 

která je pro projekt vhodná a dobře realizovatelná.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (10 pracovních hodin) 

 

Odeslání zadání na web ke schválení 

 Jedná se o milník projektu. Poté co webový programátor připraví zadání 

pro web, tak ho pošle svým nadřízeným a analytikovi produktu ke schválení. Pokud 

zadání projde schválením ve společnosti, posílá se dále zákazníkovi ke schválení. Ten 

během jednoho pracovního dne pošle zpět své případné připomínky. Ty jsou 

zapracovány.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (5 pracovních hodin) 

 

Zpracování připomínek 

 V případě, že má zákazník k předvedené práci připomínky je třeba je do projektu 

zapracovat a znova zákazníkovi odeslat zadání ke schválení. Tento cyklus se opakuje 

tolikrát, dokud zákazník má připomínky k zadání. Vzhledem k náročnosti projektu 

a také vzhledem k tomu, že to není první projekt tvořený pro tohoto zákazníka, 

se dá očekávat, že připomínek nebude velké množství.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 
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Práce na webu - tvorba kostry dané aplikace, vytváření obrazovek 

 Vytváří se webová část dané aplikace. Na této části projektu se může podílet 

více členů projektového týmu najednou. Členové mezi sebou musí spolupracovat. 

Všichni členové týmu se při tvorbě řídí zpracovanou analýzou a požadavky zákazníka.  

 Časový odhad: 5 pracovních dní (44 pracovních hodin) 

 

Implementace tisků do produktu 

 Většina tisku je realizována už jako součást produktu. V této fázi se realizuje 

jen malá část tisků.  

 Časový odhad: 1 pracovní den (3 pracovní hodiny) 

 

Ladění a testování ve firmě 

 Jedná se o další milník projektu. V momentě, kdy skončí všechny fáze tvorby 

projektu a je projekt kompletní, nastupuje jeho testování ve firmě. Zaměstnanci 

testování provádí dle předem vytvořeného testovacího plánu. 

 Během testování se okamžitě zapracovávají operativní připomínky. 

To jsou takové, bez kterých nemůže testování dále pokračovat. Jsou to připomínky 

zásadní. S blížícím se termínem nasazení se těchto připomínek objevuje 

čím dál tím více.  

  Časový odhad: 3 pracovní dny (15 pracovních hodin) 

 

Zapracování připomínek 

 Jedná se o připomínky neoperativní. Tyto připomínky nebránili v dalším 

testování projektu, zpracovávají se jednorázově na konci testování.  

 Časový odhad: 1 pracovní den (4 pracovní hodiny) 

 

Vrácení na test ve firmě 

 Po zapracování připomínek se projekt opět vrací na test ve firmě. V případě, 

že jsou objeveny další připomínky, vrací se projekt opět k jejich zapracování. Tato fáze 

se opakuje tolikrát, dokud není projekt bez připomínek.  

 V momentě, kdy je projekt prohlášen ve firmě za bezchybný, nahraje 

se na testovací server zákazníka. 
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 Časový odhad: 1 pracovní den (4 pracovní hodiny) 

 

Předání na testovací server zákazníka 

 Milník projektu. Zákazník má možnost otestovat produkt. Součástí 

je také  konfigurace na testovacím serveru. Veškeré chyby je třeba odhalit a odstranit 

dříve, než produkt půjde do ostrého provozu. Zákazník má své zaměstnance, 

kteří se tomuto testování věnují. Mají přesné informace co testovat, jak nejlépe chyby 

v produktu odhalit.  

 Časový odhad: 1 pracovní den (nahrání na server zákazníka a zpřístupnění 

produktu) (2 pracovní hodiny) 

 

Testování u zákazníka 

 Zákazník si potřebuje otestovat všechny situace, které mohou nastat. Testování 

se věnují proškolení zaměstnanci zákazníka.  

