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Abstrakt 

Tématem dizertační práce je sestavení metodiky business analýzy při zavádění 

informačních systémů v telekomunikačních podnicích v České republice. Tato metodika je 

sestavena prostřednictvím kvalitativního výzkumu – zakotvené teorie, s doplněním 

kvantitativním výzkumem a sekundárním výzkumem složeným z rešerší dostupné 

literatury. Při tvorbě metodiky jsem vycházela ze současných potřeb telekomunikačních 

podniků, které jsou charakteristické vysokou závislostí na informačních systémech, 

flexibilitou, konkurencí a neustálým zkracováním období platnosti podnikové strategie.  

Business analýza v těchto podnicích vychází především ze strategických cílů a její náplní je 

sestavit a analyzovat tzv. business požadavky, které by se měly promítnout v novém 

(inovovaném) informačním systému a zároveň transformují strategické cíle do konkrétních 

požadavků na fungování informačního systému. Tento systém by po jeho zavedení měl 

napomoci strategické cíle naplnit. 

Dizertační práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické práci se zaměřuji zejména na 

vymezení pojmů, obecných metodik provádění business analýzy a jejich souvislostí 

s procesním a projektovým řízením používaným při zavádění informačních systémů 

v telekomunikacích. Zároveň se zabývám identifikací a vysvětlením použitých 

výzkumných metod. Druhá, praktická část je věnována primárnímu výzkumu. Pro získání 

údajů pro tento výzkum byly provedeny rozhovory s 18 respondenty z telekomunikačního 

oboru a jejich výroky byly podrobeny kvantitativnímu a kvalitativnímu zkoumání. Získané 

údaje byly konceptualizovány, kategorizovány a následně kódovány do výsledné metodiky. 

Práce rovněž obsahuje návrh využití metodiky v teorii, praxi i výuce. 
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Abstract 

The topic of the thesis is to build a business analysis methodology for the implementation 

of information systems in telecommunication enterprises in Czech Republic. This 

methodology is composed by qualitative research - grounded theory, supplemented by 

quantitative research and secondary research using an available literature. In the 

preparation of the methodology I have used the current needs of telecommunications 

companies, which are characterized mainly by high dependence on information systems, 

high flexibility, competition and shortening of the corporate strategy timeline. 

Business analysis in the telecommunications is mainly based on the strategic objectives and 

its task is to compile and analyze the business requirements that should be reflected in the 

new (upgraded) information systems while transforming strategic objectives into specific 

requirements for the operation of this system. Those systems should help fulfill strategic 

objectives. 

The thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part I was focuses mainly on the 

definition of terms, as well as the general methodology for conducting business analysis 

and their relationships with process and project management used in the implementation of 

information systems in telecommunications. Also I identified and explained the used 

research methods. The second part is focused on primary research. To obtain data the 

research was carried out interviews with 18 respondents from the telecommunications 

industry and their statements were subjects for quantitative and qualitative research. The 

data obtained were conceptualized, categorized and then coded into the resulting 

methodology. The thesis also includes a proposal for the use of the methodology in theory, 

practice and teaching. 
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Teoretická část 

________________________________________________________________________________ 

1. Úvod 

Jaký by měl být obsah metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů 

v telekomunikačních podnicích? 

Tato otázka v sobě zahrnuje široké spektrum odpovědí a možností vědeckého výzkumu jak 

pro zavádění nových informačních systémů, tak pro změnu a inovaci stávajících. Obecně 

může být metodika business analýzy použita v různých typech organizací jak dle velikosti, 

odvětví, tak dle jejich vlastnictví. Nepostradatelnou roli má business analýza v podnicích, 

jejichž fungování je podporováno sofistikovanými informačními systémy, které se neustále 

mění a modernizují v reakci na rychlý rozvoj odvětví, ve kterém podnik funguje. Potřeba 

informační podpory ve formě automatizovaných operací se plně integrovala zejména do 

velkých organizací (podniků), které zaměstnávají dle pravidel EU nejméně 250 osob, a 

jejich roční obrat dosahuje částky nejméně 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma 

roční rozvahy dosahuje nejméně 43 milionů EUR (Pomůcka pro určení velikosti podniku, 

2011). Informační systémy zároveň nabývají v podnicích na komplexnosti, a proto je stále 

složitější jak jejich optimalizace přidáváním dalších funkcionalit či povyšováním na nové 

verze, tak jejich výměna a zavádění nového systému. Jednotlivé systémy jsou vzájemně 

v různé míře provázány a zvyšují tak svou komplexnost a složitost. Současně obsluhují 

množství informací, jak pro styk organizace s externími zákazníky, tak pro zajištění 

interního provozu. S rozvojem využití informačních systémů a technologií v obou typech 

informačních toků je nezbytné zavádět (implementovat), integrovat a provozovat stále nové 

systémy či jejich aktualizované verze, a to co nejefektivnějším způsobem s ohledem na 

omezené rozpočty uvolněné na tuto implementaci. 

Informační systémy jsou pro telekomunikační podniky kriticky důležité, což implikuje i 

důležitost business analýzy. Telekomunikační odvětví je charakterizováno a případně se od 

ostatních odlišuje kombinací následujících charakteristik:   
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- Vysoká závislost na využívání informačních systémů, které se rychle rozvíjejí. 

- Poskytování služeb v reálném čase (on-line), při jejichž přerušení dochází 

k okamžitému dopadu na zákazníka.  

- Vysoká konkurence na telekomunikačním trhu. 

- Vysoká flexibilita trhu ovlivněná trendy v rozvoji služeb (např. útlum hlasových a 

rozvoj datových služeb). 

- Krátkodobá platnost podnikové strategie. 

- Obdobná architektura informačních systémů v různých telekomunikačních 

podnicích. 

- Informačně - technologická vyspělost zaměstnanců. 

- Nutná dostupnost služeb i při přeshraniční migraci zákazníků. 

Metodické postupy při zavádění informačních systémů by měly obsahovat potřebu 

přesného a komplexního vydefinování požadavků na budoucí fungování informačního 

systému. Tyto požadavky je možno sestavit s využitím tzv. business analýzy, která umožní 

vymezit veškeré business požadavky na informační systém a vazby mezi nimi. Vychází se 

přitom z předpokládaného cílového využití informačních systémů pro obchodní účely 

organizací a z toho, že tyto systémy podporují dosažení strategických cílů organizace. 

Uvedené charakteristiky telekomunikačního trhu vytvářejí prostor pro sestavení samostatné 

metodiky business analýzy platné pro telekomunikační odvětví, která tyto charakteristiky 

oproti obecným přístupům k business analýze zohledňuje.  

Vzhledem k tlaku na rychlost a finanční efektivitu zavádění změn v informačních 

systémech do produkčního prostředí se při provádění business analýzy setkáváme se třemi 

základními problémy, které dále v této práci vedou k formulaci výzkumné otázky: 

- Nedostatečný prostor (jak časový, tak finanční) věnovaný business analýze již 

ve fázi odhadu softwarového projektu (McConnel, 2006). Má se za to, že 

požadavky na fungování informačního systému již v organizaci existují a jsou 

vyjasněny, tudíž pro účely implementace informačního systémů jde jen o krátký 

časový a obsahový prostor věnovaný sumarizaci těchto požadavků. 



 

 

3 

 

- Nedostatečně stanovený cíl business analýzy v rámci projektu a jeho rozdělení 

na dílčí cíle. V případě odhadu softwarového projektu (McConnel, 2006) se 

předpokládá, že součástí tohoto projektu je nativně i business analýza a není 

věnována dostatečná pozornost pečlivému stanovení jejího cíle v konkrétním 

projektu, ani dílčím cílům, které je potřeba stanovit hlavně v případě, kdy je 

projekt komplexnější a zahrnuje kritický informační systém organizace obvykle 

společně s nutnou přestavbou již existujících rozhraní mezi systémy. 

- Nedostatečný metodický základ pro správné provedení business analýzy. 

K business analýze se přistupuje obvykle s ohledem na cíl celého softwarového 

projektu a veškerá pozornost se upírá na projekt jako celek, obvykle bez 

identifikace nejefektivnějšího přístupu k analýze business požadavků na 

výsledný informační systém. Zároveň do implementačního procesu vstupují 

různé přístupy spolupracujících externích dodavatelů (podniků), které se na 

implementaci informačního systému podílejí. Dochází tak k tříštění metodického 

přístupu k business analýze. 

Uvedené problémy při zavádění nových informačních systémů v podniku nebo jejich změn 

jsou základem pro stanovení výzkumné otázky související se sestavením metodiky business 

analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích. Uvedená 

specifika telekomunikačních podniků vymezují prostor pro vytvoření samostatné metodiky 

pro telekomunikace, která by podpořila plnění strategických cílů telekomunikačního 

podniku s ohledem na charakteristiky telekomunikačního trhu.  
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2. Struktura práce 

Struktura předkládané dizertační práce zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. 

Obsahem teoretické části je především odůvodnění vybraného tématu dizertační práce, 

formulace výzkumné otázky, rešerše současného stavu vědeckého poznání v oblasti 

vybraného tématu a dále identifikace a popis výzkumných metod vedoucích ke splnění cíle 

práce. V praktické části je pak obsažen samotný výzkum vedoucí k nalezení všech 

podkladů pro závěrečné zpracování řešeného problému. Součástí je také formulace 

odpovědi na výzkumnou otázku. Dále je v této části obsažena výsledná metodika, která je 

výstupem provedeného výzkumu. 
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3. Formulace problému 

Metodika provádění business analýzy při zavádění informačních systémů 

v telekomunikačních podnicích by měla sloužit k řešení problému diskutabilní efektivnosti 

projektů zavádění informačních systémů při zohlednění charakteristik telekomunikačních 

trhu. Diskutabilitu efektivnosti těchto projektů uvádím proto, že se takových projektů často 

účastním anebo jsem v profesním kontaktu s odborníky, kteří se v jakékoliv roli projektů 

účastní. Většina projektů vykazuje nárůst časové náročnosti oproti plánům, výstupy 

neodpovídají představám a strategickým cílům zadávající organizace a při svém průběhu 

tyto projekty narážejí na mnoho překážek, případně požadovaných změn, které znamenají 

obvykle navýšení rozpočtu potřebného k úspěšné dodávce projektu.  

Přístup k projektům zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích by měl 

umožňovat co nejrychlejší a nejefektivnější zavedení takového sytému. Vzhledem k tomu, 

že většina těchto systémů je zaváděna s využitím externích dodavatelů, má na tuto rychlost 

a efektivitu vliv výběr co nejkompetentnějšího dodávajícího subjektu. Tento výběr ovšem 

nezajistí požadované vlastnosti a výsledky takového projektu. Důležité je rovněž 

transformovat strategické cíle organizace a představy o budoucím fungování informačních 

systémů (jehož primární úlohou je podpora dosažení strategických cílů) do konkrétního 

zadání výsledné podoby informačního systému. Příprava tohoto zadání by měla být 

metodicky řízena tak, aby došlo k jejímu co nejefektivnějšímu průběhu spolu se zajištěním 

co nejkvalitnějších výstupů, které podpoří očekávané cíle budoucího informačního 

systému. Toto metodické řízení vede k formulaci následujícího problému, který řeší 

předkládaná dizertační práce, v podobě výzkumu vedoucího k tvorbě metodiky 

napomáhající efektivnímu provedení business analýzy pro zavádění informačních 

systémů v telekomunikačních podnicích, přičemž výzkum je zaměřen zejména na český 

telekomunikační trh. Výsledná metodika by měla vymezit metodické kroky v procesu 

provádění business analýzy včetně rolí zabezpečujících tento proces a vzájemných vazeb 

na řízení projektů a podnikových procesů, případně dalších podmiňujících vlivů působících 

na tuto metodiku. 
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4. Hlavní cíl a dílčí cíle dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je navrhnout metodiku provádění business analýzy při 

zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích. Tento cíl v sobě 

zahrnuje dvě hlediska, kterými jsou: 

1. Navržení vhodné metodiky provádění business analýzy především ve velkých 

organizacích působících v oboru telekomunikací. Vycházím přitom ze zásadní 

potřeby telekomunikačního podniku využívajícího informační systémy, kterou je 

zajistit jejich efektivní a rychlé zavedení s přesným pochopením strategických cílů 

organizace a získávání tak obchodních přínosů z daného informačního systému. 

Cílem této metodiky by mělo být urychlení a zefektivnění zavádění nového nebo 

inovovaného informačního systému. 

2. Vhodná metodika pro provádění business analýzy při zavádění informačních 

systémů v telekomunikačních podnicích musí být rovněž podchycena z jiných 

hledisek než z hlediska samotného postupu business analýzy. Tato hlediska 

vycházejí ze situace, že strategické cíle organizace jsou obvykle podporovány 

podnikovými procesy v organizaci, dále také ze situace, že implementace 

informačního systému je prováděna prostřednictvím definovaného projektu a 

v neposlední řadě z nutnosti podpořit úspěšnost implementačního projektu (a 

business analýzy jako jeho části) prostřednictvím naplnění kritických faktorů 

úspěchu. K těmto faktorům je možno najít i rizika definující případnou neúspěšnost 

business analýzy.  

Uvedená hlediska lze dle výše uvedených informací vymezit následujícím 

způsobem:  

- Vztah business analýzy a projektového řízení při zavádění informačního 

systému. Projektové řízení je úzce spjato s business analýzou, protože tato 

obvykle bývá částí širšího projektu zavádění. Součástí výzkumné otázky je 

nalezení konkrétních vazeb a definování náplně těchto vazeb s konkretizací 

přínosu vazeb pro business analýzu. V rámci vztahů těchto dvou typů řízení je 
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cílem této práce i vymezit a metodicky definovat vazby mezi nositeli hlavních 

kompetencí v obou typech řízení. Jde o business analytika jako hlavního 

představitele business analýzy a projektového manažera jako hlavního 

představitele projektového řízení. 

- Vztah business analýzy a procesního řízení, představovaného metodickými 

rámci běžně používanými v telekomunikačním oboru. V rámci zkoumání 

vzájemného vztahu je cílem dizertační práce identifikace vzájemných vazeb a 

nalezení způsobů, kterými vzájemné vazby mezi procesním řízením a business 

analýzou (pokud jsou tyto vazby nalezeny) mohou napomoci k zefektivnění 

obou přístupů a mohou přispět k tvorbě metodiky business analýzy. 

- Určení kritických faktorů úspěchu pro úspěšné zavedené metodiky business 

analýzy v telekomunikačních podnicích a vymezení jejich náplně. Součástí 

tohoto hlediska je i identifikace potenciálních rizik, které mohou působit na 

kritické faktory úspěchu, i na business analýzu samotnou. Při vymezení rizik je 

cílem této práce i nalezení jejich pravděpodobnosti výskytu a potenciálního 

dopadu na úspěšnost business analýzy (tzn., jde o identifikaci velikosti rizik). 

  



 

 

8 

 

5. Relevantnost tématu 

Téma business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích 

považuji za vysoce aktuální. Současně vidím toto téma jako vhodné pro výzkum v rámci 

témat řešených na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT v Brně, zejména 

v oblasti řízení informačních systémů a manažerské informatiky. Zároveň považuji toto 

téma za vhodné pro demonstraci využití výzkumných metod (zejména kvalitativního 

výzkumu). Téma vidím rovněž jako aktuální pro využití ve výuce a v případném dalším 

výzkumu a využití výsledků v praxi při zavádění informačních systémů do běžného 

provozu. Dále vidím toto téma jako relevantní pro výzkum z důvodu kladení důrazu na 

efektivitu provádění jednotlivých aktivit business analýzy a orientaci na hlavní cíl business 

analýzy, kterým je podpora dosahování strategických cílů organizace. 

Přístup k problematice business analýzy v telekomunikačních podnicích jsem vymezila 

s ohledem na rozvojové trendy telekomunikačního odvětví: 

- V předávání informací zaznamenáváme rychlý přesun od hlasových služeb ke 

službám datovým, dále také k internetové technologii prostřednictvím softwarových 

aplikací. 

- Elektronická komunikace postupně přešla do běžného života a portfolio 

souvisejících služeb se stále rozšiřuje, potvrzují se předpoklady o trendech rozvoje 

telekomunikací (např. trendy popsané v Doporučení Evropské komise ze dne 

17. 12. 2007).  

- Zásadní trendy je možno identifikovat následujícím výčtem: 

o Vzrůstající poptávka po širokopásmové kvalitě sužeb zahrnující například 

posun od přenosů filmů v HD kvalitě do 3D kvality, dále rozvoj 

elektronických komunikací mezi lékaři a pacienty (včetně monitoringu 

zdravotního stavu), rozvoj internetových vzdělávacích programů apod. 

o Změna business modelů zahrnující tzv. nadstavbové (over-the-top) služby. 

Jedná se o partnerské spojení telekomunikačního operátora s firmami 
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vyvíjejícími různé mobilní aplikace, které jsou poskytovány koncovým 

uživatelům tzv. chytrých telefonů. 

o Regulace telekomunikací související s datovými přenosy a jejich 

zabezpečením, např. na území Evropské unie. 

o Změna cenových modelů směrem od hlasových služeb k datovým službám a 

k rámcovým tarifům pro neomezené čerpání služeb za paušální platby. 

o Změna konkurenčního prostředí souvisejícího jak s narůstající konkurencí v 

aplikačních platformách (např. Android, iOS, Windows mobile), tak se 

změnou cash flow telekomunikačních operátorů souvisejících s již uvedenou 

změnou portfolia služeb směrem od hlasových služeb k datovým. 

Uvedené trendy v telekomunikacích ovlivňují i přístup telekomunikačních operátorů 

k zavádění informačních systémů a pohled jak na celkové řízení podniku, tak na 

ekonomické hledisko fungování těchto podniků.  

 

5.1 Strategický význam řešené problematiky 

Problematika business analýzy nabývá v telekomunikačních podnicích na významu 

z několika důvodů. Na prvním místě bych ráda zmínila význam situace 

v telekomunikačních podnicích, která vychází z mnoha propojených informačních 

systémů. V současné době se např. v informačním prostředí mobilních operátorů v České 

republice nachází množství informačních systémů, poskytujících nejrůznější informace a 

provádějící automatizované procesy pro zajištění jak produktů a služeb poskytovaných 

koncovým zákazníkům, tak interním uživatelům a obchodním partnerům i dalším 

informačním systémům. Tyto informační systémy jsou vzájemně propojené (integrované) 

v mnoho velkých systémových celků a jakýkoliv zásah do nich je potřeba řešit nejen 

z hlediska změny samotného informačního systému, ale také z hlediska dopadu této změny 

na okolní systémy. Proto jakákoliv změna jednoho informačního systému, případně 

přechod na novější verzi, znamená pro firmu dodatečné náklady na analýzu všech rozhraní 



 

 

10 

 

a jejich úpravu tak, aby systémy i po změně nadále fungovaly pospolu, a to ve stejné nebo 

vyšší kvalitě a efektivitě jako před touto změnou. 

Dalším rysem současné podoby informačních systémů v telekomunikacích je jejich rychlé 

morální zastarávání dané rychle se vyvíjejícím telekomunikačním trhem (mobilní 

telekomunikační síť první generace byla v ČR spuštěna v roce 1991 a v současné době – 

tedy o prakticky 20 později je zaváděna mobilní telekomunikační síť již čtvrté generace. 

Mezi těmito časovými milníky prošly mobilní telekomunikační sítě významným vývojem, 

přičemž při každém časovém milníku došlo k obměně technologií mobilní sítě a zároveň ke 

změně nabízených služeb a s tím spojených podpůrných informačních systémů, kdy se 

informační systémy nejen zavádějí, ale také mění jejich nastavení, rozhraní mezi nimi a 

vyvíjejí se jednotlivé verze systémů). Stručný přehled rozvoje telekomunikačního trhu 

z pohledu implementace nových technologií v souladu se spouštěním nových generací 

mobilních sítí je zachycen na Obrázku 1: 

 

Obrázek 1 Časová osa vývoje telekomunikačních sítí v ČR 

Zdroj: Vlastní; Zikmund, 2010; Polesný, 2005; Polesný 2007 

K Obrázku 1 doplňuji dále ještě popisy jednotlivých generací mobilních telekomunikačních 

sítí: 

1G mobilní síť – NMT (Nordic Mobile Telephone), která byla prvním plně automatickým 

systémem mobilní telefonie. Využívala analogovou technologii a umožňovala přenos hlasu 

i textových zpráv. Používala již plně duplexní provoz, což znamená, že během hovoru 

mobilní telefon vysílá a přijímá současně (Zikmund, 2010, Nordic Mobile Telephone, 

2013). 
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2G mobilní síť – GSM síť (Global System for Mobile Communication). Tuto síť zajišťují 

v České republice společnosti Telefonica, T-Mobile a Vodafone s pokrytím téměř na celém 

území republiky. Podstatou této sítě je poskytování hlasových služeb.  