 Časový odhad: 4 pracovní dny 

 

Zapracování připomínek od zákazníka 

 Zákazník pošle své připomínky k produktu. Připomínky jsou zpracovány, 

produkt upraven dle přání zákazníka, závady jsou odstraněny a produkt je opět 

zpřístupněn na serveru zákazníka pro testování.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (6 pracovních hodin) 

 

Opětovné zpřístupnění na serveru zákazníka 

 Poté, co jsou připomínky zpracovány, je produkt opět zpřístupněn na serveru 

zákazníka na testování. Zákazník produkt opět otestuje a pošle nové připomínky, 

které v projektu nalezl. U rozsahu tohoto projektu se dá očekávat, že tato fáze nastane 

dvakrát až třikrát.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny 

 

Opětovné zapracování připomínek od zákazníka 

 Připomínky jsou zapracovány a projekt znovu zpřístupněn na serveru zákazníka.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (4 pracovní hodiny) 
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Poslední test u zákazníka 

 Zákazník naposledy otestuje produkt. V momentě, kdy už zákazník nemá žádné 

připomínky je produkt připravován pro nasazení do ostrého provozu. 

 Časový odhad: 1 pracovní den 

 

Časová rezerva 

 Je nutné vytvořit si dostatečnou rezervu projektu, která slouží pro vykrytí 

případného zpoždění ze strany zákazníka. Dále pro vykrytí problémů ze strany 

společnosti jako jsou nemoci zaměstnanců, atd. Spuštění projektu je obvykle podpořeno 

reklamní kampaní, z toho důvodu musí být ostrý provoz spuštěn ve stanoveném 

termínu.  

 Časový odhad: 11 pracovních dní 

 

Ostrý provoz produktu 

 Produkt se nahraje na server zákazníka a ten ho začne používat při uzavírání 

pojistek kapitálového životního pojištění dětí. Během ostrého provozu 

by se již v projektu neměli vyskytnout žádné chyby.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (6 pracovních hodin) 

 

Ukončení projektu 

 Milník projektu. Poté co je produkt připraven na ostrý provoz a nahrán 

bezchybně na server zákazníka, tak společnost vystaví zadavateli fakturu za poskytnuté 

služby. Společnosti spolu zůstanou nadále v kontaktu. V případě jakýchkoliv problémů 

z funkčností či požadavků na jakoukoliv změnu v produktu je společnost připravena 

zadavateli opět poskytnout své služby.  

 Po zaplacení faktury samotný projekt končí a nastupuje fáze vyhodnocení 

úspěšnosti projektu. Manažer projektu zhodnotí výsledek daného projektu.  

 Časový odhad: 2 pracovní dny (3 pracovní hodiny)  

5.5.2 Přehled činností 

 V následující tabulce je uveden přehled činností tak, jak je zpracován 

v Ganttovém diagramu. Diagram naleznete v příloze 1.  
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Tabulka 12: Přehled činností (Zdroj: vlastní) 

5.5.3 Shrnutí časového plánu 

 Výstupem časové analýzy je plán, který je třeba dodržet, aby byl projekt 

dokončen v termínu. Doby trvání jednotlivých činností byly odhadnuty na základě 

zkušeností členů týmu.  

 Začátek projektu je stanoven na 2. prosince 2013, projekt by měl být ukončen 

14. února 2014. Projekt musí být funkční 17. února 2014. Není přípustné pozdější 

nasazení produktu do ostrého provozu z důvodu reklamní kampaně na daný produkt.  

 Vzhledem k tomu, že projekt je realizován během prosince je třeba počítat 

s vánočními svátky a také s dovolenou členů týmu. Z toho důvodu se s některými 

pracovními dny v časovém plánu nepočítá. Na projektu se bude pracovat 49 pracovních 

dní včetně rezervy, která je stanovena na 11 pracovních dní.  



59 

 

 V případě nečekaných událostí má firma časovou rezervu jedenácti pracovních 

dní od posledního testu u zákazníka do nutnosti spustit ostrý provoz produktu. Projekt 

může ohrozit jak zpoždění ze strany zákazníka, tak nemoc členů projektového týmu.  

 Zaměstnanci firmy se tomuto projektu nebudou věnovat každý pracovní den 

celou pracovní dobu, která činí osm hodin, ale pouze určený časový interval, 

který na každou činnost mají. Je nutné časový plán pravidelně kontrolovat. V případě, 

že by se projekt dostal do skluzu většího, než je plánovaná rezerva, je možnost převelet 

zaměstnance pouze na tento projekt po celý pracovní den. Za předpokladu, že by jejich 

převelení neohrozilo jiný, pro firmu důležitější projekt. Toto řešení je možné aplikovat 

pouze v nejkritičtějším případě. 

5.6 Rizika projektu 

 Při realizaci každého projektu je velmi důležité analyzovat a hodnotit možné 

ohrožení projektu. Nikdy se nám nepovede vypracovat seznam všech možných rizik, 

které v dané situaci mohou nastat. Avšak zaměřit se na hlavní rizika pro daný projekt 

a navrhnout opatření k těmto rizikům je pro každý projekt klíčové. Díky opatřením 

víme, jak se v případě ohrožení projektu daným rizikem zachovat.  

5.6.1 Identifikace rizik 

 Pro provedení analýzy rizik jsem si vybrala metodu RIPRAN.  

Tabulka 13: Riziko č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 1 

Hrozba Nedodržení časového plánu 

Scénář 

Díky realizačním problémům, jakými jsou např. časový skluz, 

nedostatečně proškolení zaměstnanci, se projekt nestihne ukončit 

v půlce února 2014 

Pravděpodobnost SP 

Dopad VD 

Hodnota VHR 

Opatření Neustále kontrolovat stanovené milníky projektu 

Termín realizace 

opatření 

Pravidelně během trvání projektu 
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Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

SHR 

 

Tabulka 14: Riziko č. 2 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 2 

Hrozba Překročení finančního plánu 

Scénář 
Špatně odhadnuté náklady projektu, nutnost provést neplánované 

změny v projektu 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření 
Při navrhování projektu dbát na reálnost navržených cen, 

vytvořit finanční rezervu pro projekt 

Termín realizace 

opatření 

Pravidelně během trvání projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 15: Riziko č. 3 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 3 

Hrozba Mnoho chyb v testovací fázi 

Scénář 

Špatně provedená analýza projektu, nedůslednost při tvorbě 

programu, málo kontrol ve fázi programování. Různá kvalita 

práce od jednotlivých zaměstnanců. 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 
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Opatření Pravidelné kontroly ve fázi programování 

Termín realizace 

opatření 

V průběhu programování  

Osobní 

zodpovědnost 

Odpovědný programátor 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 16: Riziko č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 4 

Hrozba Špatné pochopení zadání od zadavatele 

Scénář 
Při komunikaci se zadavatelem nemusí dodavatel vždy přesně 

pochopit, jak si výslednou práci zadavatel představuje 

Pravděpodobnost NP 

Dopad VD 

Hodnota SHR 

Opatření 

Sepsání písemné smlouvy, do smlouvy uvést všechny potřebné 

detaily a požadavky pro daný projekt, zadání 

by mělo prostudovat více kompetentních zaměstnanců  

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

Nulová hodnota rizika 

 

Tabulka 17: Riziko č. 5 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 5 

Hrozba Časté změny ze strany zadavatele 

Scénář Zadavatel během tvorby projektu často mění své požadavky 

Pravděpodobnost SP 
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Dopad SD 

Hodnota SHR 

Opatření 
Ve smlouvě jasně stanovit podmínky změn v zadání 

a také postihy za tyto změny a jejich dopady 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 18: Riziko č. 6 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 6 

Hrozba Nutnost převelet zaměstnance na důležitější projekty 

Scénář 

V případě nedostatku zaměstnanců u důležitějších projektů 

je třeba omezit nebo na chvíli pozastavit práci u méně důležitých 

projektů 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření Mít časovou rezervu pro projekt 

Termín realizace 

opatření 

V průběhu celého projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 
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Tabulka 19: Riziko č. 7 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 7 

Hrozba Výrazné organizační změny v podniku 

Scénář 

Podnik se začne více soustředit na jiné projekty, vytvoření 

nových rozsáhlejších projektových týmů se současnými členy 

projektu 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření 
Dostatečná časová rezerva pro daný projekt, dostatečný počet 

zaměstnanců ve firmě 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 20: Riziko č. 8 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 8 

Hrozba Dlouhodobá nemoc či odchod člena týmu 

Scénář 

Člen projektového týmu se ocitne v delší pracovní neschopnosti, 

člen projektového týmu vážně poruší zákoník práce či etický 

kodex firmy a je s ním rozvázán pracovní poměr okamžitě 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření 
Správné nastavení sdílení informací nejen zadavatele projektu, 

manažera projektu, ale také od ostatních členů týmu 

Termín realizace 

opatření 

Pravidelná kontrola sdílení informací během celého projektu 
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Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

Nulová hodnota rizika 

 