2,5G mobilní síť – GPRS síť (General Packet Radio Service), která je doplněná k síti 

GSM. Pokrytí sítě v ČR je všude tam, kde je dostupné pokrytí signálem sítě GSM (2G). 

Podstatou této sítě je umožnění datových přenosů. 

2,75G mobilní síť – EDGE, tedy mírně upravená verze GPRS, což zajišťuje rychlejší 

přenos dat. Jde o první technologií pro mobilní datové sítě, která může být využita 

k dalšímu rozvoji (Zikmund, 2010, Polesný, 2005).   

3G mobilní síť – UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), který deklaruje 

vyšší přenosové rychlosti (počítané směrem od internetu k uživateli – u mobilních sítí 

předchozí generace tomu bylo naopak – Polesný, 2007). 

3,5G mobilní síť – Release 5 sítě UMTS, který přinesl technologii HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access). Ta výrazným způsobem zvýšila rychlost datových přenosů 

směrem k uživateli. Navíc softwarová úprava v řízení radiové části sítě UMTS, kterou 

HSDPA je, se začala označovat jako samostatná technologie (Eurotel, 2013).  

3,75G mobilní síť – Release 6 sítě UMTS, který přinesl další úpravy, z nichž 

nejpodstatnější bylo zrychlení datových přenosů směrem od uživatele do sítě shrnuté pod 

název HSUPA (Evolved High-Speed Uplink Packet Access). Někdy se také používá 

označení HSPA, které značí, že daná síť nabízí HSUPA i HSDPA (Zikmund, 2010).  

3,9G mobilní síť – Release 7 UMTS s technologií HSPA+ (plus za názvem označuje 

nárůst přenosových rychlostí n dvojnásobek oproti HSPA – Zikmund, 2010). 

4G mobilní síť – LTE (Long Term Evolution), což je v podstatě Release 8 UMTS sítě. Pro 

tuto generaci sítě se přestává komunikovat teoretická a nikdy nedosažitelná rychlost 

stahování dat s internetu, ale zákazníkům se začnou opět sdělovat rychlosti, kterých oni 
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sami v praxi mohou dosáhnout. Jedná se o mobilní síť, která se teprve začíná rozvíjet a 

obecně se v její technologii spatřuje budoucnost telekomunikací. 

Relativně mladé telekomunikační podniky (hovoříme-li o mobilním telekomunikačním 

trhu) investovaly nemalé peníze do rozvoje technologií, které podléhají stárnutí. Tyto 

technologie se vyvíjely obvykle velmi živelně, hlavně z důvodu agresivního konkurenčního 

boje mezi mobilními operátory a cílem bylo urychlit jejich implementaci, aby mohly co 

nejrychleji podpořit dosažení strategických cílů (jedná se o ukazatel zvaný v angličtině 

„time to market“ – doba, která je potřebná pro uvedení produktu/ služby od chvíle jejího 

zamýšlení na trh (Time to Market, 2013). Toto s sebou neslo a nese nebývalý tlak na různé 

výjimky v architektuře a snahu o prosazení krátkodobých (okamžitých) zájmů při 

implementaci informačních systémů před udržením jejich dlouhodobé efektivity a 

dlouhodobé podpory strategických cílů podniku. Postupem doby při globalizaci českých 

mobilních operátorů (vlastnická změna společnosti Radiomobil na společnost T-Mobile, 

společnosti Český mobil na společnost Vodafone, společnosti Eurotel na společnost 

Telefonica) začalo docházet k postupnému tlaku na synchronizaci informačních systémů 

napříč dceřinými organizacemi mateřské společnosti. Toto znamenalo zvýšené investice do 

sestavování a synchronizace požadavků na budoucí informační systém napříč všemi 

zúčastněnými dceřinými společnostmi v projektech, kdy se jedná o snahu mateřské 

společnosti implementovat stejný informační systém v různých zemích, aby zajistila 

harmonizovaný způsob poskytování služeb a produktů koncovým zákazníkům, ale také o 

harmonizaci interního fungování dceřiných společností (případně jejich spolupráce 

s obchodními partnery). 

Ve snaze zajistit efektivnější a rychlejší zavádění nových informačních systémů a jejich 

změn přistupují v současné době telekomunikační podniky ke stavbě těchto systémů tzv. na 

zelené louce, kdy se předpokládá provedení takového implementačního projektu bez 

zatížení současnými systémy a tento nově vytvořený informační systém pak v budoucnu 

bude postupně přebírat obsluhu stávajících zákazníků s novými službami. Tento přístup je 

podpořen rovněž snahou o vstup nových mobilních operátorů (provozujících vlastní 

mobilní síť, tak i virtuálních) a o celkovou transformaci telekomunikačního trhu aktuální 

v roce 2013 a dalších. 
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Všechny uvedené vývojové faktory mají vliv na snahu o nalezení efektivního způsobu 

zavádění informačního systému, který by bylo možno dostatečně zobecnit, aby mohl být 

využíván v různých telekomunikačních organizacích (bez ohledu na jejich vlastnictví a 

zemi, ve které organizace působí) a zároveň ho zajistit v dostatečně konkrétní podobě, aby 

mohl být převzat implementačními týmy. Kromě toho, že mezi odbornou veřejností 

působící v oblasti telekomunikací existuje populární zaměření se na různé přístupy 

k provádění business analýzy, jsem zaznamenala na poli vědeckém nedostatek vhodných 

metodických postupů, které by byly dostupné pro provádění business analýzy natolik, aby 

byly snadno použitelné v pravou chvíli. Proto vidím problematiku metodiky pro business 

analýzu v telekomunikačních podnicích jako strategicky významnou jak pro výzkumnou a 

výukovou oblast, tak pro praktické využití. 

 

5.2 Důvody pro vytvoření metodiky business analýzy 

v telekomunikačních podnicích 

Vzhledem k mým dosavadním odborným zkušenostem analytika podnikových procesů a 

projektového manažera v oblasti zavádění informačních systémů v telekomunikačních 

podnicích (jak na straně mobilního telekomunikačního operátora, tak na straně komerčního 

dodavatele informačních systémů), jsem ve své praxi zaznamenala neustálý tlak na 

maximální efektivitu při implementaci informačního systému. Proto vstupním důvodem 

pro výběr tématu dizertační práce je můj předpoklad využití a rozšíření mých odborných 

znalostí a zkušeností z praxe v oblasti provádění business analýzy a požadavků na její 

efektivitu se současnou tvorbou nových vědeckých závěrů v této oblasti. Efektivní 

zavádění informačních systémů a s tím spojená efektivně provedená fáze business analýzy 

by měly přispívat ke zvyšování celkové efektivity fungování podniku. Na toto téma již bylo 

publikováno několik metodických doporučení a souborů nejlepších praktik, dále také 

výzkumných závěrů, nicméně stále se jedná o poměrně novou oblast v zavádění 

informačních systémů, považovanou za velmi dynamicky se rozvíjející se stále zvyšující se 

důležitostí a prostorem pro využití. 
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Povaha mého zaměstnání, souběžná spolupráce s akademickou sférou, jakož i komerčními 

systémy vzdělávání dospělých (zejména zaměstnanců v IT organizacích) mi umožňuje vést 

široké diskuse na téma efektivity business analýzy a s ní souvisejícího procesního a 

projektového řízení v IT organizaci, sdílet zkušenosti, názory a metodické přístupy. 

Umožňuje mi také porovnávat teoretické znalosti a výzkumné závěry s jejich praktickým 

využitím v různých oblastech podnikání a získávat zpětnou vazbu z praktického uplatnění. 

Při praktickém uplatňování všech poznatků se setkávám zejména s projekty zaměřenými na 

toto téma u velkých, často mezinárodních telekomunikačních podniků, které kladou důraz 

na systematický přístup k implementačním pracím spolu s přísným dohledem nad čerpáním 

projektového rozpočtu a aplikací dostupných metodických poznatků pro udržení předmětu 

projektu a zajištění efektivního dosažení cíle.  

Ještě před započetím doktorského studia jsem na uvedené téma a témata příbuzná zahájila 

přednáškovou činnost na konferenční úrovni (konference společnosti ISACA, IIR) a rovněž 

na vysokých školách (UK MBA, US MBA ve spolupráci s VUT v Brně, přednášková 

činnost na VŠMIE v Praze). Rovněž jsem měla tu čest účastnit se přednášek renomovaných 

odborníků v této oblasti (např. konference společnosti Gartner). Zároveň studuji dostupnou 

literaturu na toto téma, což nejen napomáhá realizaci projektů v oboru mého působení, ale 

také otevírá další možnosti vědeckého zkoumání a hledání odpovědí na nové otázky. 

Rovněž se školitelem mám možnost dané téma rozvíjet např. ve formě spoluautorství skript 

(Koch, Neničková, Hrůza, Dovrtěl, 2010) a na uvedené téma a témata související jsem 

publikovala několik odborných článků na mezinárodních konferencích pro posluchače 

doktorských studijních programů a v recenzovaných vědeckých časopisech. 
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6. Analýza současného stavu vědeckého poznání business 

analýzy v telekomunikačních podnicích 

 

6.1 Teoretická východiska business analýzy 

Pro dosažení stanoveného cíle dizertační práce považuji za nezbytnou pečlivou metodickou 

přípravu a volbu podpůrných výzkumných metod, které napomohou jak sestavení 

výzkumné otázky, tak výzkumu vedoucímu k vytvoření předmětné metodiky. Vzhledem 

k cíli dizertační práce považuji za nejvhodnější využít největším podílem kvalitativního 

výzkum, který je definován jako „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“ (Hendl, 2012, s 47-49; Strauss, 

Corbinová, 1999, s. 10). Alternativní definice definuje kvalitativní výzkum jako „proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 

analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 

v přirozených podmínkách“ (Hendl, 2012; Creswell, 1998, s. 12). Vymezení kvalitativního 

výzkumu pro účely dizertační práce je definováno dle následujících základních složek 

(Strauss, Corbinová, 1999, s. 12):  

 Údaje, které vycházejí z různých zdrojů a jsou jednou z podmínek správného 

vymezení výzkumné otázky. Zdroje, ze kterých vycházejí údaje v této dizertační 

práci, jsou především osobní zkušenosti z projektů implementace informačních 

systémů, a z provádění business analýzy v těchto projektech (obvykle v roli člena 

projektového týmu a projektového manažera). Další údaje jsou výstupem rozhovorů 

se zástupci telekomunikačních podniků pracujícími v oblasti zavádění informačních 

systémů a se zástupci odborné veřejnosti pracujícími v oblasti dodávky 

informačních systémů pro telekomunikační podniky. Další údaje vycházejí 

z odborné literatury týkající se business analýzy, projektového a procesního řízení.  

 Analytické nebo interpretační postupy, které zahrnují sestavení závěrů 

z výzkumu identifikované výzkumné otázky. Zvolené postupy pro výzkum jsou 
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doplněny o využití indukce jako metody zkoumání skutečnosti formou kombinace 

údajů a analytických nebo interpretačních postupů. Zaměřuji se přitom zejména na 

neúplnou indukci (Collis, Hussey, 2009), kdy se k výzkumu používají neúplné 

údaje (vzhledem k tomu, že při získávání údajů v kvalitativním výzkumu se 

nesoustředím na to, aby údaje byly úplné, pouze na to, aby napomohly dosažení cílů 

výzkumu, považuji neúplnou indukci za vhodnou. Navíc business analýza není tzv. 

uzavřený systém, ve kterém bychom mohli poznat všechna fakta, proto nelze využít 

úplnou indukci). Ke stanovení výzkumné otázky nebyla využita tvorba hypotéz a 

jejich následné ověřování, protože v rámci zvoleného kvalitativního výzkumu není 

postup definován směrem od tvorby k ověřování hypotéz. 

 Písemné a ústní výzkumné zprávy, které zahrnují rešeršní interpretaci stavu 

vědeckého poznání ve zkoumané oblasti sloužící jako podklad k vytvoření 

výzkumné otázky. Pro tuto dizertační práci byla použita zejména vědecká pojednání 

na téma business analýzy s příbuzná témata publikovaná ve vědeckých článcích, 

konferenčních sbornících a jiných písemných podkladech.  

Uvedené složky kvalitativního výzkumu jsou základem pro využití tzv. zakotvené 

teorie, která je definována jako „analytická metoda spojená se sběrem dat, která 

využívá sadu metod pro sestavení induktivní teorie o vymezené oblasti výzkumu“ 

(Glasser, 1992, s. 16), případně jako „teorie induktivně odvozená ze zkoumání jevu, 

který reprezentuje“ (Strauss, Corbinová, 1999 s. 14). Vychází ze shromažďování údajů 

o zkoumaném jevu (v tomto případě business analýze) a jejich analýzy. Jedná se o 

postup směrem od údajů k závěrům, nikoliv o počáteční stanovení hypotéz a jejich 

následné ověření. Výsledkem je teoretické vyjádření zkoumaných jevů založené na 

induktivní analýze. Zakotvená teorie byla vyvinuta sociology Barney Glaserem a 

Anselmem Straussem. Postup využití zakotvené teorie pro sestavení metody provádění 

business analýzy uvádím v souhrnu na Obrázku 2: 
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Obrázek 2 Postup pro sestavení metodiky s využitím zakotvené teorie 

Zdroj: Vlastní interpretace dle Strauss, Corbinová, 1999 

Dle principů zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999) jsem pro dosažení teoretického 

cíle své dizertační práce zvolila postup definovaný v následujících podkapitolách. 

 

6.1.1 Identifikace a vymezení zdroje výzkumného problému  

 Zdroj výzkumného problému jsem identifikovala s použitím následujících vstupů: 

a. doporučených nebo uložených výzkumných problémů 

b. odborné literatury 

c. osobních a profesních zkušeností. 

Výzkumný problém jsem identifikovala ve formě nalezení vhodné metodiky pro business 

analýzu při zavádění informačního systému v telekomunikačních podnicích, a to na základě 

osobních a profesních zkušeností. Ověření správnosti a úplnosti definovaného výzkumného 

problému probíhalo na základě konzultací doporučených výzkumných problémů 

(školitelem) a studiem odborné literatury zabývající se business analýzou. 

 

Údaje

Písemné
a ústní 

výzkumné 
zprávy

Analytické 
nebo 

interpretační 
postupy

Indukce Závěry
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6.1.2 Stanovení výzkumné otázky 

Výzkumná otázka je výrok, který „identifikuje problém, který bude zkoumán” (Molnár a 

kol, 2012). Může být vymezena v následujících formách (Strauss, Corbinová, 1999, s. 25): 

a. interakční otázka (zaměřená na vzájemné působení údajů) 

b. organizační otázka (zaměřená na organizační mechanismy a jejich uplatnění 

při zkoumání údajů) 

c. biografická otázka (posuzování údajů z hlediska zkušeností). 

Základní výzkumná otázka pro účely této dizertační práce byla stanovena následovně: 

Jaký je obsah metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů 

v telekomunikačních podnicích? 

Středem pozornosti při zkoumání této otázky je tedy sestavení metodiky. Výzkumná otázka 

tvorby metodiky je zúžena na oblast business analýzy, která je rovněž blíže určena. Tato 

otázka uvádí, že předmětem výzkumu je hledání vhodné metodiky v definované oblasti. 

Odpovědi na výzkumnou otázku jsou shrnuty v kapitole 8 Zakotvení teorie - zodpovězení 

výzkumné otázky. Při zužování výzkumné otázky jsem se zaměřila na všechny tři uvedené 

formy, a to následovně: 

- Z interakčního hlediska jsem výzkumnou otázku zúžila na nalezení 

vzájemného působení business analýzy s ostatními prvky v prostředí 

telekomunikačního podniku, a to jak se strategickým řízením podniku, tak se 

způsobem řízení zavádění informačního systému.  Součástí tohoto hlediska je i 

nalezení kritických faktorů úspěchu a rizik působících na business analýzu. 

- Z organizačního hlediska je předmětem výzkumné otázky identifikace postupu 

provádění business analýzy a hlavních rolí tento postup zabezpečujících. 

Součástí toho hlediska je také rozšíření interakčního hlediska o vzájemné 

působení rolí v business analýze a projektovém řízení. Dále jsou i 

z organizačního hlediska zkoumány kritické faktory úspěchu a rizika působící 

na business analýzu.  
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- Z biografického hlediska je výzkumná otázka zúžena využitím empirických 

poznatků (vlastních i poznatků respondentů primárního výzkumu) pocházejících 

z praktického provádění business analýzy. Výzkumná otázka vychází z tohoto 

hlediska z charakteristik telekomunikačního odvětví. 

  

6.1.3 Analýza (kódování) údajů 

Charakteristickým znakem analýzy kvalitativních údajů je nutnost analyzovat velké 

množství dat (Collis, Hussey, 2009). Při kódování údajů jde o fundamentální analytický 

proces, jehož součástí je analýza, organizování a smysluplné spojování především 

textových dat (Tan, 2010). Kódování údajů považuji za nejdůležitější část mého výzkumu, 

protože jeho cílem je v případě mé dizertační práce sestavení samotné metodiky. Pro 

samotné kódování jsem zvolila následující postup (Strauss, Corbinová, 1999): 

1. Označování jevů, které byly podrobeny vědeckému zkoumání. 

Veškeré sebrané jevy jsem vytřídila tak, aby v této dizertační práci zůstaly jen takové jevy, 

které byly podrobeny vědeckému zkoumání a mohly jakkoliv ovlivnit výslednou metodiku. 

2. Určování kategorií označených jevů.  

Vytříděné jevy jsem sestavila do kategorií, které tvoří vstupy do jednotlivých kapitol 

metodiky. Tyto kapitoly jsou výstupem analýzy kategorií jevů. 

3. Pojmenování kategorií v souladu s budoucí metodikou provádění business analýzy. 

Sestaveným kategoriím (kapitolám metodiky) jevů jsem přiřadila takové názvy (kódy), 

které nejlépe vypovídají o jejím obsahu. 

4. Rozvíjení vlastností a dimenzí kategorií včetně stanovení vazeb mezi jednotlivými 

kategoriemi. 
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Tento krok tvořil hlavní část procesu kódování. Jedná se o analýzu jednotlivých kategorií 

údajů tak, aby výstupem byla metodika business analýzy.  

K naplnění analýzy (kódování) údajů jsem využila všechny tři hlavní typy kódování 

uváděné v zakotvené teorii (Hendl, 2012, s. 246 - 252; Strauss, Corbinová, 1999, s. 40).  

- Otevřené kódování, zaměřené na pečlivé studium údajů. U tohoto typu 

kódování jsem využila jak kladení otázek, které napomáhají sestavení 

metodických výroků a vztahů mezi nimi, tak porovnávání podobnosti 

jednotlivých údajů. Na základě porovnávání vznikl podklad pro sestavení 

metodiky.  

- Axiální kódování, které je možno využít po ukončení otevřeného kódování. 

Pomocí tohoto typu kódování jsem analyzované údaje znovu uspořádala tak, že 

jsem vytvořila logická spojení mezi kategoriemi. Tímto kódováním jsem 

dosáhla celistvosti metodiky business analýzy a identifikovala rovněž další 

prvky, které tvoří kontext celé metodiky a stanovují její jedinečnost a 

jednoznačnost. 

Při provádění výzkumu se oba přístupy ke kódování (otevřené i axiální) 

prolínaly a v podstatě jsem každou část metodiky postupně podrobovala oběma 

kódovacím přístupům. 

- Selektivní kódování, které jsem využila pro nalezení závěrečné nosné 

myšlenky metodiky business analýzy. Prostřednictvím selektivního kódování 

jsem došla k celkové kostře metodiky business analýzy a pomocí ní pak celou 

metodiku sestavila. V rámci tohoto kódování jsem identifikovala centrální 

kategorii metodiky a tuto doplnila ostatními kategoriemi s analýzou vzájemných 

vazeb mezi kategoriemi. 

5. Záznamy kódování ve formě strukturovaného popisu metodiky business analýzy. 

Výstupy kódování jsou zaznamenány ve formě výsledné metodiky. Aby byla tvorba 

metodiky prokázána jako výzkumná práce, je součástí této dizertační práce i zápis 
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jednotlivých výzkumných mezistupňů ve formě záznamu jevů, kategorií a vazeb mezi nimi 

a také výsledky jednotlivých typů kódování.  