Tabulka 21: Riziko č. 9 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 9 

Hrozba Živelná pohroma 

Scénář 
Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, může se jednat 

např. o povodeň či požár 

Pravděpodobnost NP 

Dopad MD 

Hodnota NHR 

Opatření 
Pravidelné zálohování částí projektu, zajištění záloh 

proti živelným pohromám 

Termín realizace 

opatření 

Každý den 

Osobní 

zodpovědnost 

Odpovědný programátor 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 22: Riziko č. 10 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 10 

Hrozba Změna zákonů týkajících se pojišťovnictví na Slovensku 

Scénář 
Slovenská republika by se rozhodla pro nečekané a rychlé změny 

v oblasti pojišťovnictví, které by zasáhly projekt 

Pravděpodobnost NP 

Dopad VD 

Hodnota SHR 

Opatření Před začátkem projektu se seznámit s chystanými změnami 
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týkajících se pojišťovnictví na Slovensku 

Termín realizace 

opatření 

Pravidelně během trvání projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 23: Riziko č. 11 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 11 

Hrozba Rozpory se zadavatelem projektu 

Scénář 
Projekt se zpomalí v důsledku řešení nečekaných rozporů 

se zadavatelem projektu 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření 
Důkladně propracovaná smlouva. Dostatečná komunikace 

před i v průběhu konání projektu 

Termín realizace 

opatření 

Pravidelně během trvání projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 24: Riziko č. 12 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 12 

Hrozba Nedostatečně informovaní programátoři 

Scénář 

Programátoři se nedostatečně seznámí s analýzou projektu, 

nebo špatně pochopí jejich úkol a v důsledku toho se práce na 

aplikaci zpomalí 
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Pravděpodobnost SP 

Dopad SD 

Hodnota SHR 

Opatření 
Kontrola kvality informovanosti programátorů. Důkladné 

seznámení programátorů s analýzou projektu 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu, na schůzce s programátory 

Osobní 

zodpovědnost 

Odpovědný programátor 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 25: Riziko č. 13 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 13 

Hrozba Nedostatek kvalitních pracovních sil 

Scénář 

V případě nedostatku kvalifikovaných pracovních sil budou 

do projektu zapojeni i méně zkušení zaměstnanci. To může 

ohrozit kvalitu zpracování projektu 

Pravděpodobnost SP 

Dopad SD 

Hodnota SHR 

Opatření 
Zajistit dostatečné proškolení méně zkušených zaměstnanců. 

Zajistit jim práci pod vedením zkušených zaměstnanců 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 
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Tabulka 26: Riziko č. 14 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 14 

Hrozba Změna požadavků na webové části aplikace 

Scénář 
Zadavatel bude požadovat změny na webové části aplikace. 

To povede ke zdržení celého projektu 

Pravděpodobnost NP 

Dopad VD 

Hodnota SHR 

Opatření Vytvoření časové rezervy, propracování důkladnější smlouvy 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 

Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

Tabulka 27: Riziko č. 15 (Zdroj: vlastní) 

Riziko číslo 15 

Hrozba 
Nevhodně zvolení pracovníci ze strany zadavatele 

pro komunikaci s firmou AIS Software.  

Scénář 

Nevhodně zvolení pracovníci ze strany zadavatele mohou 

způsobit špatnou specifikaci projektu, či nedostatečné otestování 

aplikace. Kvalita aplikace i celého projektu je ohrožena 

Pravděpodobnost NP 

Dopad SD 

Hodnota NHR 

Opatření Pravidelná komunikace se zadavatelem 

Termín realizace 

opatření 

Před zahájením a během trvání celého projektu 

Osobní 

zodpovědnost 

Manažer projektu 
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Výsledná hodnota 

sníženého rizika 

NHR 

 

5.6.2 Mapa rizik 

 Na obrázku je znázorněna mapa rizik. Prostorově vidíme významnost 

jednotlivých rizik před opatřením, která jsem pro tento projekt definovala. Křivky 

oddělují oblast kritických, závažných a běžných (provozních) rizik. Je třeba se zaměřit 

hlavně na rizika kritická, která jsou v pravém horním rohu.  

 Nízký dopad má hodnotu 0-1, střední 1-2 a vysoký 2-3. Pravděpodobnost 

s hodnotou 0-1 je nízká, s hodnotou 1-2 je střední a s hodnotou 2-3 je vysoká.  

 

Obrázek 10: Mapa rizik před opatřeními (Zdroj: vlastní) 
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5.6.3 Celkové posouzení rizik projektu 

 Cílem analýzy rizik je identifikace možných hrozeb, které můžou negativně 

ovlivnit průběh i závěr projektu. Ke každému identifikovanému riziku je navrhnuto 

opatření.   

 V rámci řešeného projektu jsem identifikovala patnáct rizik, které mohou ohrozit 

realizaci projektu. Vysokou hodnotu rizika má pouze jedno mnou identifikované riziko. 

Střední hodnotu rizika má šest rizik a zbývajících osm má hodnotu rizika nízkou. 

 Díky mnou navrženým opatřením se hodnota rizik snížila. Vysoká hodnota 

rizika se u nedodržení časového plánu snížila na střední hodnotu rizika. U rizika 

dlouhodobá nemoc či odchod člena týmu a u rizika špatné pochopení zadání 

od zadavatele se dokonce povedlo riziko snížit na nulovou hodnotu. Ostatní rizika mají 

nízkou hodnotu.  

 I přes provedenou analýzu rizik se v projektu mohou vyskytnout další 

neidentifikovaná rizika. Je důležité, aby s tím manažer projektu počítal a řešil nečekané 

situace včas. 

 V následujícím grafu jsou znázorněny významnosti rizik před a po zavedení 

opatření.  

Obrázek 11: Graf významnosti rizik (Zdroj: vlastní) 
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5.7 Matice odpovědnosti 

 V následující tabulce je uveden rozklad projektu na jednotlivé činnosti podle 

WBS (Work Breakdown Structure). K jednotlivým funkcím v projektovém týmu 

je přiřazena odpovědnost k těmto činnostem. Všichni členové projektového týmu 

jsou zaměstnanci firmy AIS Software. V tabulce je uveden i zástupce zadavatele. 

Ten není přímo členem týmu, ale má přiřazené jisté odpovědnosti.   

 V tabulce jsou použity následující zkratky: 

Zpracovává – Z 

Spolupracuje – S 

Kontroluje – K 

 

Tabulka 28: Matice odpovědnosti (Zdroj: vlastní) 

Činnosti 
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Zahájení projektu Z       S 

Spuštění projektu Z        

Sestavení projektového týmu Z S S S S S S  

Sestavení rozpočtu S S  S S  Z  

Analýza projektu K S  Z     

Schůzka s programátory K Z S   S   

Práce na webové aplikaci K S Z S     

Odeslání zadání na web ke schválení Z S      K 

Zpracování připomínek K Z S S     

Práce na webu K K Z      

Implementace tisků do produktu K K   S Z   

Testovací provoz K Z K K K K   

Ladění a testování ve firmě K Z S   S   

Zapracování připomínek K S Z   Z   

Vrácení na test ve firmě K Z S   S   

Testování se zadavatelem K       Z 

Předání na testovací server zadavatele K       Z 
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Zapracování připomínek od zadavatele K Z S   S   

Opětovné zpřístupnění na server K Z      K 

Poslední test u zadavatele K       Z 

Ostrý provoz produktu K Z S   S   

Vypořádání se zadavateli Z      Z K 

Ukončení projektu Z S     S K 

5.8 Plánované náklady projektu 

 Při stanovení nákladů na projekt byla využita metoda expertního odhadu 

a také byly využity firmou stanovené náklady na některé činnosti ve firmě.  

 Převážná část nákladů na tento projekt je tvořena mzdovými náklady. Dalšími 

náklady jsou režijní náklady na projekt.  

5.8.1 Mzdové náklady 

 Všichni členové týmu jsou zaměstnanci firmy AIS Software. Jejich mzda 

bude vyplacena v obvyklé výši. Pokud bude projekt úspěšně ukončen a vyhodnocen 

jako bezproblémový, projektový manažer a odpovědný programátor obdrží ke svému 

obvyklému platu i prémii.  

 Projektový manažer bude zodpovědný za celý projekt. Ovšem vzhledem 

k menší časové náročnosti projektu bude mít kromě řízení tohoto projektu ještě jiné 

úkoly ve firmě. Mzdové náklady projektového manažera jsou na ten to projekt firmou 

odhadnuty na 500 Kč na hodinu. Projektový manažer dle časového plánu stráví 

projektem dvanáct hodin. Mzdové náklady budou činit 6 000 Kč.  