 

6.1.4 Využití techniky zvyšování teoretické citlivosti 

Technika zvyšování teoretické citlivosti byla využita pro zvýšení kvality výsledné 

metodiky. Pojem „teoretická citlivost“ (Tan, 2010), vychází z osobních vlastností badatele, 

především ze schopností rozlišovat jemné detaily ve významu údajů. „Jedná se o schopnost 

vhledu, schopnost dát údajům význam, porozumět a oddělit související od nesouvisejícího“ 

(Strauss, Corbinová, 1999 s. 27). Zahrnuje: 

- využití kladení otázek 

Kladení otázek jsem využila především v sestavování množiny údajů a ve vedení 

rozhovorů s respondenty. Technika zvyšování teoretické citlivosti je důležitá při správné 

skladbě otázek, aby bylo zjištěno co nejvíce relevantních údajů k budoucí metodice. 

- analýzu slova, větného úseku, věty 

Při této analýze je zvyšování teoretické citlivosti důležité pro identifikaci dalších údajů a 

při konstrukci kategorií a vzájemných vazeb mezi nimi. Analýzu jsem využila zejména při 

axiálním kódování pro sestavení logických vazeb mezi kategoriemi údajů. 

- analýzu pomocí porovnávání jevů 

Porovnávání jevů se používá hlavně při otevřeném kódování údajů. Pro účely této 

dizertační práce šlo zejména o porovnávání podobnosti jevů pro účely sestavování jevů do 

kategorií. 

 



 

 

22 

 

6.1.5 Závěrečné zakotvení formální teorie 

Závěrečné zakotvení formální teorie zahrnuje popis metodiky business analýzy a její 

zpětné ověření podle pořízených údajů. Toto ověření probíhá porovnáváním, zda 

zobecněné výroky v metodice odpovídají obecně většině (nemusejí odpovídat všem) 

pořízeným údajům. Toto zakotvení bylo provedeno v průběhu psaní dizertační práce a 

výsledná metodika v této práci popsaná je již výsledkem tohoto zakotvení.  

 

6.1.6 Využití dalších výzkumných metod 

Využití zakotvené teorie jsem doplnila o další metody provádění (nejen) kvalitativních 

výzkumů, jako je referencování dostupné odborné literatury a publikací vědeckých závěrů 

jiných autorů při současném naplnění standardů pro psaní výzkumných prací. Při provádění 

analýzy údajů jsem rovněž využila výzkumného paradigmatu (Collis, Hussey, 2009 s. 

56-57), zejména interpretativismu vycházejícího ze sociálních věd. Interpretativní přístup 

je založen na předpokladu, že realitu je možno ovlivnit prostřednictvím induktivního 

výzkumu a implementací závěrů, neboť realita se chová podle aktérů v nich působících. Při 

sestavování metodiky business analýzy jsem vycházela z toho, že realita popsaná 

respondenty při sběru údajů byla ovlivněna působením těchto aktérů na ni, což jsem 

promítla do konceptualizace údajů. 

Jako doplňující metodu jsem využila systémový přístup, který je definován (Systémové 

přístupy, 2013) jako „účelový způsob myšlení či řešení problémů (jednání), přičemž jsou 

zkoumané jevy a procesy chápány komplexně (celistvě) v jejich vnitřních a vnějších 

souvislostech.“ Základem je zejména pochopení, formulace a následné řešení zkoumaného 

problému, a to i s ohledem na okolní souvislosti působící na zkoumaný jev. Tento přístup 

se plně doplňuje s přístupem dle metody zakotvené teorie, ve kterém jde již od počátku od 

správné vymezení výzkumné otázky a následné podrobné práce s ní. Veškerá pozornost je 

zaměřena na business analýzu s tím, že tato je analyzována prostřednictvím údajů a analýzy 

jejich vnitřních a vnějších souvislostí. 
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Celý výzkum je doplněn i kvantitativním výzkumem, který spočíval v kvantifikaci 

nasbíraných kvalitativních dat v souladu s pozitivistickým přístupem k výzkumnému 

paradigmatu (Collis, Hussey, 2009 s. 219). K provedení kvantitativního výzkumu jsem 

použila zhodnocení absolutní a relativní četnosti výskytu kvalitativních dat ve výzkumném 

vzorku. 

S ohledem na výše uvedené výzkumné metody jsem k odpovědi na výzkumnou otázku 

došla výzkumem smíšeným na základě smíšeného modelu (Hendl, 2012). Tento výzkum 

se vyznačuje využitím jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu uvnitř jednotlivých 

fází výzkumného procesu. Použité výzkumné přístupy, které tvoří smíšený výzkumný 

model použitý v této práci, jsou uvedeny na Obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Použité výzkumné přístupy 

Zdroj: Vlastní 

 

6.2 Vymezení pojmů a současný stav vědeckého poznání business 

analýzy v telekomunikacích 

Pro stanovení současného stavu problematicky business analýzy vycházím v souladu 

s využitím zakotvené teorie z identifikace zdroje výzkumného problému ve formě 

stanovení základních pojmů, které mají vztah k business analýze. Základním pojmem 
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použitým v metodice business analýzy při zavádění informačních systému 

v telekomunikačních podnicích je informační systém, který je možno charakterizovat 

např. jako „množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého chování“ (Koch, 

Neničková, Hrůza, Dovrtěl, 2010 s. 13). Jedná se o prvky informační technologie (IT), 

doplněné také o organizační pohled složený ze souboru pravidel a odpovědností, jejichž 

nositeli jsou poskytovatelé a uživatelé informačního systému. Při využití pojmu informační 

technologie (IT) tedy hovoříme i o organizační jednotce uvnitř podniku, která zabezpečuje 

vývoj, zavádění a provoz informačních systémů. Pro účely metodiky je pojem informační 

systém vymezen prvky, které jsou spravovány IT organizační jednotkou.  

Pro zavedení metodiky business analýzy je nutná rovněž pečlivá definice pojmu analýza 

neboli kódování. V souladu se zakotvenou teorií je pojem kódování charakterizován jako 

„operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými 

způsoby“ (Strauss, Corbinová. 1999, s. 39). Pro účely tvorby metodiky je vhodné blíže 

objasnit také pojem business analýza. Tento typ analýzy zahrnuje snahu o porozumění 

současnému stavu organizace a případně snahu o identifikaci strategických potřeb pro 

účely definice a validace řešení, které tyto potřeby, strategické cíle a plány jejich dosažení 

naplňuje a podporuje. (IIBA, 2009, s. 3). Základním výstupem business analýzy je obvykle 

soubor business požadavků na informační systém, které je možno definovat v širší 

souvislosti jako všechny požadavky související s implementací informačního systému, 

případně v užší souvislosti jako pouze business požadavky na výstup projektu, které se 

odlišují od požadavků ostatních, např. technických (Mochal, 2005). Business požadavky 

jsou charakterizovány jako “podmínka, případně schopnost požadovaná zainteresovanými 

subjekty pro řešení problému, případně pro dosažení cíle“ (IIBA, 2009). Cílem je 

identifikace hledisek, závislostí a metodických kroků, které jsou nezbytné pro sestavení 

správných a úplných business požadavků, které pak mohou být rozpracovány do 

konkrétních typů požadavků na systém (zejména funkčních požadavků). 

Vzhledem k tomu, že náplní business analýzy je identifikace a naplnění strategických 

potřeb organizace, je nutné definovat pojem strategie. Tato může být definována např. 

jako „soubor jasných a stručných ustanovení definujících podnikové strategické záměry“ 

(Weill, Ross, 2004). Podle tohoto chápání se strategie zaměřuje na udržení pozornosti 
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všech zaměstnanců podniku prostřednictvím jednoduchých, schválených a dosažitelných 

zpráv, které obsahují například následující: 

- konkurenční tahy podniku 

- vztahy mezi organizačními jednotkami (autonomie, případně synergie) 

- záměr, správa a role v řízení informací a informačních technologiích. 

Strategie je následně transformována do konkrétních strategických cílů. Ty pak 

konkretizují schopnosti, které musí být dosaženy celkově, nebo v kombinaci z důvodu 

dosažení nějakého zásadního, souhrnného výsledku (dopadu) pro naplnění strategie 

organizace (Grasserová, Dubec, Řehák, 2010). Hlavními vstupy do podnikové strategie 

jsou rozhodnutí o cílech a prioritách, které bude podnik v následujícím období sledovat, na 

jaké produkty a služby se bude zaměřovat, do jakých vzájemných vztahů podnik vstoupí, 

jaké budou v těchto vztazích materiálové a informační toky a jaké finanční a jiné zdroje 

(znalostní, informační) budou k naplnění strategie potřeba a jak budou řízeny (Voříšek, 

2005).   

Při zavádění informačního systému je potřeba také předem identifikovat přínos takové 

investice, která vždy bývá velmi nákladná. Pro zjištění přínosu je potřeba sestavit tzv. 

podnikový záměr (business case). Jeho definice obsahuje např. (IIBA, 2009) odůvodnění 

implementačních projektů z hlediska hodnoty zaváděného informačního systému pro 

podnik. Přínosy informačního systému mohou být popsány jak z kvantitativního, tak 

kvalitativního hlediska. Součástí podnikového záměru může být i seznam omezení pro 

implementační projekt spolu s předpokládaným rozpočtem. Při jeho tvorbě můžeme vyjít 

např. ze zhodnocení následujících znaků, které specifikují IT projekty (Sodomka, 2006, str. 

56): 

1. Trojrozměrnost cíle projektu – tzv. trojimperativ projektu, který je tvořen 

náklady, obsahem (resp. cílem projektu) a časovým harmonogramem. 

2. Jedinečnost projektu – která vychází z faktu, že se pro daný projekt sestavuje 

vždy unikátní projektový tým (tzn., tento tým se sestavuje jednorázově i pro 

http://www.google.cz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Monika+Grasseov%C3%A1%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.cz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Radek+Dubec%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.cz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+%C5%98eh%C3%A1k%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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business analýzu jako součást tohoto projektu) a obvyklého pevného časového 

vymezení projektu. 

3. Využití lidských a materiálních zdrojů pro projekt, což umožňuje synergický 

efekt jejich práce a zároveň je IT projekt náročný na průřezové znalosti lidí. 

4. Projekt je realizován za běžného provozu organizace, což předpokládá sladění 

cílů projektu s cíli organizace (což je ostatně také podstatou business analýzy).  

Tyto znaky je potřeba mít na zřeteli při sestavování podnikového záměru. Z uvedeného 

rovněž vyplývá, že není snadné takovýto záměr stanovit. Pro jeho stanovení si můžeme 

napomoci sestavením ukazatelů přínosů zaváděných informačních systémů (Molnár, 2000): 

- finanční a nefinanční 

- kvantitativní a kvalitativní 

- přímé a nepřímé 

- krátkodobé a dlouhodobé 

- absolutní a relativní. 

K uvedeným ukazatelům je potřeba sledovat hledisko účelnosti, „které je obecně měřitelné 

mírou dosažení cílů, tedy obecně ukazatelem“ (Molnár, 2000, str. 56): 

Účelnost = dosažená hodnota cíle/ plánovaná hodnota cíle. 

Hledisko účelnosti je možno použít pro průběžnou aktualizaci podnikového záměru 

v průběhu zavádění informačního systému. 

Celkově je pak možno podnikový záměr vyjádřit (po zohlednění výše uvedených hledisek a 

ukazatelů) několika finančními ukazateli: 

- návratností kapitálu  

- dobou obratu 

- návratností investice 

případně řadou nefinančních, ale měřitelných ukazatelů, které je možno shrnout pojmem 

produktivita (Molnár, 2000, str. 58). Tento pojem je definován poměrem mezi množstvím 
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vstupů a výstupů za určitou časovou jednotku. Kromě toho můžeme využít i 

nekvantifikovatelné ukazatele, jako je zlepšení dobrého jména podniku, flexibility podniku, 

zvýšení zákaznické věrnosti apod. 

Podnikový záměr jako výsledek uvedených hodnocení by pak měl obsahovat následující 

oblasti (IIBA, 2009): 

- očekávané přínosy (pokud možno popsané měřitelným způsobem) 

- náklady (kapitálové výdaje na nový informační systém, náklady na 

implementační projekt, náklady příležitosti oproti jiným investičním 

možnostem, transformační náklady spojené s nutnou změnou v organizaci, 

provozní náklady) 

- rizika spolu s jejich ohodnocením 

- způsob měření výstupů implementace (náklady a přínosy musejí být měřitelné, 

aby bylo následně možno ověřit, zda byly dosaženy).  

Pro business analýzu je rovněž nezbytné vymezit roli business analytika jako hlavní osoby 

zajišťující provedení business analýzy. Tuto roli lze definovat nejlépe podle nutnosti jeho 

porozumění oblastem týkajících se budoucího fungování informačního systému (Rubens, 

2007) jako je funkcionalita informačního systému, a na druhé straně porozumění a 

definování strategických cílů organizace. Dále musí business analytik rozumět podnikovým 

procesům a procesnímu řízení v organizaci. Součástí role business analytika je také 

porozumění finanční stránce fungování organizace a organizační struktuře včetně rolí, 

jejich dovedností a pravomocem (případně odpovědnostem) těchto rolí. Business analytik 

zabezpečuje analýzu, kódování a implementaci změn v informačních systémech.  

S vymezením rolí v business analýze také souvisí vymezení dvou základních skupin 

organizačních jednotek v podniku, které v průběhu business analýzy vstupují do vzájemné 

interakce. Jsou jimi: 

- business organizační jednotky – pro účely této práce uvedený pojem zahrnuje 

veškeré organizační jednotky, které jakýmkoliv způsobem vznášejí požadavky 

na budoucí podobu informačního systému a následně se stávají jeho uživateli. 



 

 

28 

 

Jedná se o všechny org. jednotky mimo IT (tedy např. oddělení marketingu, 

prodejní odd., účtárna apod.) 

- IT organizační jednotka – jedná se o jednotku, která je odpovědná za fyzické 

zavedení informačního systému do cílového prostředí a jeho uzpůsobení 

k budoucímu užívání. K tomu přejímá požadavky business organizačních 

jednotek.  

Vzhledem k tomu, že informační systémy jsou obvykle implementovány prostřednictvím 

projektu, dalším důležitým pojmem je projekt. Pojem projekt lze vymezit například jako 

proces, který „by měl transformovat neuspokojivý stav (současný či budoucí) do stavu 

lepšího v určitém čase s využitím omezeného úsilí“ (Cleland, Gareis, 1994 a Cicmil, 1997), 

případně jako (Mochal, 2005) set aktivit, které mají specifický začátek a vyúsťují ve 

specifickou dodávku jednoho nebo více výstupů. Projekty jsou obvykle financovány 

předem určeným rozpočtem s ohledem na obchodní přínos výsledku projektu. Projekty jsou 

prováděny prostřednictvím projektového řízení. Projektové řízení je rovněž možno 

vymezit podle různých metod. Při definici pojmů se zaměřuji na dva přístupy, které byly 

identifikovány v rámci sběru údajů jako nejčastěji používané. Jedná se o metodu PRINCE2 

(Project in Controlled Environment) a o metodu PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge). 

Metoda PRINCE2 (vymezení této metody jsem publikovala v článku Vztah projektového 

řízení a business analýzy v časopisu Systémová integrace, 1/2013) je založena na 

zkušenostech pocházejících z tisíců provedených projektů a ze spolupráce mnoha reálných 

projektových týmů, jakož i odborníků z akademické sféry. PRINCE2  je metoda založená 

na procesu řízení projektu, který identifikuje nutné řídicí aktivity v průběhu realizace 

celého projektu a také je popisuje v jednotlivých modulech a identifikuje vzájemné vazby. 

V každém modulu je identifikován vstup, probíhající aktivity a výstup (Lianying, Jing, 

Xinxing, 2012, Office of Government Commerce, 2009). Jedná se o následující moduly: 

1. Započetí projektu (Starting Up) – jde se o počáteční projektový modul, jehož 

náplní je splnění nezbytných předpokladů pro iniciaci projektu. Obvykle se jedná o 

jmenování projektového managementu a projektového týmu, zajištění obhajitelnosti 
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projektu (sestavení podnikového záměru, který identifikuje přínosy a náklady 

projektu, jak finanční, tak nefinanční, přičemž pro užitečnost projektu musejí 

přínosy převažovat nad náklady). 

2. Řízení projektu (Directig a Project) – jedná se o specifický modul zahrnující řídicí 

aktivity prováděné v průběhu celého projektu. Aktivity v rámci tohoto modulu 

nezahrnují dennodenní řízení projektu, nýbrž manažerské aktivity nad úrovní 

projektového manažera. Jde o manažerský dohled nad udržením směru projektu, 

který probíhá paralelně a jako by nad ostatními moduly projektového řízení. 

3. Iniciace projektu (Initiating a Project) – náplní tohoto modulu je příprava 

veškerých projektových procesů, formulářů a úložišť (projektových dokumentů) pro 

fungování projektu. Dále je součástí příprava strategií pro řízení kvality, 

komunikace a projektových rizik. V souhrnu jde o přípravné fáze pro výkon 

projektu. 

4. Kontrola projektové fáze (Controlling a Stage) – tento modul zahrnuje 

dennodenní řízení jednotlivých projektových fází, revidování statusu odevzdaných 

úkolů, případně reportování a eskalování veškerých rizik a projektových událostí. 

5. Řízení dodávky projektu (Managing Product Delivery) – provádění tohoto 

modulu je v odpovědnosti vedoucích dodávajících týmů, kteří jsou odpovědni za 

převzetí projektových úkolů, spolu s projektovým týmem (jemu podřízeným) za 

jejich provedení a předání projektovému managementu. 

6. Řízení rozhraní projektových fází (Managing a Stage Boundary) – v tomto 

modulu plánuje projektový manažer další fáze projektu, provádí aktualizaci 

projektového plánu, podnikového záměru a zajišťuje komunikaci stavu projektu 

směrem k vyššímu managementu. Uvedené aktivity se provádějí na konci každé 

projektové fáze. 

7. Uzavření projektu (Closing a Project) - účelem tohoto závěrečného modulu je 

dodání hmatatelného výstupu projektu, který podléhá akceptaci a konfirmaci, že 

projektové cíle stanovené ve fázi Iniciace projektu, byly dosaženy. 

Uvedené projektové moduly lze shrnout graficky, jak je uvedeno na Obrázku 4: 



 

 

30 

 

 

 

Obrázek 4 Procesní model projektové metodiky PRINCE2 

Zdroj: Vlastní interpretace dle Office of Government Commerce, 2009. Publikováno v článku Vztah 

projektového řízení a business analýzy v časopisu Systémová integrace, 1/2013 

Na Obrázku 4 jsou uvedeny pouze některé (základní) vazby mezi jednotlivými moduly, 

jakož i jejich pořadí, které závisí obvykle na složitosti projektového výstupu, na délce 

projektu, na organizační struktuře projektu apod.  

Metoda PMBOK (Project Management Body of Knowledge) zahrnuje soubor znalostí 

v oblasti projektového managementu použitelných v jakémkoliv oboru řízení projektů 

(Project Management Institute, 2008). Tento soubor zahrnuje prokázané praktiky, které 

jsou široce aplikovatelné, a jejich účelem je dosažení cíle projektu, který byl stanoven na 

počátku. Podle tohoto přístupu je projektový management rozdělen do devíti znalostních 

oblastí, které jsou uvedeny níže: 

1. Řízení integrace projektu (Project Integration Management) – tato oblast 

zahrnuje přípravu projektového plánu, jeho řízení a monitorování souladu postupu 

projektu s projektovým plánem. Jedná se o celoprojektovou aktivitu zahrnující 

sledování časového cíle projektu a případné řízení změn. 

2. Řízení předmětu projektu (Project Scope Management) – tato oblast zahrnuje 

vedle iniciace projektu také naplánování a vymezení předmětu projektu, dále jeho 

řízení formou verifikace souladu průběhu projektu s předmětem vymezeným na 

počátku. 

3. Řízení časování projektu (Project Time Management) – zahrnuje časové 

hledisko řízení projektu. Jde především o vymezení projektových aktivit z hlediska 

délky trvání a vzájemných vazeb (určujících, zda aktivity mohou běžet paralelně 
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nebo na sebe navazují), dále stanovení délky jednotlivých aktivit a příprava a 

kontrola rozvrhu prací. 

4. Řízení nákladů na projekt (Project Cost Management) – zahrnuje plánování 

zdrojů na projekt, odhad nákladů na tyto zdroje, přípravu projektového rozpočtu a 

řízení projektových nákladů. 

5. Řízení kvality projektu (Project Quality Management) – zahrnuje sestavení 

plánu řízení kvality na projektu, dále zajištění kvality výstupů projektu a průběžné 

monitorování projektu z pohledu kvality dodávek. 

6. Řízení lidských zdrojů na projektu (Project Human Resource Management) – 

tento modul zahrnuje naplánování celé organizace projektu, dále zajišťuje přijetí 

členů projektového týmu a rozvoj projektového týmu. 