 Stejně jako projektový manažer má i odpovědný programátor mnoho jiných 

činností kromě dohlížení na tento projekt. Mzda odpovědného programátora 

byla firmou odhadnuta na 420 Kč na hodinu. Dle časového plánu odpovědný 

programátor stráví na projektu čtrnáct hodin. Mzdové náklady budou činit 5 880 Kč.  

 Nejvíce času na projektu stráví webový programátor. Mzda webového 

programátora byla firmou určitě na ve stejné výši jako mzda produktového a tiskového 

analytika a také programátora tisků. Mzda byla určena ve výši 360 Kč na hodinu. 

Webový programátor stráví na projektu podle časového plánu šestaosmdesát hodin. 

Což činí 30 960 Kč.  
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 Produktový analytik podle časového plánu stráví na projektu pouze sedm hodin. 

Celková mzda produktového analytika související s projektem bude činit 2 520 Kč.  

 Tiskový analytik v případě tohoto projektu nemá příliš náročnou práci. 

Jeho mzda na projektu byla stanovena ve výši 720 Kč.  

 Programátor tisků stráví dle časového odhadu na projektu tři hodiny. Jeho mzda 

týkající se projektu byla stanovena ve výši 1 080 Kč.  

 Ekonom se podílí na tvorbě rozpočtu a je zodpovědný za konečnou kalkulaci 

produktu a vystavení faktury a veškeré dokumentace zadavateli. Na projektu 

dle časového plánu stráví šest hodin. Mzda ekonoma je stanovena ve výši 300 Kč 

za hodinu. Celkové mzdové náklady na ekonomického pracovníka v tomto projektu 

činí 1 800 Kč.  

 Projektový manažer v případě, že projekt proběhne dle časového 

harmonogramu, získá odměnu ve výši 5 000 Kč. Prémie odpovědného programátora 

je stanovena ve výši 4 000 Kč. Prémie budou vyplaceny jen v případě, že projekt 

proběhne podle časového plánu a bude vyhodnocen jako bezproblémový.   

 Celkové mzdové náklady projektu činí 48 960 Kč. Celkové náklady na prémie 

jsou vyčísleny ve výši 9 000 Kč.  

 Mzdové náklady jednotlivých členů projektového týmu jsou uvedeny přehledně 

v následující tabulce.  

Tabulka 29: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní) 

Manažer projektu   6 000 Kč 

Odpovědný programátor   5 880 Kč 

Webový programátor 30 960 Kč 

Produktový analytik   2 520 Kč 

Tiskový analytik      720 Kč 

Programátor tisků   1 080 Kč 

Ekonom   1 800 Kč 

Odměny   9 000 Kč 

Celkem 57 960 Kč 
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5.8.2 Režijní náklady 

 Pro práci na projektu budou zaměstnanci firmy využívat prostory, kanceláře 

a vybavení firmy AIS Software. Mezi režijní náklady patří také náklady za energie, 

vodu, teplo, kancelářské potřeby, ostrahu objektu atd.  

Režijní náklady byly společností stanoveny ve výši 13 000 Kč na projekt.  

Pro projekt je nutné vytvořit rezervu na pokrytí rizik a nečekaných situací. 

Rezerva je stanovena ve výši 5 % předpokládaných nákladů projektu.  

5.8.3 Celkové náklady projektu 

Celkové náklady jsou stanoveny součtem rezervy, mzdových a nepřímých 

nákladů.  

Tabulka 30: Celkové náklady projektu (Zdroj: vlastní) 

Mzdové náklady 57 960 Kč 

Režijní náklady 13 000 Kč 

Rezerva   3 548 Kč 

Celkem 74 508 Kč 

5.9 Předpokládané přínosy projektu 

 Projekt má více přínosů. Jedním z přínosů je zvýšení tržeb společnosti. 

Dle analýzy času členové projektového týmu na projektu stráví celkem 130 hodin. 

V hodinové sazbě, kterou si firma stanovila pro tento produkt, jsou započítány 

plánované náklady na projekt, případnou reklamaci a také marže společnosti. Suma 

byla vyčíslena na 850 Kč na hodinu. Celkový výnos produktu bude činit 110 500 Kč. 

Díky zvýšení tržeb o tuto sumu bude naplněn záměr projektu.   

 Zvýšení tržeb ovšem není hlavním přínosem projektu. Projekt má více 

významných přínosů. Jedním z dalších je využití metodiky projektového managementu 

při tvorbě návrhu projektu. Tato metoda poskytne společnosti nový náhled na řízení 

projektu. Společnost tím získá know-how, jehož hodnota je nevyčíslitelná. Z projektu 

může společnost získat zkušenosti a nový pohled na řízení dalších projektů, 

které společnost bude zpracovávat.  