7. Řízení projektové komunikace (Project Communication Management) – 

zahrnuje sestavení komunikačního plánu na počátku projektu, zajištění distribuce 

projektových informací ke všem zúčastněným, dále reportování stavu projektu a po 

ukončení projektu také zajištění všech administrativních kroků vedoucích 

k uzavření projektu a projektové dokumentace. 

8. Řízení projektových rizik (Project Risk Management) – zahrnuje identifikaci a 

kvantifikaci rizik, které mohou ovlivnit projekt, v dalším kroku pak sestavení 

protiakcí pro snížení či odvrácení dopadu rizik na projekt a následně pak řízení 

provádění těchto protiakcí. 

9. Řízení projektových nákupů (Project Procurement Management) – zahrnuje 

plánování kroků souvisejících s nákupními aktivitami, dále plánování a provádění 

nákupů nezbytných projektových zdrojů, administraci kontraktů a následné 

uzavírání dohodnutých kontraktů. 

Součásti projektového řízení dle PMBOK jsou uvedeny včetně základních vazeb na 

Obrázku 5: 
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Obrázek 5 Součásti projektového řízení dle PMBOK 

Zdroj: Vlastní interpretace dle PMBOK (Project Management Institute, 2008) 

V souvislosti s pojmy projekt a projektové řízení je rovněž nutné vymezit pojem 

projektový manažer (vymezení této role jsem publikovala v článku Vztah projektového 

řízení a business analýzy v časopisu Systémová integrace, 1/2013). Vymezení role 

projektového manažera může být různé dle sociálních zvyklostí v dané organizaci (Müller, 

Turner, 2010). Obecný popis kompetencí projektového manažera zahrnuje obvykle 

expertní znalosti nutné pro daný typ projektu (tzn. v případě projektů orientovaných na 

implementaci nového nebo změnu stávajícího informačního systému v organizaci je nutná 

orientace v IT problematice), dále musí projektový manažer mít kompetence pro řešení 

projektových problémů a jiných záležitostí, nezbytná je také sociální orientace v dané 

organizaci a schopnosti vést lidi - tzv. leadership (Haushildt, Keim, Medcof, 2000 a 

Huemann, 2000). Celý set schopností musí být doplněn i o podnikatelské kompetence a 

řídicí a organizační schopnosti. V závislosti na typu a předmětu projektu se tyto 

kompetence mohou lišit co do hloubky a šíře.  

Pro vymezení pojmu projekt se obvykle zdůrazňuje rozdíl mezi pojmy projekt a proces. 

Pojem proces zahrnuje sekvenci předem definovaných činností, které jsou vykonávány za 

účelem dosažení předem specifikovaného typu nebo rozsahu výsledků (Tailwar, 1993). Pro 

účely předmětu dizertační práce je pojem proces rozšířen na pojem podnikový proces, 

který je „souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží 
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nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje“ (Řepa, 2007). 

V současné době se používá i pojem obchodní proces, který ovšem nepodchycuje čirý 

obchod v jeho pravém slova smyslu, ale jedná se spíše o záměnu pojmu obchodní a 

podnikový. 

Při hledání v současné době definovaných přístupů k business analýze jsem se opřela o 

metodický rámec sestavený Mezinárodním institutem business analýzy (International 

Institute of Business Analysis – IIBA) založeném v Torontu (Kanada) v roce 2003. Tento 

institut publikoval v roce 2009 již verzi 2.0 knihy A Guide to the Business Analysis Body 

of Knowledge“ (BABOK), která se stává de facto světovým standardem pro identifikaci a 

analýzu požadavků na výsledný produkt (zejména na informační systém). Podle tohoto 

metodického rámce business analýza zahrnuje (Atanasova, 2001; IIBA, 2009) analýzu 

organizace, která se zaměřuje na pochopení potřeb organizace jako takové z pohledu 

strategického rozvoje a na identifikaci procesů a aktivit vedoucích k naplnění strategických 

cílů. Obsahem této analýzy je: 

- Plánování a správa požadavků (zejména požadavků na informační systém), 

zahrnující rovněž rozvoj procesu plánování a rozvoje požadavků a stanovení jejich 

priorit pro případnou implementaci. Tato oblast dále zahrnuje identifikaci všech 

subjektů ovlivněných projektem zavádění informačního systému, výběr technik pro 

provedení business analýzy, nastavení procesu, který bude využit pro správu 

požadavků, a nastavení způsobu, jakým bude vyhodnocována efektivita postupu 

business analýzy. 

- Odvození požadavků včetně technik pro sběr požadavků od osob (a rolí) 

ovlivněných případným projektem zavádění informačního systému. Tato oblast 

popisuje způsob, jakým business analytik pracuje se všemi zúčastněnými osobami 

na identifikaci a porozumění potřebám a omezením business prostředí organizace. 

Účelem odvození požadavků je zajistit, že jsou správně pochopeny objektivní 

potřeby uživatelů a ostatních zapojených osob. 

- Analýza požadavků zahrnující postup vývoje a popisu požadavků v odpovídajícím 

detailu. Tato oblast popisuje, jakým způsobem jsou vyhodnocovány, objasňovány a 
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prioritizovány identifikované business potřeby organizace a dále rozpracovány tak, 

aby mohly být využity jako podklad pro zavedení informačního systému. 

- Komunikace požadavků zajišťující, že všechny ovlivněné osoby sdílejí potřebné 

informace o tom, které požadavky, jak a kdy budou implementovány do budoucího 

informačního systému. Zároveň je součástí této oblasti i nastavení komunikačního 

procesu, způsobu sdílení dokumentů a požadavků v nich obsažených, rovněž také 

způsoby validace a schvalování sestavených požadavků. 

- Ohodnocení a validace řešení stanovující způsob, kterým business analytici 

mohou verifikovat správnost navrhovaného řešení, jak mohou podporovat zavádění 

řešení a jak mohou vyhodnocovat případné implementační nedostatky. Tato oblast 

popisuje způsob, jakým jsou ohodnocována předkládaná řešení, aby bylo možno 

určit, které z nich nejlépe odpovídá požadavkům, a zároveň bylo možno 

identifikovat mezery a nedostatky v navrhovaném řešení a určit nezbytné 

alternativy, případně změny v řešení. Zároveň popisuje, jakým způsobem je 

posuzováno, zda navržené řešení odpovídá potřebám organizace a jak je 

ohodnocováno fungování a efektivita tohoto řešení. 

Jednotlivé části business analýzy a vazby mezi nimi jsou patrné na Obrázku 6: 

 

Obrázek 6 Vazby mezi jednotlivými oblastmi business analýzy 

Zdroj: IIBA, 2009 

Při sestavování business požadavků na informační systém je cílem vyjádření potřeb 

organizace ve formě těchto požadavků. Business požadavky jsou (IIBA, 2009 s. 4) 

charakterizovány jako “podmínka, případně schopnost požadovaná zainteresovanými 
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subjekty pro řešení problému, případně pro dosažení cíle“. Formulace požadavků na 

informační systém (toto vymezení jsem publikovala v článku Metodika tvorby business 

požadavků na informační systém v časopise Trendy ekonomiky a managementu, 1/2011) je 

v současné době považována za základní součást business analýzy. Cílem je identifikace 

hledisek, závislostí a metodických kroků, které jsou nezbytné pro sestavení správných a 

úplných business požadavků, které pak mohou být rozpracovány do konkrétních typů 

požadavků na systém (zejména funkčních požadavků). Zároveň na základě těchto 

požadavků je možno měnit (optimalizovat) i jejich bezprostřední okolí v oblasti 

podnikových procesů a služeb (Spanyi, 2006). Konkrétní požadavky pak slouží jako hlavní 

podklad pro sestavení architektury řešení nového, případně inovovaného informačního 

systému, a jeho bezprostředního okolí.  

Identifikace a vymezení business požadavků mohou být chápány (Maguire, 2004) jako 

proces sběru a strukturalizace informací získaných zejména z následujících zdrojů: 

- z dostupné dokumentace služeb a jejich vazeb poskytovaných v organizaci 

- ze stávajících podnikových procesů 

- z firemních strategií a strategických cílů 

- z informací získaných od budoucích uživatelů informačního systému. 

Z důvodu rizika nesprávného pochopení business požadavků plynoucího ze subjektivního 

posouzení veškerých dostupných podkladů, což je identifikováno jako nejčastější slabá 

stránka implementace informačního systému (Maguire, 2004), je důležité zahrnout do 

procesu sběru těchto požadavků mimo jiné i rozhovory s uživateli vedené na téma 

provázanosti jednotlivých požadavků. 

BABOK (IIBA, 2009) rozeznává několik typů business požadavků:       

- Business požadavky – jsou definovány jako obecná tvrzení, cílové hodnoty, 

případně potřeby organizace. Jejich analýza je prováděna na strategické úrovni 

analýzy požadavků. 
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- Požadavky uživatelů – jsou navázány na potřeby jednotlivých skupin uživatelů. 

Uživatelé informačního systému v tomto smyslu nejsou definováni pouze jako 

koncoví uživatelé, ale rovněž jako účastníci provozu budoucího informačního 

systému a osoby jakkoliv jinak zainteresované na vývoji informačního systému. 

- Požadavky na řešení – popisují charakteristiky budoucího řešení, které naplňuje 

jak business, tak uživatelské požadavky. Požadavky na řešení mohou být dále 

členěny následovně: 

o Funkční požadavky – popisují požadované chování budoucího informačního 

systému. 

o Nefunkční požadavky – zahrnují podmínky, které popisují okolní prostředí, 

ve kterém bude informační systém provozován, a vazby mezi tímto 

prostředím a informačním systémem. 

- Přechodné požadavky – zahrnují identifikaci potřeb organizace pro zajištění 

efektivního fungování budoucího informačního systému při přechodu ze stávajícího 

stavu do budoucího zajišťovaného informačním systémem. 

Při odvozování požadavků na informační systém je vhodné využít několik základních 

přístupů, které umožní sestavit co nejúplnější portfolio business požadavků. Mezi ně patří 

zejména (Simsion, Witt, 2005):   

- Sestavení podnikového záměru (tzv. business case), který zahrnuje náklady a 

přínosy, rizika a analýzu alternativních variant zamýšleného způsobu podpory 

strategických cílů organizace. V rámci podnikového záměru je základem pro 

odvození business požadavků následující výčet atributů: 

- odůvodnění potřeby budoucího informačního systému 

- business pravidla a vymezení organizačních podmínek pro informační 

systém 

- kritické faktory úspěchu zavedení informačního systému 

- zamýšlený způsob a předmět využití informačního systému 
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- zamýšlený časový a finanční rámec pro projekt zavádění informačního 

systému 

- procesní podmínky a omezení informačního systému 

- očekávaný životní cyklus (z časového hlediska) informačního systému 

- požadovaná rozhraní na již existující či plánované informační systémy. 

- Provádění rozhovorů a porad (tzv. workshopů) pro sběr požadavků. Jedná se o 

základní techniku sběru business požadavků. Cílem workshopů je získání všech 

základních informací a vazeb mezi nimi, nikoliv pečlivá analýza získaných 

informací. Obvykle proto workshopy bývají doplněny rozhovory jednak 

s managementem pro získání strategického pohledu, jednak s konkrétními členy 

projektového týmu pro získání většího detailu k získaným informacím a vazbám 

mezi nimi. 

- Sledování práce koncových uživatelů pro zjištění různorodosti uživatelské práce 

ve vazbě na organizační pravidla, dále pro zjištění požadavků na využívaná data a 

vazby mezi nimi, které musí informační systém poskytovat, zjištění uživatelské 

terminologie a zjištění míry nezdokumentované práce s informačními systémy. 

- Analýza existujících informačních systémů a využití tzv. reverzního inženýrství, 

jehož principem je provedení zpětné analýzy již zavedených dotčených 

informačních systémů, které se zaváděným systémem souvisí (pro zpětné získání 

dokumentace o jejich fungování), spolu s analýzou stávajícího způsobů provádění 

aktivit, které by měly do budoucna být podporovány informačním systémem 

(Harrison, 2010).  

- Procesní modelování, které může být provedeno např. pomocí následujících 

způsobů (Koch, Neničková, Hrůza, Dovrtěl, 2010): 

- slovní popis procesu – ve formě organizačního nařízení nebo předpisu 

- grafický popis procesu – obvykle využitím vývojového diagramu, objektově 

orientovaného diagramu apod. 

- tabulkový zápis procesu pomocí matic definujících odpovědnostní vztahy 

k jednotlivým procesním aktivitám. 
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- Datové modelování, např. prostřednictvím modelovacího jazyka UML (Unified 

Modeling Language), poprvé publikovaného v roce 1997 pod záštitou firmy 

Rational Software (Konisová, Müller, 2004). Tento jazyk se stal rovněž standardem 

především pro vizualizaci a dokumentaci informačních systémů a požadavků na ně 

(Chalin, Sinnig, Torkzadeh, 2008). Díky využití UML je možno se zaměřit jak na 

funkční požadavky na budoucí informační systém, tak zajistit provázanost tvorby 

těchto požadavků s průběhem podnikových procesů ve firmě. Tato provázanost je 

zajištěna nutností sestavit procesní toky (včetně alternativních řešení) a jejich 

aktéry, což vychází z podstaty UML. 

Jako specifický přístup odvozování business požadavků je možno v souvislosti s výše 

uvedenými přístupy (zejména s procesním modelováním) identifikovat podchycení 

souvislostí mezi tvorbou business požadavků na informační systém a pojetím tzv. IT služeb 

(informačně technologických služeb) jako předem definovaných celků dodávajících určitou 

hodnotu obsaženou v informačních technologiích směrem k business organizačním 

jednotkám (Zowghi a Jin, 2010). Hodnota obsažená v IT službách je obvykle definována 

(Igbal, Nieves, 2007) uživateli jako funkčnost daného systému, která podporuje business 

služby jako výstupy podnikových procesů, a dále dodavatelem informačních systémů jako 

souhrn možností informačního systému (tvořený dostupností systému, kapacitou, 

bezpečností apod.). IT služby jsou obvykle definovány jako základní prvek procesního 

přístupu k poskytování IT služeb a správě vztahu mezi poskytovatelem informačních 

systémů (příp. IT služeb) a business organizačními jednotkami jako příjemci, který je 

nazýván ITIL - Information Technology Infrastructure Library, dále jen ITIL  (Van Bon, 

2009).  

ITIL vznikl ve Velké Británii pod patronátem společnosti OGC (Office of Government 

Commerce) v 80. letech 20. století, kdy byla uvolněna jeho první verze (Kumbaara 2008). 

Dnes se jedná o široce rozšířený standard pro správu IT, přičemž jde o soubor nejlepších 

praktik. Nejlepší praktiky jsou založeny na praktickém využití informací, které byly 

ověřeny praxí v různých organizacích (různého vlastnictví a v různém oboru působnosti a 

velikosti). ITIL je možno využít v různé podobě při adaptaci do konkrétní organizace ve 

formě tzv. dobrých praktik, což zahrnuje přizpůsobení nejlepších praktik konkrétním 
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potřebám organizace v souladu s jejím obchodním zaměřením. V roce 2007 byla uvolněna 

již třetí verze ITIL a v roce 2011 byla mírně aktualizována. V současné době zahrnuje ITIL 

5 základních knih (tzv. core books). Jedná se o následující publikace (Van Bon, 2009) 

s názvy ponechanými v originále: 

- Service Strategy – tato kniha je zaměřena na sestavování strategie IT a definici 

portfolia poskytovaných služeb, dále na identifikaci a rozvoj vztahů mezi business 

organizačními jednotkami a IT organizací ze strategického, tedy dlouhodobého 

pohledu.      

- Service Design – tato kniha se zaměřuje na popis služeb, které jsou předmětem 

dodávky ze strany IT směrem k business organizačním jednotkám, dále popisuje 

způsob sestavování parametrů těchto služeb a technický a architektonický vývoj 

služeb (především z pohledu taktického, tedy střednědobého hlediska). 

- Service Transition – kniha je zaměřena na implementaci připravených a popsaných 

služeb do produkčního prostředí (z pohledu jak taktického, tak z pohledu budoucí 

provozní dodávky služeb). 

- Service Operation – kniha je zaměřena na poskytování a provoz služeb z pohledu 

operativního (krátkodobého, běžného provozu).    

- Continual Service Improvement – kniha je zaměřena na plynulý rozvoj procesů a 

služeb v průběhu všech stadií životního cyklu služby. 

Obecný vztah mezi jednotlivými ITIL knihami je uveden na Obrázku 7: 
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Obrázek 7 Obecný vztah mezi ITIL knihami 

Zdroj: Cartlidge a kol., 2007 

Všechny uvedené knihy obsahují základní koncepty a procesy včetně vzájemných vazeb a 

rozhraní mezi aktivitami.  

Současně s výše uvedeným procesním přístupem specifickým pro informační systémy je 

nezbytné vymezit také přístup vytvořený konkrétně pro řízení procesů v telekomunikačních 

podnicích (na rozdíl od ITIL nejlepších praktik je zaměřený na celé portfolio procesů 

telekomunikační organizace, nejen na oblast informačních služeb). Jedná se o široce 

využívaný a akceptovaný soubor standardů v odvětví telekomunikací eTOM (Enhanced 

Telecom Operations Map). Překlad této zkratky se v českých telekomunikačních podnicích 

nevyužívá, proto si dovoluji ponechat tento název pouze v angličtině. eTOM je produktem 

Telemanagement Fora, což je nezisková organizace, která funguje jako součást 

Mezinárodního svazu telekomunikací (International Telecommunication Union). Tento 

procesní rámec zahrnuje ucelenou procesní strukturu, ve které nechybí entity jako je trh, 

produkty a zákazníci, služby, zdroje a procesy řízení dodavatelů a obchodních partnerů 

(TeleManagement Forum 2005).  
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Jádrem eTOM je Operations Process Area (Oblast provozních procesů). Tato oblast 

zahrnuje provozní procesy, které podporují provoz a správu zákaznické základny 

organizace. Tyto procesy zahrnují běžnou dennodenní operativu, jakož i procesy pro 

přípravu této operativy. Oblast provozních procesů zahrnuje také provoz vertikálních 

procesů jako je Fulfillment, Assurance and Billing (Plnění, zajištění a fakturace závazků 

zákazníka) spolu s Operations Support & Readiness (Procesy provozu, podpory a 

přípravy služeb). Dále zahrnuje horizontální procesy Customer Relationship 

Management (Procesy pro správu vztahů se zákazníky), Service Management & 

Operations (Správa a provoz služeb), Resource Management & Operations (Správa a 

provoz zdrojů) a Supplier/ Partner Relationship management (správa dodavatelsko/ 

odběratelských vztahů). Procesy dle eTOM jsou zachyceny na Obrázku 8: 

.  

Obrázek 8 eTOM Level 2 Provozní procesy 

Zdroj: TeleManagement Forum, 2005 

Přístup k procesnímu řízení dle ITIL a eTOM lze vzájemně mapovat. K oběma uvedeným 

přístupům je potřeba doplnit ještě způsob, jak tvořit procesní modely. Těchto způsobů 

existuje mnoho, ovšem pro účely dizertační práce vybírám jeden, který podporuje 
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transformaci procesního přístupu směrem k poskytování služeb uživatelům a je rovněž 

aplikovatelný na telekomunikační prostředí. Jedná se o tzv. technicko – business analýzu 

(Cunningham, 2008, Zoric 2011, Zoric 2010, Zoric, Strasunkskas, 2008), která reaguje na 

současný vývoj užívaných informačních systémů směrem ke komplexním službám 

(Harrison, 2010) a poskytování služeb uživatelům (ITIL pojetí služby) a propojuje 

podnikové (případně IT) procesy a odvozené požadavky na informační systém. V rámci 

této analýzy je na business analýzu nahlíženo ze čtyř hledisek: 

- Uživatelské hledisko - definující uživatelské scénáře z pohledu koncového 

uživatele informačního systému. Toto hledisko zahrnuje pohledy ze strany uživatele 

služby a zákazníka služby, kterou poskytuje informační systém: 

o zaměření na zákazníka služby identifikuje hodnotu služby pro uživatele 

o zaměření na uživatele služby identifikuje jednotlivé případy užití (Konisová, 

Müller, 2004). 

- Business hledisko – zahrnující modely podnikových procesů definující obchodní 

logiku, která pak musí být přenesena do informačního systému 

- Systémové hledisko – zahrnující modely podchycující konkrétní procesy z pohledu 

informačního systému 

- Technologické hledisko – zahrnující popis a modelování specifik využité 

technologie a implementačních charakteristik daného informačního systému (Zoric, 

Strasunskas, 2008). 

Uvedená hlediska technicko – business analýzy a principy detailizace jejich modelů jsou 

předmětem Obrázku 9: 
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Obrázek 9 Postup detailizace business požadavků v technicko – business analýze 

Zdroj: Zoric, 2011 

Technicko - business analýza je především komplexní analýza, která je velmi závislá na 

kvalitě vstupních informací ve všech doménách (uživatelské, business, systémové a 

technologické). Ovšem její výhoda tkví v možnosti jednoduchého rozpracování požadavků 

a modelů při využití UML modelování. Tato analýza rovněž umožňuje pracovat s různými 

entitami, které jsou potřebné pro navržení budoucího informačního systému, jako jsou 

služby a skupiny služeb, systémové role a jejich skupiny, business a uživatelské role a další 

parametry (např. cenová schémata poskytovaných produktů a služeb, náklady a příjmy).  

Při zavádění informačních systémů je obvykle postupováno některou z metod vývoje 

software, která může být využita určitým způsobem i pro business analýzu, případně 

nějakým způsobem provádění business analýzy ovlivňuje. Jedná se nejčastěji o dvě 

základní metody (Holtsnider  a kol, 2010): 
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1.  Metoda vodopádu – postup práce je sestaven v postupném směru vedoucím 

k dosažení výsledku (zavedení informačního systému). Jednotlivé vývojové kroky 

jsou řazeny za sebou s tím, že pro přechod do následujícího kroku je potřeba splnit 

určitá rozhraní. Rozhraním je kontrolní bod v procesu vývoje, ve kterém musí 

zúčastněné strany schválit dílčí výstupy. Bez tohoto schválení projekt nemůže 

pokročit do další fáze. Jednotlivé fáze metody vodopádu jsou zobrazeny na 

Obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Metoda vodopádu pro vývoj software 

Zdroj: Holtsnider  a kol, 2010 

Business analýza je v metodě vodopádu prováděna v prvních dvou krocích (Sběr 

požadavků a Analýza požadavků). Výhodou této metody je přirozený postup k získání a 

zavedené řešení. Nevýhodou je potenciální situace, kdy se v některém z posledních kroků 

zjistí kritická překážka pro zavedení nebo provozování informačního systému a je nutno se 

vrátit na začátek celého postupu. 

2. Agilní metoda – vychází z principů vývoje software, které jsou shrnuty v tzv. Agilním 

manifestu (Beck a kol., 2001, Stober a Hansmann, 2010), který je souborem myšlenek 
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několika propagátorů agilního přístupu, zaměřený na nalézání lepších způsobů vývoje 

software jeho tvorbou a napomáhání při jeho tvorbě i statním Soubor myšlenek obsahuje 

následující hodnoty (Beck a kol., 2001): 

- jednotlivci a interakce 

- procesy a nástroje 

- fungující software upřednostněný před komplexní dokumentací 

- spolupráce se zákazníkem upřednostněná před kontraktačním jednáním 

- reakce na změny před následováním plánu. 

Obecně jsou ustanovení na pravé straně vět (druhá část vět) platná, ovšem autoři přikládají 

větší hodnotu ustanovením v levé (první) části vět. Uvedené principy umožňují flexibilnější 

způsob vývoje software, který může být úspěšnější než tradiční metoda vodopádu. 

Všechny požadavky na výsledný informační systém se stejně jako u vodopádové metody 

shromáždí včetně všech atributů na počátku projektu. Poté může začít vývoj s odlišným 

organizačním přístupem. Základním prvkem při využití agilní metody je tzv. scrum 

založený na velmi zjednodušeném přístupu k řízení projektu (Stober a Hansmann, 2010). 

Jde o proces, který v sobě obsahuje iterativní postup vývoje software. Malé iterace, ve 

kterých vývoj probíhá, se nazývají sprinty. Každý sprint obsahuje návrh, vývoj, testování a 

dokumentaci určité části software (jejíž rozsah se stanovuje na začátku sprintu). Doba 

trvání sprintu je obvykle asi 2 týdny. 

Provádění business analýzy by mělo být podpořeno rovněž odpovědným podchycením 

kritických faktorů úspěchu, které podpoří přidanou hodnotu této analýzy. Jedná se o 

identifikaci faktorů, které jsou nejkritičtější pro co nejefektivnější dodávku tak, aby byla 

optimalizována business hodnota této dodávky (Aitken, 2003). Kritické faktory úspěchu 

mohou být obecně definovány jako „omezené množství oblastí, které v případě, že jsou 

úspěšné, ovlivní úspěšné konkurenční jednání organizace“ (Thiry, 2010). Případně mohou 

být definovány jako něco, co se musí uskutečnit, aby proces, projekt, plán, případně IT 

služba byly úspěšné (Van Bon, 2009). Obecně by kritické faktory úspěchu měly v IT 

oblasti, případně v oblasti projektu zavádění informačního systému být analyzovány 

z následujících perspektiv (Aitken, 2001): 
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- oblast účastníků a ostatních IT a business funkcí a jejich optimalizace 

- oblast prostředí pro dodávku IT služeb pro podporu business cílů 

- projektový management a dodávka projektových fází  

- oblast konceptů a business procesů podporujících business cíle. 

V této práci se zabývám nalezením kritických faktorů úspěchu ze dvou pohledů (Ko, & 

Fink, 2010): 

- Procesní rovina provádění business analýzy zaměřená na identifikaci 

kritických faktorů úspěchu podmiňujících optimální tok projektových aktivit se 

zaměřením na business analýzu (jak interních vznikajících uvnitř podniku, tak 

externích působících na podnik zvenčí). 

- Organizační rovina provádění business analýzy zaměřená na management a 

výkonný projektový tým zabývající se business analýzou, dále také na všechny 

pozice, které mohou výkon business analýzy jakkoliv ovlivnit (tzv. 

stakeholders). I v této rovině se jedná o identifikaci interních faktorů 

vznikajících uvnitř podniku a externích faktorů působících na podnik zvenčí. 

Po identifikaci kritických faktorů úspěchu je pro každý faktor identifikován jeden nebo 

více klíčových ukazatelů výkonu (Key Performance Indicator – KPI). Tyto ukazatele 

umožňují měřit stupeň naplnění kritických faktorů úspěchu. Způsob nastavení KPIs je 

vymezen stupněm úspěchu, který musí být dosažen, aby byl výsledek naplnění kritického 

faktoru úspěchu akceptován. Pro nastavení KPIs je vhodné následovat několik pravidel 

(Thiry, 2010): 

- každý ukazatel musí být měřitelný (z kvantitativního hlediska) 

- ukazatel musí být vyjádřitelný z pohledu financí, vybavení, schopností, času 

apod. 

- ukazatel musí exaktně definovat, co má být měřeno a jakým způsobem (jakého 

měřitelného cíle má být dosaženo) 

- ukazatel nesmí podléhat změnám chápání v čase (musí být stále stejně 

pochopitelný i po uplynutí určité doby, dostatečně exaktně definovaný) 
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- ukazatel musí být věrohodným zdrojem pro poskytování efektivních a včasných 

informací k němu se vztahujících tak, aby mohl podporovat rozhodování. 

Vedle kritických faktorů úspěchu působí na business analýzu i s těmito faktory spojená 

rizika, která je možno definovat (Mochal, 2005) jako budoucí stav nebo okolnost, které 

existují vně vymezeného problému (či oblasti zájmu), ovšem má na vymezený problém 

jakýkoliv dopad. Jedná se tedy o potenciální budoucí problém, který se s určitou 

pravděpodobností může vyskytnout, ovšem zatím nenastal. Vymezení rizika jsem 

publikovala v článku Rizika business analýzy při zavádění informačních systémů v 

telekomunikacích v časopise Trendy ekonomiky a managementu, 2/2013. Pravděpodobnost 

rizika je dle ISO Guide 73:2009 normy charakterizována matematicky jako hodnota P, 

přičemž 0 ≤ P ≤ 1. Hodnota pravděpodobnosti výskytu rizika je uváděna v diskrétních 

hodnotách, typicky od 1 do 5, přičemž čím vyšší je číslo, tím vyšší je pravděpodobnost 

výskytu rizika. Dalším pojmem vymezujícím riziko je dopad rizika. Dopad rizika je 

identifikován závažností následků v případě, že riziko nastane ve formě události. Míra 

neúspěchu projektu se měří na stupnici 1 až 5, přičemž nejničivější dopad má událost 

označená pětkou. 

V Tabulce 1 je sestaven příklad matice pro ohodnocení rizik působících na projekt: 

Dopad  nevýznamný malý střední Významný Kritický 

Pravděpodobnost  1 2 3 4 5 

Vysoká 5      

Vyšší 4      

Střední 3      

Malá 2      

Vzácná 1      

Tabulka 1 Pravděpodobnost výskytu rizika a jeho dopad 

Zdroj: Weiler a kol, 2010; Ahmed a kol, 2007 

Barevná matice uvedená v Tabulce 1 ukazuje, že pravděpodobnost výskytu rizik a jejich 

dopad lze rozdělit do tří pásem.  
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1. Zelená zóna – zahrnuje obvykle rizika, která jsou akceptována v rámci projektu a 

nevyžadují speciální protiakci. 

2. Žlutá zóna – zahrnuje rizika, která jsou v průběhu projektu monitorována s tím, že 

pro ohodnocování rizik jsou sestavena kritéria, podle kterých je riziko sledováno. 

3. Červená zóna – je určena pro rizika, která by měla být v průběhu projektu 

zmírňována. Pro každé z těchto rizik musí být sestaven plán na jejich zmírnění. 

Plán na zmírnění rizik (mitigation plan) by měl být vždy zaintegrován do projektových 

prací a měl by být pravidelně aktualizován. Jeho cílem je zmírnit dopad výskytu rizika. 

Pro identifikaci rizik působících na projekt zavádění informačního systému je možno 

identifikovat následující typy rizik (Bacarini a kol., 2004): 

1. Komerční a právní vazby v případě spolupráce s dodavatelem. Business analýza 

je prováděna zejména u větších projektů ve spolupráci s dodavatelem budoucího 

informačního systému. V průběhu business analýzy se může stát, že se výběr 

dodavatele ukáže jako nesprávný. I v případě pečlivě napsaných smluv se může 

objevit riziko sporu o vlastnická práva k již vykonaným pracím a předaným 

informacím, dále může mít dopad na časování projektu. 

2. Ekonomické okolnosti způsobující změnu tržních podmínek, konkurenční boj, 

případně změnu nároků na vyvíjený software. Tržní podmínky v telekomunikacích 

jsou především v oblasti zavádění informačních systémů velmi rychle se rozvíjející 

a měnící, taktéž konkurenční reakce jsou velmi rychlé. V případě velkého projektu 

pro zavádění informačního systému (obvykle se jedná o projekty v řádech jednotek 

až desítek miliónů EUR) jsou na telekomunikačním trhu v omezené míře informace 

o tomto projektu dostupné, a tím je dán prostor jak pro konkurenční firmy, tak 

dodavatele k reakci ve všech uvedených oblastech. Tyto reakce mohou znamenat 

riziko ovlivnění původního projektového záměru. 

3. Lidská stránka v projektu zahrnující jak nedostatek personálu, který je dedikován 

pro daný implementační projekt (potažmo pro business analýzu daného projektu), 

tak může být pro daný projekt nedostatečně zkušený, případně nemotivovaný. 
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Nedostatek zkušeností se může projevit jak na straně zadavatele požadavků na 

informační systém (tzv. business), tak na straně projektového týmu při provádění 

business analýzy, případně dále při zpracovávání business požadavků do budoucího 

informačního systému. 

4. Politické okolnosti vyjádřené zejména nedostatečně vyspělou firemní kulturou, 

která málo podporuje dosažení projektových cílů. Zavádění informačního systému 

bývá obvykle spojeno se změnou vnitrofiremních procesů, což vyžaduje 

připravenost organizace na změny (přičemž nízký stupeň této připravenosti může 

být pro úspěch projektu rizikem). Rovněž nedostatečná manažerská podpora a různé 

(mocenské) zájmy jednotlivých manažerů mohou znamenat riziko pro úspěch 

projektu jednak z pohledu různých priorit, jednak z pohledu nedostatečné podpory 

koncových uživatelů.  

5. Technologie a technologické záležitosti projevující se ihned po zavedení 

informačního systému. Jedná se zejména o riziko nedostatečné uživatelské 

dokumentace, kdy uživatelé nejsou schopni dostatečně využít zavedenou 

technologii, aplikace nejsou plně využívány k účelu, ke kterému mají sloužit, 

případně existující systémy mají nízký (nedostatečný) výkon. Vždy existuje riziko, 

že zaváděné systémy nepodporují dostatečně původní záměry a požadavky. 

K tomuto riziku přispívá také určitá technologická limitace zvoleného řešení, kdy 

systém nemusí plně pokrývat všechny požadavky na něj kladené. Zároveň se zde 

projevuje i riziko nedostatečně kvalitně zpracovaných business požadavků, které 

zapříčinily neúspěch projektu, případně nevhodné uživatelské rozhraní systému, 

které neumožňuje plně využít všechny původní požadavky.  

6. Manažerské aktivity a kontroly, z nichž vychází riziko nesmyslně odhadnutého 

času pro implementační projekt a rovněž také nedostatečně odhadnutá finanční 

stránka zavádění informačního systému. Projekt není schopen naplnit původně 

stanovené řídicí cíle. S těmito riziky souvisí také rizika vznikající při neustálých 

změnách v business požadavcích na budoucí informační systém a také nedostatečně 

odsouhlasený způsob akceptačního testování (Patton, 2002) a kritérií pro akceptaci 

projektu, případně z tohoto pohledu vznikajících nedorozumění. Dalším rizikem je 
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nedostatečná kontrola v projektu způsobená řídkou kontrolou dennodenních 

projektových aktivit. Rovněž chybějící jasné rozdělení odpovědností, které je 

v projektech zavádění informačního systému poměrně časté (Fuerst a Cheney, 

1982, Thomsett, 1995), případně nízký stupeň vedení projektového týmu (řídicí 

výbor projektu ani projektový manažer nejsou dostatečně kompetentní). 

V projektovém řízení je rizikem také podceněné řízení projektových změn. 

7. Individuální aktivity související například s příliš detailní specifikací 

partikulárních požadavků na informační systém. Toto riziko se vyskytuje především 

v případech, kdy projektový tým je zaměřen na excelentní sestavení detailních 

požadavků na systém, což ve výsledku znamená riziko prodloužení projektu a 

neúměrně vysokého spotřebovaného projektového rozpočtu. Rovněž nerealistická 

očekávání od budoucího informačního systému převedená do business požadavků 

mohou zapříčinit budoucí neúspěch implementovaného informačního systému. Dále 

neuchopení příležitosti pro zavedení informačního systému včas a řádně z různých 

příčin uvnitř podniku (propásnutí příležitosti) ve spojení s ostatními riziky může 

znamenat velké riziko neúspěšnosti projektu.  
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Praktická část 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Primární výzkum při navrhování metodiky business 

analýzy v telekomunikacích 

Při navrhování metodiky business analýzy v telekomunikacích jsem využila jak výstupy ze 

sekundárního výzkumu provedeného v analýze současného vědeckého poznání (viz 

kapitola 6.2 Vymezení pojmů a současný stav vědeckého poznání business analýzy v 

telekomunikacích), tak další zkoumání založené na primárním výzkumu. V následujících 

kapitolách se zaměřuji na sestavení výsledků primárního výzkumu, které buď rozvíjejí, 

nebo jsou podpořeny také výsledky sekundárního výzkumu. Samotnou metodiku pak 

předkládám jako základní výstup provedených výzkumů.   

Primární výzkum vychází z definice výzkumné otázky definované v kapitole 6.1 

Teoretická východiska business analýzy. Na základě této otázky jsem sestavila cíl a 

metodu provádění výzkumu, která je popsána v následujících kapitolách. Dílčí výsledky 

tohoto výzkumu jsou dále sestaveny v podobě podkladů pro budoucí metodiku business 

analýzy. Výsledné metodice vzniklé jako výstup zkoumání prováděného s podporou 

zakotvené teorie je věnováno několik samostatných kapitol, přičemž výsledky primárního 

výzkumu jsou jedním ze vstupů pro tvorbu této metodiky. 

 

7.1 Cíl primárního výzkumu 

Cílem primárního výzkumu je v souladu s postupem dle zakotvené teorie nalezení teorie 

pro návrh metodiky business analýzy v telekomunikačních podnicích pro účely této 

dizertační práce. Při tvorbě teorie se v rámci primárního výzkumu zaměřuji na nalezení 

vhodné teorie pomocí 4 kritérií (Glasser, Strauss, 1967, s. 237-250): 
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- Shoda teorie s daty získanými prostřednictvím primárního výzkumu pro 

zajištění platnosti teorie pro běžné situace. Jedná se o shodu teorie s praxí 

podporující praktické využití nalezených teoretických poznatků. 

- Srozumitelnost teorie pro odborníky pracující v daném oboru (provádění 

business analýzy). Nalezenou teorii musí být snadné vysvětlit tak, aby byla 

shledána odborníky jako použitelná.   

- Obecnost teorie taková, aby tato nebyla příliš abstraktní při současné ztrátě 

citlivosti pro konkrétní praktickou situaci, a zároveň musí být natolik abstraktní, 

aby byla využitelná v různých podmínkách a v různých situacích. Tzn., teorie 

musí být dostatečně flexibilní, aby pokryla variantní podmínky, za kterých je 

využita. 

- Kontrola umožněná tomu, kdo danou teorii využívá. Znamená to, že uživatel 

musí umět porozumět a analyzovat praktickou situaci tak, aby na skutečné 

podmínky (které se v čase mění a jsou různě podmíněny jinými aktivitami a 

skutečnostmi) bylo možno danou teorii aplikovat.  

Pro zajištění uvedených kritérií pro platnost nalezené teorie jako hlavního cíle jsem 

provedla následující dílčí kroky vedoucí k hlavnímu cíli výzkumu: 

- identifikace údajů získaných prostřednictvím provedení primárního výzkumu, a 

to z interakčního, organizačního a biografického hlediska 

- získání pojmů vztahujících se k metodice business analýzy prostřednictvím 

převádění získaných údajů na tyto pojmy 

- získání podkladů pro návrh metodiky prostřednictvím kódování údajů 

(otevřeného, axiálního i selektivního). 

Vedlejším cílem při provádění primárního výzkumu je také získat podklady pro budoucí 

kontinuální provádění primárního výzkumu, který zajistí rozvoj definované metodiky 

business analýzy. Prostřednictvím tohoto cíle kladu důraz na budoucí rozvoj a další 

uplatnění metodiky ve vzdělávací, výzkumné i praktické oblasti.  
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7.2 Metoda provedení primárního výzkumu 

Základní metodou pro provádění primárního výzkumu je metoda rozhovoru (interview). 

Tato metoda slouží ke sběru dat (údajů) způsobem, při kterém jsou vybraným 

respondentům kladeny otázky, ať už osobním setkáním, či prostřednictvím telekonference 

či audiokonference (Collis, Hussey, 2009). Při rozhovoru pro účely této práce jsem 

postupovala podle metodiky vedení kvalitativního rozhovoru (Hendl 2012, s. 166 – 173), a 

to z toho důvodu, že jsem nasbíraná data následně podrobila smíšenému kvantitativnímu 

výzkumu (zejména pro podložení výzkumných závěrů), tak kvalitativnímu výzkumu (pro 

dosažení cíle této práce). V rámci přípravy rozhovoru jsem si připravila otevřené otázky, 

vztahující se ke zkušenostem, názorům, vnímání a pocitům (Hendl, 2012). Tyto otázky pak 

sloužily jako návod pro vedení rozhovoru podle návodu (Hendl, 2012). Některé otázky také 

zahrnovaly několik dalších podotázek (tzn. jedná se o více než jednu otázku ve větě). 

Seznam otázek použitých pro vedení rozhovoru podle návodu je uveden v Příloze č. 1 této 

práce. Celý rozhovor byl pro účely následného rozboru nahráván na diktafon. Respondenti 

byli vybráni tak, aby reprezentovali co nejširší skupinu odborníků, kteří mají nějaký vztah 

k business analýze v telekomunikacích. Rozhovory byly provedeny s respondenty se 

zkušenostmi z firem poskytující telekomunikační služby (jednalo se jak o velké mobilní 

operátory, tak o zástupce menších firem poskytující telekomunikační služby), dále z firem 

poskytující implementační služby při zavádění informačních systémů v telekomunikacích.  