 Jedním z dalších přínosů je spokojený zákazník. Pojišťovna využívá produkt 

Sirael. Úspěšnou implementací webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí 
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utvrdí slovenskou pojišťovnu v tom, že výběr dodavatele informačních systémů 

byl správný. Kladné reference mohou pomoci získat společnosti nové zákazníky. 

Dále v případě, že by se pojišťovna rozhodla rozšířit své služby o další produkty, 

pro rozšíření svého informačního systému se pravděpodobně rozhodne požádat opět 

společnost AIS Software.  
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6 Závěr 

 Úkolem diplomové práce bylo využití nástrojů a metodik projektového 

managementu ve společnosti AIS Software. Metodiky byly použity pro realizaci 

projektu implementace webového rozhraní kapitálového životního pojištění dětí 

pro slovenskou pojišťovnu.  

 Cílem práce bylo využít metodiky projektového managementu při tvorbě návrhu 

projektu pro vybranou společnost. Cíl práce byl splněn.  

 Práce byla rozdělena do pěti hlavních částí. V první části práce byl vymezen 

problém, cíl práce a popsány metody zpracování práce. Ve druhé části práce 

byla představena společnost, popsán její obor podnikání. Ve třetí části práce 

byly popsány teoretická východiska, které byly využity při tvorbě práce. 

  Ve čtvrté části práce byly provedeny analýzy současného stavu. Byla provedena 

analýza SLEPTE, dále bylo zkoumáno oborové okolí pomocí Porterova modelu pěti 

konkurenčních sil. Vnitřní faktory byly popsány metodou 7S. Závěrem této kapitoly 

byla vytvořena SWOT analýza v níž byly pospány silné a slabé stránky společnosti. 

Také její příležitosti a hrozby.  

 V páté části projektu byl proveden návrh řešení. Na projekt byly aplikovány 

metodiky projektového managementu. Nejdříve jsem daný projekt charakterizovala 

a popsala také požadavky zadavatele. Projekt byl dál popsán pomocí identifikační 

listiny a logického rámce. Dále byla provedena časová analýza. Časová analýza 

byla znázorněna pomocí Ganttova diagramu. Projekt bude trvat 49 pracovních dní. 

Do této doby je započítána i rezerva projektu, která činí 11 pracovních dní. Délka 

rezervy byla zvolena s ohledem na nutnost spustit ostrý provoz aplikace v daném 

termínu. Na spuštění projektu navazuje reklamní kampaň pojišťovny. Proto se nesmí 

stát, že by se spuštění opozdilo.  

 Dále byla provedena analýza rizik. Bylo identifikováno patnáct rizik, 

která mohou ohrozit projekt. Ke každému riziku jsem stanovila jeho pravděpodobnost 

a dopad na projekt. Dále bylo ke každému riziku definováno opatření. Všechna rizika 

byla zpracována do mapy rizik. V grafu významnosti rizik je přehledně znázorněna 

významnost rizika před opatřením a poté po aplikaci daného opatření.  

 Byla vytvořena také matice odpovědnosti. V té je zaznamenám rozklad projektu 

na jednotlivé činnosti WBS. U všech činností je stanoveno kdo za ni zodpovídá, 
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kdo na ní spolupracuje a kdo ji kontroluje. Kromě členů projektového týmu 

jsem do matice odpovědnosti zařadila i zástupce zadavatele. Není přímo členem týmu, 

ale má v projektu jisté odpovědnosti.  

 Pro projekt byly odhadnuty náklady. Jedná se o náklady mzdové a režijní. Dále 

je v nákladech nutné počítat s finanční rezervou pro projekt. Celkové náklady 

byly stanoveny ve výši 74 508 Kč. Náklady projektu bude společnost financovat 

z vlastních finančních zdrojů.  

 Přínosem práce je nejen dosažení požadované výše tržeb, ale také získání 

kladných referencí od pojišťovny. Dalším podstatným přínosem je pro společnost 

získání zkušeností s vedením projektů. Tato zkušenost je přínosem nejen pro společnost, 

ale také pro mě. Díky tomuto projektu jsem si mohla vyzkoušet nástroje a metodiky 

projektového managementu v praxi.  
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