Respondenti zastávali nebo zastávají následující role (s tím, že jeden respondent může mít 

zkušenosti s jednou a více rolemi): 

- podílejí se na provádění business analýzy 

o v roli business analytika (interního i externího) 

o v roli projektového manažera (případně ve sdružené roli projektového 

manažera a business analytika, a to interního i externího) 

o v roli architekta řešení interního i externího 

o v roli jiného člena projektového týmu na zákaznické i dodavatelské 

straně 
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o v roli zástupce business organizační jednotky (předkládající požadavky 

na informační systém) 

- představují management, který schvaluje výstupy business analýzy (business 

org. jednotka) 

- zastupují IT org. jednotku přijímající výstupy business analýzy ke zpracování 

v podobě budoucího informačního systému (a to interní i externí) 

- podílejí se na provádění auditu informačních systémů, jsou členy asociace 

ISACA (ISACA, 2011). 

Sestavený rozhovor byl otestován na malém vzorku (3 osoby, přičemž každá z nich 

zastupuje jednu výše uvedenou skupinu respondentů). Na základě úspěšného testu na 

malém vzorku byl pak proveden rozhovor celkem s 18 respondenty. Pro účely této práce 

nejsou zveřejněna jména respondentů. Počet respondentů byl stanoven na základě 

následujících kritérií: 

- Počet business analytiků dle elektronické sociální sítě Linked in (Business 

analyst in telecommunications, 2013) byl v době výzkumu 444. Pro získání 

potřebných informací je možné se zaměřit na jednotky až desítky respondentů 

zároveň s využitím druhého kritéria. 

- Dosažení teoretické nasycenosti – v rozhovorech se opakovaly stejné kategorie 

a údaje včetně podobných zkušeností respondentů. Počet nasbíraných údajů byl 

763, který jsem v rámci konceptualizace vyhodnotila jako dostatečný pro 

výzkumné závěry.  

Pro doplnění údajů o velikosti telekomunikačního trhu v České republice přikládám údaje 

ze Statistické ročenky 2012 (Český statistický úřad, 2012): 

- počet podniků v oblasti informačních a komunikačních činností (s 250 a více 

zaměstnanci) v roce 2010 byl 49 

- počet podniků v oblasti telekomunikačních činností v roce 2010 byl 890. 
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Výstupy z rozhovoru byly pak podrobeny induktivní analýze. Zároveň jsem využila technik 

zvyšování teoretické citlivosti, abych co nejlépe dokázala sestavit výsledky výzkumu. 

Následně po provedení všech rozhovorů jsem provedla zápis odpovědí ve formě výroků, 

které jsem následně konceptualizovala a podrobila otevřenému kódování. Výstupem 

konceptualizace údajů jsou tzv. koncepty, které lze charakterizovat jako teoretické pojmy, 

které jsou základními jednotkami analýzy (Hendl, 2012). Seznam pořízených výroků a 

jejich konceptualizace je uveden v Příloze č. 2 této práce. Pro další analýzu byly použity 

konceptualizované údaje. 

Prostřednictvím sestavení konceptů z pořízených výroků jsem identifikovala 

prostřednictvím otevřeného kódování 763 konceptů, kterým jsem přiřadila kódy 

označující základní vlastnosti jednotlivých konceptů (Miles, Hubermann, 1994, Hendl, 

2012). Kódy zároveň vyjadřují pojmenování kategorií a měly by co nejvíce logicky 

souviset s koncepty, ke kterým jsou přiřazeny. 

MET – metodický přístup k business analýze a metodická specifika telekomunikačního 

oboru. 

ZAV – zavádění informačního systému jako celku. 

STR – strategie podniku a strategické cíle 

PRM – projektové řízení a jeho vazba na business analýzu 

POZ – tvorba business požadavků na informační systém 

DEL – délka trvání business analýzy 

BUS – tvorba, aktualizace a vyhodnocování podnikového záměru pro informační systém 

POZO – způsob ověřování realizovatelnosti business požadavků 

CSF – kritické faktory úspěchu související s business analýzou 

RIZ – rizika, které mohou působit na business analýzu 

BAS – definování business analýzy ze strategického pohledu 

PRO – souvislostí business analýzy a procesního řízení organizace 

ORG – organizační záležitostí firmy souvisejících s business analýzou 
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DOC – dokumentování vstupů a výstupů business analýzy 

ROLE – identifikace a náplní jednotlivých rolí souvisejících s prováděním business 

analýzy 

USP – definování a zkoumání úspěšnosti business analýzy 

TEL – specifika telekomunikačního odvětví mající vliv na business analýzu 

STAV – subjektivních názory na současný stav business analýzy v telekomunikačních 

podnicích 

PRB – problémy spojené s prováděním business analýzy 

KAT – kategorie a priority požadavků 

Uvedené kódy byly sestavovány dle obsahu jednotlivých konceptů a jejich výsledný 

seznam je výstupem do kódování konceptů. Tyto kódy jsou zároveň zastřešujícím 

identifikátorem pro jednotlivé kategorie údajů pro další výzkum. Způsob identifikace 

těchto kategorií v sobě zahrnuje procházení jednotlivých jevů, přičemž jsem si pokládala 

vždy otázku, k jakému jevu daný koncept patří a zda se liší od předcházejícího konceptu 

nebo ne. 

 

7.3 Dílčí výsledky primárního výzkumu 

Pro další analýzu jsem využila koncepty a jejich kategorie. Při provádění analýzy jsem se 

zaměřila zejména na analýzu orientovanou na případ (Hendl, 2012, s. 226), kdy jsem 

uvažovala zkoumaný případ (tedy metodiku business analýzy jako základní naplnění 

výzkumné otázky) jako celistvou entitu a uvnitř tohoto případu jsem identifikovala 

asociace, příčiny a následky. Tato analýza je orientovaná na proces, v tomto případě se 

jedná o proces provádění business analýzy při zavádění informačních systémů 

v telekomunikačních podnicích. Důvodem pro využití tohoto druhu analýzy je zejména její 

vhodnost pro specifické konfigurace v malé množině případů, kterým využití business 

analýzy v telekomunikacích odpovídá. 
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Vzhledem k využití smíšeného výzkumu pomocí smíšeného modelu (Hendl, 2012, s. 58-

59) jsem využila statistické analýzy pro podpoření tvorby kategorií nalezených konceptů. 

Statisticky jsem tak vyhodnotila všech 763 identifikovaných konceptů (tvořících statistický 

soubor, přičemž statistickou jednotkou je jeden koncept) a identifikovala četnost výskytů 

jednotlivých kódů (statistický znak), abych tak ověřila, že tyto kódy jsou zastoupeny 

v konceptech více než jednou, a na základě těchto kódů identifikovala počty zastoupení 

jednotlivých výroků. Četnost výskytů jednotlivých kódů ve statistickém souboru je 

uvedena v Tabulce 2: 

 

Tabulka 2 Kvantitativní vyhodnocení četnosti konceptů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Kód (kategorie)

Absolutní četnost 

výskytu

ve statistickém 

souboru

Relativní četnost výskytu 

ve statistickém souboru 

(%)

ROLE 73 9,57%

CSF 62 8,13%

ORG 63 8,26%

PRM 55 7,21%

MET 53 6,95%

STAV 48 6,29%

RIZ 49 6,42%

DEL 46 6,03%

STR 40 5,24%

DOC 34 4,46%

POZ 35 4,59%

POZO 30 3,93%

TEL 30 3,93%

PRB 25 3,28%

ZAV 25 3,28%

USP 24 3,15%

PRO 23 3,01%

BAS 17 2,23%

KAT 17 2,23%

BUS 14 1,83%

Celkem 763 100%
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Pro názornost je kvantitativní hodnocení četnosti kódů v konceptech uvedeno i v Grafu 1 

jako absolutní četnost a v Grafu 2 jako relativní četnost. 

 

Graf 1 Absolutní četnost výskytu kódů v konceptech 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf 2 Relativní četnost výskytu kódů v konceptech 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Analýza četností probíhala v několika iteracích. Důvodem bylo několikeré přehodnocení 

kategorií konceptů. Po provedení kvantitativní analýzy v jednotlivých iteracích vyplynulo 

velmi nerovnoměrné zastoupení jednotlivých kategorií. V dalších iteracích jsem se proto 

zaměřila především na ty kategorie, které byly zastoupeny nejvíce a nejméně a znovu 

příslušející koncepty přehodnotila s využitím původních výroků získaných primárním 

výzkumem. Přehodnocení probíhalo s odstupem, kdy jsem prozkoumala znovu všechny 

koncepty a využila při kladení otázek, co daný koncept obsahuje, následující kroky: 

- sloučení kategorií nalezením takových stejných prvků, které tyto kategorie 

umožnily sloučit (týkalo se zejména kategorií s nízkou četností) 

- identifikace nových kategorií uvnitř již zastoupené kategorie, přičemž se 

nejednalo o subkategorii (týkalo se zejména kategorií s vysokou četností) 

- nové posouzení přidělených kategorií (týkalo se kategorií s vysokou i nízkou 

četností) 

- závěrečná kontrola správnosti přidělení všech kategorií u všech konceptů. 

Pro jednotlivé kategorie, které jsou výsledkem smíšené analýzy (kvalitativní 

prostřednictvím otevřeného kódování a kvantitativní prostřednictvím analýzy četnosti 

výskytů) je dle postupu zakotvené teorie potřeba provést axiální kódování. Toto kódování 

jsem provedla s využitím paradigmatického modelu, který je definován následujícími 

prvky (Strauss, Corbinová, 1999):  

a) Příčinné podmínky – jedná se o sestavení příčin, které vedou následně k výskytu 

nebo vzniku jevu. Většinou vyvolává jeden jev více než jedna příčina. 

b) Jev – jde o ústřední myšlenku výzkumu. 

c) Kontext – jedná se o soubor vlastností, které náleží k jevu. 

d) Intervenující podmínky - představují širší kontext jevu. Jedná se o obecné 

podmínky, které ovlivňují strategii jednání a interakce jevu. 

e) Strategie jednání a interakce – jedná se o vykonávání jevu, případně reagování na 

nějaký jev v určitém kontextu. 

f) Následky – jedná se o výsledky strategie jednání a interakce. 
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Paradigmatický model pro kategorie primárního výzkumu je uveden v Tabulce 3: 

Pojem 

paradigmatického 

modelu 

Kategorie 

přiřazené 

k pojmu 

paradigmatického 

modelu 

Odůvodnění 

Příčinné podmínky 

TEL 

STR 

ZAV 

Metodika business analýzy (jakožto ústřední 

jev výzkumu) vychází ze situace 

v telekomunikacích, související se tvorbou 

strategie a strategických cílů podniku a 

s následným zaváděním informačního systému. 

Tyto tři kategorie jsou příčinami, které formují 

podobu metodiky.  

Jev MET 

Jev jako ústřední myšlenka výzkumu je 

samotná metodika business analýzy. Obsahuje 

veškeré koncepty týkající se metodického 

přístupu k provádění business analýzy. 

Kontext 

BAS 

BUS 

ORG 

PRM 

PRO 

Metodika business analýzy má určité vlastnosti, 

kterými jsou způsob jejího provádění na 

strategické úrovni, role podnikového záměru, 

způsob organizačního uspořádání a souvislost 

s procesním a projektovým řízením ve firmě. 

Intervenující 

podmínky 

STAV 

CSF 

RIZ 

Současný stav provádění business analýzy, 

spolu s kritickými faktory úspěchu a riziky 

ovlivňujícími úspěch business analýzy jsou 

intervenujícími podmínkami proto, že se jedná 

o faktory, které mají vliv na strategii chování 

jevu, tedy strategii přístupu k metodice 

business analýzy. 

Strategie jednání 

a interakce 

ROLE 

POZ 

KAT 

POZO 

Vykonávání business analýzy jako ústředního 

jevu je prováděno prostřednictvím rolí 

vystupujících v business analýze. Tyto role 

provádějí sestavování business požadavků, 

jejich kategorizaci a ověřování 

realizovatelnosti. 

Následky 

DOC 

DEL 

USP 

PRB 

Výsledkem strategie jednání v business analýze 

je dokumentace obsahující všechny business 

požadavky. Následky současně mohou být 

vymezeny určitými charakteristikami, kterými 

jsou délka trvání business analýzy, podmínky a 

posouzení její úspěšnosti a případné problémy 

spojené s tvorbou výsledků business analýzy.  

Tabulka 3 Paradigmatický model pro kategorie primárního výzkumu 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Graficky je možné paradigmatický model interpretovat různými způsoby. Např. Strauss a 

Corbinová, 1999, s.72 definuje následující model: 

Příčinné podmínky       Jev  Kontext    Intervenující podmínky 

 Strategie jednání a interakce           Následky. 

V tomto pojetí se jedná o příčinný model, kdy je předpokládána identifikace jevu na 

základě příčin a jeho následné rozvíjení pomocí ostatních prvků.  

Dále Hendl, 2012 definuje paradigmatický model následovně dle Obrázku 11: 

 

Obrázek 11 Paradigmatický model dle Hendla 

Zdroj: Hendl 2012, str. 250 

V tomto pojetí se jedná o rozpracování modelu Strausse a Corbinové s tím, že jev 

(fenomén) není identifikován pouze na základě příčin, ale na základě hledání názvu celého 

schématu.  

Glaser, 1992 uvádí, že v paradigmatickém modelu není potřeba uvádět vazby mezi 

jednotlivými prvky. 

Z výše uvedených pojetí paradigmatického modelu jsem ve svém výzkumu využila pojetí 

Hendla s tím, že jsem model obohatila o vazbu mezi intervenujícími podmínkami a 

strategii jednání nebo interakce, kdy vycházím přímo z pojetí Corbinové a Strausse, podle 

fenomén

kontext
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kterých intervenující podmínky ovlivňují strategii jednání nebo interakce (Strauss, 

Corbinová, 1999, str. 75). Výsledkem je pak kauzální paradigmatický model, jak je 

definován na Obrázku 12.  

 

Obrázek 12 Kauzální paradigmatický model 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Obrázek 12 je výstupem axiálního kódování. Pro sestavení metodiky business analýzy při 

zavádění informačního systému v telekomunikačních podnicích následuje využití dalšího 

způsobu kódování podle zakotvené teorie, kterým je selektivní kódování. Pomocí tohoto 

kódování jsem před sestavením výstupů provedla následující kroky: 
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1. Podrobně jsem sestavila kostru metodiky, a to tak, že jsem vyšla z ústředního jevu, 

kterým je kategorie „MET“, tedy metodika business analýzy. Pro tento centrální jev 

jsem určila pomocí stejného přístupu jako u otevřeného kódování základní 

vlastnosti této kategorie. Jsou jimi 

- obsah kategorie, který reprezentuje předpokládaný obsah budoucí 

metodiky business analýzy 

- souvislosti kategorie s ostatními kategoriemi tak, jak jsou definovány 

v konceptech 

- srozumitelnost kategorie, která je charakterizována požadavky 

kladenými na využití metodiky  

- účel kategorie, který je charakterizován budoucím využitím metodiky 

- zkušenosti v kategorii reprezentované koncepty vycházejícími ze 

zkušeností respondentů v primárním výzkumu. 

Pro doplnění uvádím rovněž četnost výskytu vlastností v centrální kategorii v Tabulce 4 a 

v Grafu 3 a Grafu 4. 

 

Tabulka 4 Četnost výskytu vlastností v centrální kategorii konceptů 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Vlastnosti jevu 

"MET"

Absolutní četnost 

výskytu 

vlastnosti

Relativní četnost výskytu vlastnosti

Obsah 21 39,62%

Souvislosti 11 20,75%

Srozumitelnost 8 15,09%

Účel 8 15,09%

Zkušenosti 5 9,43%

Celkem 53 100,00%



 

 

64 

 

 

Graf 3 Absolutní četnost výskytu vlastností v centrální kategorii 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 

Graf 4 Relativní četnost výskytu vlastností v centrální kategorii 

Zdroj: Vlastní výzkum 

2. Využila jsem vztahu mezi centrální kategorií (MET) a ostatními kategoriemi 

z kauzální sítě uvedené v Obrázku 12, který jsem rozšířila o kauzalitu vlastností 

centrální kategorie, jak je uvedeno v Obrázku 13. 
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Obrázek 13 Kauzální paradigmatický model vlastnostmi centrální kategorie 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Z Obrázku 13 je zřejmé, že jednotlivé vlastnosti centrálního jevu lze přiřadit prvkům 

paradigmatu. Přiřazení vlastnosti prvku paradigmatu reprezentuje vlastnost, kterou 

disponují i kategorie obsažené v tomto prvku. Neznamená to, že by ostatní kategorie 

neměly další vlastnosti, ovšem uvedená vlastnost je vždy v dané kategorii obsažena. 

Přiřazení vlastností k daným prvkům paradigmatu bylo provedeno v závislosti na skupině, 

kterou daný prvek reprezentuje, a to s odůvodněním uvedeným v Tabulce 5. 
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Vlastnost centrální kategorie 

ve vazbě k prvku paradigmatu 
Odůvodnění 

Účel – Příčinné podmínky 

Účel business analýzy zapříčiňuje podobu 

centrálního jevu (metodiky business analýzy). 

Koncepty definující účel business analýzy 

ovlivňují zásadně její výslednou podobu. 

Souvislost – Kontext 

Souvislost metodiky business analýzy s dalšími 

přístupy k řízení v telekomunikační organizaci 

ovlivňuje rovněž metodiku samotné business 

analýzy. Souvislosti jsou již samy o sobě 

kontextem, tedy okolnostmi, za jakých je 

business analýza prováděna. 

Zkušenosti - Intervenující podmínky 

Zkušenosti s business analýzou z metodického 

hlediska tvoří podmínky, které by měly ovlivnit 

a také v rámci tohoto výzkumu ovlivňují podobu 

výsledné metodiky business analýzy. 

Obsah – Strategie jednání a interakce 

Obsah business analýzy je vlastnost, která utváří 

podobu metodiky. Určuje strategii provádění 

business analýzy a její interakce s ostatními 

koncepty.  

Srozumitelnost – Následky 

Koncepty určující požadavky a postřehy týkající 

se srozumitelnosti business analýzy vyplývají ze 

zkušeností respondentů a jsou tedy následky 

provádění business analýzy. 

Tabulka 5 Odůvodnění přiřazení vlastností k prvkům paradigmatu 

Zdroj: Vlastní výzkum 

3. Provedla jsem dokončení identifikace vztahů mezi kategoriemi. Vztahy mezi 

kategoriemi byly částečně identifikovány již v průběhu axiálního kódování, což je 

reprezentováno šipkami mezi kategoriemi. Předmětem této identifikace je definice 

tzv. propozic, které formulují zobecněné vztahy mezi kategoriemi (Hendl, 2012, s. 

244). Tyto propozice jsou zobrazeny na Obrázku 14. 
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Obrázek 14 Propozice kategorií výzkumu 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Propozice uvedené na Obrázku 14 identifikují proces business analýzy při zavádění 

informačních systémů v telekomunikačních podnicích. Vazby mezi prvky procesů 

identifikují posloupnost kroků v metodice business analýzy. Tento proces je dále použit pro 

zakotvení teorie – tedy zakotvení metodiky business analýzy. Jednotlivé prvky tohoto 

procesu ve formě kategorií a jejich vzájemných vztahů jsou v rámci zakotvení podrobně 

rozepsány ve formě jak ověření vztahů podle konceptů, tak ve formě diskuse nalezených 

konceptů se současným stavem vědeckého poznání v dané problematice. Obsah zakotvené 

metodiky je sestaven posloupně podle identifikovaných propozic jako výsledku 

selektivního kódování. 

 

7.4 Shrnutí primárního výzkumu 

Pro primární výzkum jsem si stanovila cíl v podobě nalezení teorie pro návrh metodiky 

business analýzy v telekomunikačních podnicích s tím, že pro sběr údajů jsem zvolila 

metodu rozhovoru. Prostřednictvím rozhovorů s 18 respondenty majícími přímé zkušenosti 

s prováděním business analýzy v telekomunikacích (v různých rolích) jsem získala 763 

údajů. Tyto údaje jsem podrobila třem analytickým (kódovacím) krokům: 

- Otevřené kódování, jehož náplní byla konceptualizace získaných údajů a jejich 

následné roztřídění do kategorií, sdružující údaje se společnými znaky. 

Zastoupení údajů v kategoriích bylo podrobeno kvantitativní analýze (analýze 

četnosti) pro zpětné ověření správnosti kategorizace a teoretické nasycenosti. 

- Axiální kódování na úrovni kategorií ve formě definice centrálního jevu 

(kterým je kategorie MET – metodika), sestavení příčin působících na vznik 

nebo výskyt jevu, dále vlastností jevu (kontext), intervenující podmínky 

ovlivňující jev, strategii jednání a interakce při vykonávání jevu a následky 

jednání jevu a interakce.  

- Selektivní kódování zaměřené na centrální kategorii jevů a určení jejího 

obsahu, souvislostí s ostatními kategoriemi, vymezení srozumitelnosti a účelu, 
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dále empirickými zkušenostmi. Výsledky tohoto kódování jsou reprezentovány 

kauzální síti. 

Následně jsem provedla dokončení identifikace vztahů mezi kategoriemi prostřednictvím 

tzv. propozic, které formulují zobecněné vztahy mezi kategoriemi, a tím definují proces 

provádění business analýzy, který je možno následně zakotvit ve výzkumných závěrech a 

zpětně ověřit podle údajů. Veškeré dílčí výsledky primárního výzkumy byly podpořeny i 

grafickým zobrazením. 
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8. Zakotvení teorie - zodpovězení výzkumné otázky 

Cílem provedeného výzkumu bylo nalezení odpovědi na výzkumnou otázku definovanou v kapitole 

6.1.2 Stanovení výzkumné otázky. Výsledné zakotvení teorie podle údajů dokončuje výzkumný 

proces. Výstupem je návrh teorie s využitím tzv. empirického zakotvení prostřednictvím neúplné 

indukce ze zkoumaných jevů (Goldcuhl, Cronholm, 2010). Vycházím přitom z výstupů smíšeného 

výzkumu spolu s využitím technik zvyšování teoretické citlivosti, využívajících rovněž 

empirických znalostí a zkušeností respondentů se zaváděním informačních systémů. 

Zodpovězení výzkumné otázky ve znění „Jaký je obsah metodiky metodika business analýzy při 

zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích?“ je promítnuto ve 

výzkumných závěrech definujících obsah metodiky, a to v kapitole 9 Výzkumné závěry – obsah 

metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích. 

Obsah metodiky rovněž zodpovídá výzkumnou otázku ze tří definovaných hledisek: 

- Z interakčního hlediska je odpovědí na výzkumnou otázku vymezení souvislostí 

business analýzy s projektovým a procesním řízením, dále jsou vymezeny ostatní 

souvislosti s organizací telekomunikačního podniku a je identifikována i návaznost na 

strategii podniku a tvorbu obchodního záměru. Rovněž výzkumem nalezené kritické 

faktory úspěchu a rizika působící na business analýzou jsou zakotveny v souvislosti 

s ostatními prvky výsledné teorie. 

- Z organizačního hlediska je odpověď na výzkumnou otázku zaměřena na vymezení 

procesu provádění business analýzy a hlavních rolí v tomto procesu působících, a to i 

s využitím výzkumných závěrů z interakčního hlediska (prostřednictvím vymezení 

interakce na procesy projektového řízení). I v organizačním hledisku jsou zakotveny 

kritické faktory úspěchu a rizika působící na proces provádění business analýzy 

- Z biografického hlediska je odpověď na výzkumnou otázku podchycena zejména 

v neúplné indukci výzkumných závěrů, především vycházejících z provedených 

rozhovorů a z empirických zkušeností respondentů. Zakotvení teorie je zaměřeno na 

závěry platné v telekomunikačních podnicích, nikoliv na obecné vymezení teorie 

business analýzy. 

Zakotvení metodiky je provedeno v podobě sestavené metodiky, která je zaměřena na provádění 

business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích. Sekundárním 
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výzkumem byl identifikován především stav současného vědeckého poznání a primárním 

výzkumem byly analyzovány údaje vedoucí ke konkretizaci metodiky business analýzy pro 

telekomunikační prostředí. Pro doplnění primárního výzkumu byly využity i závěry ze 

sekundárního výzkumu, které rovněž sloužily pro zvýšení teoretické citlivosti. 

Pro zakotvení teorie byly využity koncepty vycházející ze sebraných výzkumných údajů. Následné 

zakotvení konceptů bylo v průběhu zakotvení zpětně porovnáno s původními údaji, a tím byla 

platnost teorie ověřena. Porovnávání probíhalo kontrolou zastoupení údajů získaných při 

rozhovorech s obsahem metodiky. Výsledkem porovnávání bylo zjištění, že všechny údaje jsou 

prostřednictvím kódování promítnuty do výzkumných závěrů, přičemž údaje se stejným obsahem 

jsou v závěrech obsaženy pouze jednou. Součástí dizertační práce nebylo následné ověření 

metodiky v praxi. Možnost tohoto ověření je zanesena do kapitoly 10 Přínos dizertační práce, kde 

jsou navrženy možnosti dalšího ověřování a využití metodiky pro teorii, praxi i výuku. 
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9. Výzkumné závěry - obsah metodiky business analýzy 

při zavádění informačních systémů v telekomunikačních 

podnicích 

Předkládaný návrh obsahu metodiky business analýzy je souborem výzkumných závěrů 

provedených v souvislosti s koncepcí dizertační práce. Metodika je výsledkem smíšeného 

výzkumu, s převahou kvalitativního (zejména s využitím zakotvené teorie). Výzkumné závěry jsou 

roztříděny do podkapitol vycházejících z výsledků kódování (otevřené, axiální, selektivní). 

Obsahem těchto podkapitol jsou zakotvené výsledky kódování konceptů (vstupů do primárního 

výzkumu), které jsou již zpětně ověřené podle původních údajů sesbíraných primárním výzkumem. 

Zakotvené výsledky kódování jsou zároveň rozpracovanou odpovědí na výzkumnou otázku.  

Předkládaná metodika je platná pro využití v telekomunikačních podnicích, a to za následujících 

podmínek (ceteris paribus): 

- Podnik využívající předkládanou metodiku splňuje charakteristiky 

telekomunikačního trhu definované v úvodu této práce. 

- Podnik využívá některou z forem procesního a projektového řízení definovaných 

v této práci 

- Jedná se o velký telekomunikační podnik dle vymezení definovaného v úvodu této 

práce. 

Následující podkapitoly jsou rozvrženy tak, aby byl nejprve krátce shrnut soubor vstupů, aktivit a 

sub aktivit business analýzy s tím, že toto shrnutí obsahuje i lokalizaci jednotlivých prvků tohoto 

souboru v dalších podkapitolách. 

  

9.1 Shrnutí metodiky  

Metodiku provádění business analýzy v telekomunikačních podnicích lze shrnout jako 

soubor vstupů, aktivit a sub aktivit a výstupů. Na Obrázku 15 je tento soubor uveden s tím, 

že: 
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- Vstupem do strategické business analýzy jsou Specifika telekomunikačního 

odvětví. Po provedení aktivity Strategická business analýza jsou jejím výstupem 

Strategické cíle. Specifika telekomunikačního odvětví jsou odlišná od obecných 

metodik (např. BABOK; IIBA, 2009). Jejich vymezení (v kapitole 9.2.1 Specifika 

telekomunikačního odvětví) odlišuje předkládanou metodiku od metodik obecných. 

- Další aktivitou business analýzy je provádění Projektové business analýzy, jejímž 

vstupem je jak Metodika zavádění informačního systému, tak Projektová 

metodika, které ovlivňují způsob provedení Projektové business analýzy. 

Vydefinování dvou úrovní business analýzy rozšiřuje obecnou metodiku (dle 

BABOK; IIBA, 2009) a přesněji vymezuje užší pohled na business analýzu 

(kapitola 9.2.3 Postup zavádění informačního systému v telekomunikacích). 

Samotná souvislost business analýzy a projektového řízení je předmětem kapitoly 

9.4.3 Projektové řízení ve vztahu k business analýze. 

- Projektová business analýza je aktivitou, kterou lze dále rozložit na sub aktivity. 

o Sub aktivita Sběr business požadavků obsahuje rovněž samostatnou sub 

aktivitu Schválení business požadavků. Tyto sub aktivity je možno využít 

z obecných metodik business analýzy (BABOK; IIBA, 2009), ovšem 

v kapitole 9.3.1 Sběr business požadavků jsou vymezeny nejčastěji 

využívané způsoby a ostatní specifika telekomunikací. 

o Sub aktivitu Analýza business požadavků je možno dále rozdělit na sub 

aktivity Kategorizace, Prioritizace, Ověření realizovatelnosti a 

ohodnocení náročnosti realizace. Uvedené sub aktivity jsou dále 

rozpracovány v kapitolách 9.3.2 Stanovení kategorií a priorit business 

požadavků a 9.3.3 Ověření realizovatelnosti business požadavků, které 

obsahují závěry výzkumu upřesňující obecné přístupy k analýze business 

požadavků z pohledu telekomunikací. 

- V průběhu provádění aktivit business analýzy je nutno zohlednit také paralelně 

probíhající aktivitu Ověřování souladu business požadavků se strategickými cíli, 

která probíhá kontinuálně po celou dobu provádění především Projektové business 

analýzy. Tato paralelní aktivita vychází ze specifik telekomunikací týkající se 
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strategie podniku vymezených v kapitole 9.2.2 Analýza podnikové strategie 

v telekomunikacích a z nutnosti jejího propojení s prací na business požadavcích. 

Podniková strategie v telekomunikacích je od obecné analýzy strategie odlišná 

zejména v krátkodobosti její platnosti a v nutné flexibilitě vyplývající z měnících se 

podmínek na telekomunikačním trhu. Konkrétní provázanost business analýzy na 

strategii podniku je řešena v kapitolách 9.4.1 Návaznost business analýzy na 

strategii podniku s 9.4.2 Podnikový záměr zavádění informačního systému. 

- Na všechny aktivity související s business analýzou působí Kritické faktory 

úspěchu a Rizika, které je potřeba nejen zohlednit, ale rovněž aktivně řídit. Oba 

typy působících vlivů vycházejí z obecných faktorů, které mohou působit na 

zavádění informačního systému, nejen v telekomunikacích. Vymezené vlivy jsou 

zaměřeny na výsledky výzkumu a vyzdvihují specifika telekomunikačního odvětví 

a definiční fáze při zavádění informačního systému, která je tvořena právě business 

analýzou. Relevantní kritické faktory úspěchu a rizika jsou popsány v kapitolách 

9.5.2 Kritické faktory úspěchu business analýzy a 9.5.3 Rizika business analýzy. 
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Obrázek 15 Shrnutí metodiky business analýzy 

Zdroj: Vlastní výzkum 

Součástí metodiky je i popis souvislosti business analýzy s procesním řízením, které 

bývá obvykle v telekomunikacích používáno. Jedná se zejména o specifika telekomunikací, 

které jsou obsaženy ve výsledcích výzkumu, tudíž se jedná o souvislosti v praxi nejčastěji 

řešené. Tyto specifické souvislosti je možno vyhledat i v obecných metodikách, nicméně 

pouze okrajově a nezabývající se přímou souvislostí mezi business analýzou a procesním 

řízením (podrobnější popis je obsažen v kapitole 9.4.4 Procesní řízení ve vztahu k business 

analýze).  

Pro přesnější zasazení business analýzy do praktické situace v telekomunikačním podniku 

je metodika doplněna také o organizační specifika telekomunikací (viz kapitola 9.4.5 

Organizace podniku ve vztahu k business analýze) a role vyskytují se v business analýze. 
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analytika (IIBA, 2009), rozšířen o role vyskytující se v telekomunikacích a obohacující 

předkládanou metodiku oproti obecným (viz kapitola 9.3.4 Role v business analýze).  

Metodika business analýzy tak, jak byla zakotvena v této práci, s sebou přináší i konkrétní 

praktické zkušenosti a specifika, které mohou ovlivnit její průběh a podobu výstupů 

včetně hodnocení její úspěšnosti, a mohou tím její vykonávání zlepšit nejen v různých 

telekomunikačních podnicích, ale také v různých projektech zavádění informačního 

systému, i když jde o projekty realizované ve stejném podniku (viz kapitoly 9.5.1 

Zkušenosti s business analýzou a všechny kapitoly obsažené v 9.6 Výstupy business 

analýzy). Tuto možnou odlišnost je potřeba mít na paměti a chápat tedy předkládanou 

metodiku pouze jako podpůrný nástroj k realizaci business analýzy, které je možno využít 

podle potřeb daného projektu, či daného telekomunikačního podniku.  

 

9.2 Úvod do metodiky business analýzy a stanovení jejího účelu 

Metodika business analýzy je sestavena jako výstup výzkumu prováděného v rámci 

předkládané dizertační práce. Neobsahuje základní definice, které je možno najít 

v dostupné literatuře zobecňující přístup k provádění business analýzy bez ohledu na obor 

podnikání jako je například BABOK (IIBA, 2009). Obsahuje zejména specifika 

telekomunikačního odvětví, které je potřeba metodicky při provádění business analýzy 

zohlednit. 

 

9.2.1 Specifika telekomunikačního odvětví identifikovaná primárním 

výzkumem 

Telekomunikační odvětví je pro účely sestavení metodiky business analýzy možno 

specifikovat s ohledem na podmínky, které ovlivňují způsob využití, průběh a výstupy 

business analýzy při zavádění informačních systémů. Veškerá specifika definovaná v této 
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kapitole, vycházejí z primárního výzkumu, a jsou definována na základě výsledků 

kódování, a to následovně: 

- Vysoká závislost na využívání informačních systémů. Většina 

telekomunikačních služeb (případně výrobků) se týká přenosu dat a hlasu a je 

vysoce závislá (nejen) na podpůrných informačních systémech tvořících 

telekomunikační technologii. 

- Náročnost provozu takovéto technologie vyžaduje nemalé investice a provozní 

náklady.  

- Poskytování především služeb, méně už výrobků (zaměříme-li se na 

telekomunikační operátory, pak tito jsou především poskytovateli služeb, 

nikoliv výrobci samotných zařízení pro tyto služby potřebných).  

- Služby jsou poskytovány v reálném čase (tzv. on-line poskytování služeb), při 

jejichž přerušení dochází k okamžitému dopadu na zákazníka.  

- Konkurence na telekomunikačním trhu je poměrně vysoká, zejména z důvodu, 

že poskytované služby závisí na obdobné technologii umožňující poskytování 

obdobných služeb a firmy se odlišují pouze způsobem a podmínkami 

poskytování služeb a jejich cenami.  

- Rychlý rozvoj informačních technologií, což zapříčiňuje nutnost rychlých 

reakcí jak uvnitř telekomunikačního podniku, tak vně směrem k zákazníkům a 

konkurentům. Díky těmto rychlým reakcím je telekomunikační trh vysoce 

flexibilní, což ovlivňuje metodiku business analýzy z hlediska jejího přínosu 

k rychlosti provádění této analýzy.  

- Tvorba strategie podniku obsahuje rozhodnutí o strategických potřebách 

podniku vedoucích k zavádění informačního systému. Strategie musí 

umožňovat rychlou reakci podniku na měnící se podmínky na 

telekomunikačním trhu. Specifika pro telekomunikační strategie tkví v jejich 

krátkodobosti, tyto se běžně sestavují i na dobu kratší než jeden rok.  
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- Obdobné zavádění informačních systémů jako v ostatních odvětvích 

závislých na fungování informační technologie. Pro zavádění je pouze nutno 

zohlednit specifika telekomunikačního trhu. 

- Trend v utlumování hlasových služeb a rychlý rozvoj datových služeb. I 

tento tlak znamenající změnu portfolia poskytovaných služeb ovlivňuje 

flexibilitu telekomunikačního trhu.  

- Měnící se složení firem na trhu, kdy některé jsou výrobci a zároveň 

poskytovateli služeb (tradiční telekomunikační operátoři) a někteří jsou pouze 

distributory služeb (tzv. virtuální operátoři).  

- Jedná se o poměrně mladé společnosti (např. vznik mobilních operátorů 

v České republice se datuje do roku 1991, vznik virtuálních operátorů až od 

roku 2012), které mají díky tomu vzájemně podobnou architekturu 

informačních systémů.  

- Komplexní informační systémy, kdy zavádění například nové služby se týká 

obvykle 30 - 40 informačních systémů.  

- Informačně - technologická vyspělost zaměstnanců. Pracovníci se orientují 

v zaváděných informačních systémech a reagují flexibilněji na sběr požadavků 

pro tyto systémy. Vzhledem k tomu, že se jedná o mladší firmy s moderní 

vnitrofiremní kulturou, zaměstnanci spolu obvykle dobře spolupracují. 

- Přeshraniční migrace zákazníků musí umožňovat služby využívat kdekoliv, 

kde jsou dostupné. Pro telekomunikačního operátora je tak důležitá spolupráce 

s jinými telekomunikačními operátory působícími v jiných zemích a zároveň 

také nutnost respektovat vliv konkurenčních podniků a zároveň regulačních 

úřadů v jiných zemích. 

Telekomunikační trh je v některých oblastech dle výsledků primárního výzkumu podobný 

trhu bankovnímu. Vyplývá to zejména z obdobné závislosti na informačních 

technologiích, protože dnešní bankovní trh se již bez informačních technologií neobejde. 

Rozdíly mezi bankovním a telekomunikačním trhem jsou následující: 
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- Bankovní trh nedosahuje tak vysoké flexibility jako telekomunikační, protože 

jeho hnací silou je především směna peněz, nikoliv telekomunikační služba, 

která je produktem informační technologie.   

- Testování zaváděného informačního systému v bankovním sektoru musí být 

pečlivé, v telekomunikačním sektoru jsou případy méně pečlivého testování 

(zejména dané tlakem na rychlost uvedení nové služby na trh). Důvodem pro 

pečlivé testování v bankovním sektoru je větší hrozící finanční ztráta při chybě 

informačního systému, protože se jedná o službu podporující tok peněz. 

Zatímco u telekomunikační služby se v případě chyby systému jedná obvykle o 

ztrátu dotýkající se konkrétní služby, u banky je to ztráta dotýkající se 

finančních toků, které tato služba pouze podporuje. Netýká se to však všech 

informačních systémů.  

Každá telekomunikační firma má za dobu své existence sestaven určitý postup pro 

provádění business analýzy, ale ve skutečnosti existuje velmi málo lidí, kteří mají 

odpovídající zkušenosti. Zároveň je obvykle zavádění informačního systému prováděno 

projektově a každá firma využívá nějaký způsob metodického projektového řízení. Proto se 

může zdát, že business analýza se jako samostatná metodika nevyskytuje, protože by měla 

být pokryta projektovou metodikou. Vzhledem k dalším závěrům výzkumu se ukazuje, že 

konkrétní metodika business analýzy potřebná je, nicméně je nutno ošetřit také její 

vztah s projektovým řízením. Telekomunikační trh je jako i ostatní odvětví ovlivňován 

externími subjekty, které nejsou přímo jeho součástí. Jedná se například o banky, státní 

orgány, jakož i orgány Evropské unie. Patří mezi ně také regulační úřady, které ovlivňují 

způsob a ceny poskytování telekomunikačních služeb. Vzhledem k tomu, že výsledky 

výzkumu neidentifikují postupy pro business analýzu v jiných odvětvích, není předmětem 

této práce porovnávání s jinými odvětvími.  
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9.2.2 Analýza podnikové strategie v telekomunikacích 

Analýza podnikové strategie a strategických cílů telekomunikační společnosti tvoří základ 

širšího pohledu na business analýzu v jejích hlavních souvislostech. Důvodem je nutnost 

naplnit strategické cíle podniku, které jsou následně rozpracovány do konkrétních business 

požadavků. Požadavky se týkají budoucích produktů (v našem případě zaváděných 

informačních systémů), které jsou strategicky důležité pro naplnění cílů. Portfolio 

zaváděných informačních systémů tedy musí být ukotveno ve strategii podniku. 

Business analýza v širším kontextu dokonce často nahrazuje některé kroky ze 

strategie – v případě zavedení nového produktu či služby pro zákazníky by rozhodnutí o 

tomto zavedení mělo být součástí strategického rozhodnutí a projekt zavádění 

informačního systému už by měl pracovat s výsledky této strategické analýzy. Z uvedeného 

postupu je patrná propagace strategických cílů do portfolia strategických projektů 

s následujícími vlastnostmi: 

- Strategické cíle podniku jsou rozpracovány do mapy strategických 

projektů, které podporují konkurenceschopné postavení telekomunikačního 

podniku na trhu a jeho rozvoj. 

- Pro úspěšné dosažení strategických cílů je důležité zachovat komunikaci mezi 

strategickým řízením podniku a řízením na úrovni budoucích projektů. Jinak 

narůstá tak riziko, že původní strategické cíle nejsou rozpracovány 

odpovídajícím směrem. Podnikovou strategii je nutno komunikovat ke všem 

zaměstnancům spolu s identifikací činností, které přispějí k naplnění 

strategických cílů. 

- Strategické cíle je nutno rychle zpracovat do krátkých časově nenáročných 

kroků.  

- Strategie v telekomunikacích se v současné době sestavuje prakticky na 

měsíce z důvodu rychlých změn na telekomunikačním trhu. Někdy dokonce 

tvorba strategie sklouzává k reakci na konkurenci.  
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- Bereme-li v úvahu souvislost realizace strategických cílů s projektovým 

řízením, pak je nutné přizpůsobit rozhodování o portfoliu strategických 

projektů délce strategie. Obvyklé sestavování tohoto portfolia jednou ročně 

spolu s investičním rozpočtem na následující rok je v současné době již 

neakceptovatelné. Aktualizaci portfolia projektů je tedy nutno provádět tak 

často, jak často se sestavuje nová podniková strategie.  

- Důležité je také nepodléhat konkrétním potřebám osob zapojených 

v business analýze a jejich subjektivní interpretaci strategických cílů.  

- Je nutné rovněž nepodléhat vlivu dodavatelů informačních systémů, jejichž 

prodejní argumenty se orientují na potřeby vlastníků rozpočtů na zákaznické 

straně, nikoliv na podporu konkrétních strategických cílů podniku. 

Při naplňování strategických cílů je nutné zachovávat a ověřovat soulad kroků při 

zavádění informačního systému s původními strategickými cíli, což má svá specifika:  

- Tyto cíle se mohou v čase vyvíjet, aniž by bylo nutno změnit strategii. Pro tento 

vývoj je potřeba úzká spolupráce strategického managementu a pracovníků 

odpovídajících za zavádění informačního systému.  

- Je nutno také počítat s tím, že zadavatelé konkrétních business požadavků 

obvykle nedokážou tyto požadavky sestavovat s dostatečnou orientací na 

budoucí naplnění strategických cílů. Často sklouzávají k upřednostňování 

současného stavu.  

- Existují různé názory na to, kdo by měl být odpovědný za ověření souladu 

business požadavků se strategickými cíli, faktem je že toto ověření by mělo být 

propagováno až k vlastníkům strategického cíle, kteří z důvodu odpovědnosti za 

naplnění tohoto cíle by měli schvalovat soulad konkrétních požadavků s cíli.  

- Vzhledem k tomu, že sběr business požadavků bývá obvykle zajištován 

prostřednictvím projektu zavádění informačního systému, je za zajištění souladu 

požadavků se strategickými cíli spoluodpovědný projektový manažer.   
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- Často se však stává, že nesoulad zaváděného informačního systému (a business 

požadavků na něj) je odhalen až příliš pozdě. Obvykle ve chvíli, kdy nasazený 

informační systém nepodpoří očekávaným způsobem dosažení strategických 

cílů. Kdyby bylo prováděno průběžné ověřování souladu, výsledek zavádění 

informačního systému by se neodchýlil od původních cílů, protože by nesoulad 

byl odhalen mnohem dříve, obvykle při sběru business požadavků na systém 

(tedy v průběhu business analýzy).  

- Pokud by se v průběhu business analýzy zjistilo, že nějaký z ověřovaných 

požadavků nepodporuje alespoň nepřímo konkrétní strategický cíl, pak jeho 

realizace není nutná. To by následně ovlivnilo i finanční nákladnost zavádění 

informačního systému (směrem k jejímu snižování).  

- Při ověřování musejí být strategické cíle nadřazeny cílům či zájmům 

konkrétních uživatelů. Pokud bychom se snažili vyhovět konkrétním uživatelům 

při sestavování business požadavků, pak může výstupem být složitý systém 

s nákladným provozem a údržbou.  

Ověřování souladu požadavků na informační systém se strategickými cíli může být 

problematické v případě, že je business analýza dodávána externími dodavateli. Před nimi 

je totiž podniková strategie obvykle skryta. Toto ověřování pak bývá provedeno interně, 

bez účasti dodavatele, což může vést ke zkreslenému vnímání souvislostí mezi business 

požadavky a jejich prioritami (priority požadavků s ohledem na budoucí informační systém 

často stanovuje dodavatel, ovšem tyto priority nemusejí být v souladu se strategickými cíli 

podniku). Řešením by bylo odtajnit dodavatelům strategické cíle podniku a zavázat je 

přísnými regulačními opatřeními proti vynesení informací na veřejnost. Dodavatelé by pak 

měli být spoluodpovědní za stanovení, kterých strategických cílů se jednotlivé business 

požadavky týkají. 

Naplnění strategických cílů podniku může být ohroženo při tlaku na snižování nákladů 

na zavádění informačních systémů. Výsledné řešení nemusí odpovídat z důvodu snahy o co 

nejlevnější řešení původnímu strategickému cíli, nebo jej může naplňovat pouze částečně, 

bez odpovídajícího přínosu. Projeví-li se realizace business požadavků jako příliš nákladná, 
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pak je vhodné znovu provést analýzu strategických cílů s cílem nalezení úspor již 

v pozměnění strategického cíle. Této analýze opět napomůže pečlivá analýza vlivu 

jednotlivých business požadavků na naplnění strategického cíle, přičemž náklady na 

realizaci tohoto požadavku mohou usnadnit následnou analýzu či způsob pozměnění 

strategického cíle. 

 

9.2.3 Postup zavádění informačního systému v telekomunikacích 

Zavádění informačního systémů v telekomunikačních podnicích může být odlišné pro 

jeden zaváděný systém a pro zavádění více systémů, tzn. v případě systémové integrace.  

Obvykle jsou informační systémy zaváděny prostřednictvím projektu, kdy business 

analýza je jednou z projektových fází. V případě, že se jedná o malou, neprojektovou 

změnu v informačním/ch systému/systémech, pak se nemusí provádět ani business analýza, 

protože se nejedná o naplnění strategického cíle, nýbrž drobného provozního cíle. Pokud se 

provádí business analýza, tato má vždy stejný cíl, kterým je předat jasné vstupy do 

dalších fází projektu. Obvykle se jedná o funkční a technickou specifikaci, která obsahuje 

business požadavky na budoucí informační systém.  

Při zavádění informačního systému je důležité správně vymezit předmět a rozsah tohoto 

projektu, což souvisí i s odpovídajícím pojetím business analýzy.  

- Je-li při provádění business analýzy předmět projektu příliš široký, nedá se pak 

v dalších fázích zavádění informačního systému efektivně uřídit.  

- Je-li příliš úzký, nepokrývá plně strategické cíle. 

Pro udržení rozumné šířky předmětu projektu je vhodné vycházet z tlaku na minimalizaci 

uživatelských úprav v zaváděném informačním systému. Znamená to, že 

realizovatelnost business požadavků je posuzována z hlediska nativních funkcionalit 

existujícího (i nově zaváděného) informačního systému. Při zavádění informačního 

systému se v telekomunikacích počítá s následujícím: 
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- V dnešní době již provádíme zavádění existujících, obvykle dodavatelských 

informačních systémů a případně řešíme jejich systémovou integraci. 

- Nejedná se o vývoj kompletně nového systému, což by vzhledem k rychle se 

měnícímu telekomunikačnímu trhu nebylo dostatečně efektivní.  

- Při nutnosti provádění uživatelských úprav v systémech se mohou nastavit 

maximální rozpočtové limity pro finanční ohodnocení business požadavků, 

které znamenají úpravu systému. 

Metodika business analýzy je nezávislá na zvolené metodice vývoje informačního 

systému. Dle zvolené metodiky vývoje má však svá specifika.  

- Například existují specifika při použití agilní metodiky, která je dnes 

považována za moderní efektivní metodiku zavádění informačního systému. 

V tomto případě je potřeba členy projektového týmu limitovat stanoveným 

časovým a finančním rozpočtem.  

- Dále musí být strategický cíl, který je rozpracováván business analýzou, na 

počátku pečlivě rozmyšlen, protože spolu se vznikem business požadavků 

dochází i k současnému zavádění informačního systému a není možno cíl 

postupně upřesňovat. 

Při zvolení agilní metodiky vývoje software má business analýza následující specifika: 

- Je použitelná i pro velké projekty zavádění informačního systému, ovšem 

vyžaduje výbornou spolupráci všech zúčastněných. Vyžaduje rovněž schopnost 

rozhodovat a pečlivě identifikovanou rozhodovací pravomoc a odpovědnost, 

bez toho ji nelze využít.  

- Používá se spíše na malých projektech, jejichž součástí není integrace systémů. 

Je ovšem možno ji využít i na velkých projektech včetně systémové integrace. 

Zejména u větších projektů je také velmi důležité zajistit odpovídající 

komunikaci napříč celým projektovým týmem. 



 

 

85 

 

- Při využití agilní metodiky je nutno v projektovém týmu předem vyjasnit, 

do jaké míry detailu má být business analýza provedena.  

Při zavádění informačního systému je potřeba se vypořádat také s určitými překážkami 

v podobě nesprávných požadavků uživatelů. Tyto překážky jsou specifikovány níže: 

- Pokud je cílem projektu nahrazení stávajícího informačního systému novým, 

lépe odpovídajícím strategickým cílům podniku, mají zadavatelé business 

požadavků tendence zachovat v novém systému stejné funkcionality jako ve 

stávajícím. 

- Dalším problémem je fakt, že zadavatelé obvykle předpokládají, že zavedení 

informačního systému je méně komplexní, než je tomu ve skutečnosti.  

- Někdy má zadavatel naopak natolik přesnou představu o svých požadavcích, že 

je obtížné business analýzu vůbec provést, protože zadavatele není možno 

přesvědčit o efektivnějším způsobu naplnění strategických cílů.  

- Rovněž mají někteří zadavatelé za to, že výstupem business analýzy by měl být 

popis informačního systému, který se má dodávat, a detailní popis prostředí 

zákazníka, což ovšem neřeší sběr business požadavků a podporu strategických 

cílů podniku. 

- Dále se někdy stává, že je nejprve stanovena (a někdy dokonce s dodavatelem 

dojednána) cena za informační systém a potom se teprve provádí business 

analýza (přičemž není bráno v úvahu, že výsledky business analýzy mohou 

rozsah a podobu zaváděného informačního systému změnit).  

Aby se zabránilo podobným nedorozuměním, je potřeba, aby projektový tým a zejména 

projektový manažer byli dobře seznámeni s přínosy a způsobem provádění business 

analýzy a zároveň vedli zejména zadavatele business požadavků tak, aby bylo v rámci 

business analýzy dosaženo potřebných výstupů, které budou předány do dalších fází 

zavádění. Ve fázích následujících po business analýze je při správném uchopení fáze 

business analýzy nižší pravděpodobnost, že se objeví neřešitelný problém.  
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9.3 Obsah business analýzy 

9.3.1 Sběr business požadavků 

Cílem business analýzy je sestavit business požadavky na konkrétní předmět realizace 

strategického cíle a na způsob, jak bude tento cíl realizován. Business analýza používaná 

v projektu zavádění informačního systému je obvykle chápána zúženě jako sběr 

business požadavků. Tento krok je ovšem pouze krokem počátečním. Další kroky jsou 

následující: 

- Cílem business analýzy je kromě sběru business požadavků také jejich analýza 

(zahrnující i kategorizaci, prioritizaci, ověření realizovatelnosti a ohodnocení 

náročnosti realizace) a zajištění konzistence budoucího řešení.  

- K sebraným business požadavkům se následně vyjadřují zástupci 

relevantních organizačních jednotek a případně dodavatelé budoucího 

informačního systému, kteří předkládají nabídky na realizaci těchto požadavků.  

- Při snaze o realizovatelnost vznášených požadavků se v některých případech již 

od počátku konkretizuje systém, ve kterém by měly být požadavky realizovány, 

čímž se zvýší pravděpodobnost, že požadavek bude realizován.  

- Business požadavky jsou charakteristické především tím, že obsahují 

uživatelský pohled na funkcionality budoucího informačního systému. 

Uživatelé obvykle neřeší systémové požadavky např. na zabezpečení 

informačního sytému, které je potřeba také popsat, ovšem i na tyto požadavky 

nahlížejí pouze z uživatelského pohledu a nepodchycují technické požadavky na 

bezpečnost. Proto se pro tyto požadavky obvykle obtížně hledá vlastník, který je 

odpovědný za jejich popis a řádnou prioritizaci.   

V některých případech jsou business požadavky sbírány ještě před započetím projektu. 

Tento způsob s sebou však přináší úskalí  

- v podobě malého časového tlaku na sběr požadavků.  
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- v následně otevřeném projektu, který buď může být otevřen s časovým 

zpožděním ovlivňujícím aktuálnost strategického cíle, na který se požadavky 

vážou, případně předmět projektu nemusí plně odpovídat sebraným business 

požadavkům, které je nutno znovu přehodnotit.  

Řešením pro tyto situace je otevření projektu pro fázi sběru business požadavků a následně 

do dalších fází projektu. V případě, že by byl projekt otevřen pro fázi sběru business 

požadavků, měl by mít jasně definován předmět, cíl, finanční rozpočet a časové milníky, 

což by umožnilo snadnější řízení sběru business požadavků. 

Při sběru business požadavků je možno použít různé metody, které jsou specifikované 

v obecných metodikách (např. BABOK; IIBA, 2009). Přijatelný postup pro business 

analýzu v telekomunikacích je postupná detailizace požadavků spolu s postupným 

doplňováním způsobu jejich realizace. Sestavujeme-li požadavky již s ohledem na 

dostupnou technologii, jak bylo uvedeno dříve, zajistíme tak vyšší efektivitu zavádění 

konkrétního informačního systému. Pro business požadavky je důležitá jejich 

konsolidace do logických celků. 

Důležitým aspektem při sběru požadavků je zajistit, aby byly k analýze přizvány relevantní 

organizační jednotky na straně businessu. Pro identifikaci, které organizační jednotky mají 

vznést business požadavky, je možno provádět business analýzu fázovaně.  

- V první fázi business analýzy jsou požadavky sbírány na nejvyšší, strategické, 

úrovni. 

- Při sbírání business požadavků musí probíhat průběžná validace se zástupci 

zapojených organizačních jednotek a na základě této validace případně 

rozšiřovat zapojení jednotek.  

- V dalších fázích detailizace jsou pak přizvána další relevantní oddělení.  

- V průběhu business analýzy musí probíhat průběžná revize a konsolidace 

business požadavků.  

Postup zapojení organizačních jednotek je uveden i na následujícím Obrázku 16: 
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Obrázek 16 Zapojení organizačních jednotek při sběru požadavků 

Zdroj: Vlastní dle výzkumných údajů 

Sebrané business požadavky mohou nabývat různých podob, jejích formát není nutno 

stanovovat přesně předem.  

- Nejčastější formy popisu jsou např. slovní popisy, případně tabulky či případy 

užití dle metodiky UML, případně pomocí podnikového procesu.  

- Součástí procesního popisu business požadavků je také identifikace rolí, které 

dané procesní kroky provádějí, případně mají k těmto krokům jiný vztah.  

- Pro procesní zápis business požadavků je možno využít jakýkoliv běžně 

užívaný způsob popisu podnikových procesů. Procesní zápisy obvykle obsahují 

i role, které danou procesní aktivitu vykonávají. U automatických kroků může 

být role zastoupena systémem. Více o vztahu mezi business procesy a business 

analýzou je popsáno v kapitole 9.4.4 Procesní řízení ve vztahu k business 

analýze.  

- Bez ohledu na využitý způsob zápisu business požadavků by tyto neměly být 

sestavovány v příliš velkém detailu, tento detail je řešen až při návrhu způsobu 

realizace.  

- Vhodné při sestavování je identifikovat způsob následného testování správnosti 

realizace business požadavku. 
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- Sběr business požadavků by měl rovněž obsahovat způsob jejich schvalování a 

také schvalování způsobu realizace business požadavků. V praxi se může stát, 

že zástupci různých organizačních jednotek sestaví a prosazují protikladné 

business požadavky. V takovém případě je nutno, aby se pro úspěšnost dalšího 

postupu dohodli a výstupy business analýzy již takového protikladné požadavky 

neobsahovaly. 

Jak již bylo řečeno, problémem při sestavování business analýzy je častá tendence 

organizačních jednotek vznášet požadavky reflektující současný stav informačního systému, 

nikoliv orientující se na budoucí splnění strategického cíle. V případě, že jsou business 

požadavky řešeny odtrženě od budoucí technologie, může se stát, že budou 

nerealizovatelné, případně jejich realizace nepodpoří strategické cíle. Proto je potřeba, aby 

business analýza byla dobře vedena i s ohledem na budoucí technologii, která by mohla 

strategické cíle podpořit. Naproti tomu existují i názory, že business požadavky by neměly 

být závislé na budoucím informačním systému, nicméně tento způsob celý proces zavádění 

informačního systému prodlužuje, což v případě telekomunikací není žádoucí.  

 

9.3.2 Stanovení kategorií a priorit business požadavků 

Při sběru business požadavků je nutno stanovit i jejich kategorie a priority. Přestože v praxi 

se tyto dva kroky často provádějí paralelně, takže v podstatě splývají, jedná se o dva 

odlišné kroky analýzy business požadavků. 

Kategorizace požadavků je možno provádět různým způsobem. Příklady kategorizací 

jsou následující: 

- požadavky, které jsou povinné pro zapracování a požadavky, které nejsou 

nezbytně nutné 

- požadavky, které jsou řešeny v konkrétních systémech a ty, které se týkají 

rozhraní mezi systémy 
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- business požadavky na funkci informačního systému a požadavky, které 

souvisejí s technickým zabezpečením fungování systému (systémové požadavky) 

- požadavky související s business logikou v systémech, rozhraní mezi systémy a 

perzistentními daty 

- rozdělení požadavků do kategorií vytvořených podle společných vlastností 

několika požadavků. 

Na stanovení kategorií požadavků by se měli podílet zástupci business organizačních 

jednotek, kteří rovněž schvalují následné rozřazení business požadavků do jednotlivých 

kategorií.  

Stanovení priorit požadavků je možno provádět také různým způsobem. Vždy by však 

mělo vycházet ze strategického cíle.  

- Návrhy na priority vznášejí zástupci business organizačních jednotek, ovšem 

vždy je nutno stanovit autoritu, která zkonsoliduje výslednou skladbu priorit 

business požadavků.  

- Pokud je business analýza svěřena dodavateli, je možno přenechat 

dodavatelsky i zpracování priorit business požadavků. Je potřeba ovšem 

počítat s tím, že dodavatel stanovuje priority požadavků s ohledem na budoucí 

informační systém, ve kterém budou realizovány. Zákazník (zadavatel) pak 

může navržené priority poupravit s ohledem na soulad se strategickým cílem. 

Zajištění souladu by mělo být také klíčem ke způsobu stanovení priorit.  

- Dalším způsobem je možnost využít finanční ohodnocení požadavků (které je 

prováděno v dalších fázích business analýzy, jak je uvedeno v kapitole 9.3.3 

Ověření realizovatelnosti business požadavků) a posoudit náročnost požadavku 

z hlediska finančního ohodnocení realizace v porovnání s přínosem ke 

strategickému cíli (což znamená v podstatě sestavení podnikového záměru na 

každý takto ohodnocovaný požadavek – viz kapitola 9.4.2 Podnikový záměr 

zavádění informačního systému). Sestavování podnikového záměru pro 

jednotlivé požadavky s sebou může nést také možnou nerealizovatelnost 
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určitého požadavku bez jiného. Proto je vhodné sestavovat podnikový záměr na 

celé kategorie požadavků nebo na požadavky, které mají mezi sebou uvedeny 

vazby. 

 

9.3.3 Ověření realizovatelnosti business požadavků 

Ověření realizovatelnosti business požadavků je obtížný, nicméně důležitý krok celé 

business analýzy v telekomunikacích. Nejčastěji je prováděno expertním posouzením 

odborníků na daný informační systém. Obvykle se realizovatelnost ověřuje po sestavení 

požadavků, nicméně již ve fázi konsolidace business požadavků je vhodné vědět, které 

potenciální systémy budou vhodné pro realizaci požadavků. Tento přístup podporuje 

tvrzení v kapitole 9.3.1 Sběr business požadavků, že při sestavování business požadavků je 

vhodné mít již na paměti budoucí informační systém, ve kterém budou požadavky 

realizovány. Pro toto ohodnocení je vhodné přizvat technické architekty řešení již do fáze 

sestavování požadavků. Architekt řešení rovněž napomůže ověřovat realizovatelnost 

z pohledu integrace jednotlivých systémů. Při zjišťování realizovatelnosti business 

požadavků se stanoví ty, které je možno řešit stávajícími systémy, a ty, pro které je potřeba 

zavést nový systém (nejedná se vždy jen o požadavky pro nový systém).  

Některé požadavky je možno ověřit z hlediska jejich realizovatelnosti částečnou 

implementací (tzv. proof of concept). Jedná se obvykle o požadavky, u kterých panuje 

nejistota ze strany businessu, jak ve skutečnosti bude vypadat jejich realizace, případě ze 

strany řešitelů. Částečná implementace se provádí také jako příklad realizace požadavků 

pro vybranou část systému. 

Ověření realizovatelnosti požadavků se může provádět také prostřednictvím finančního 

ohodnocení nákladů na jejich realizaci. Někdy se toto ohodnocení používá již v dřívějších 

fázích business analýzy především pro aktualizaci podnikového záměru, případně pro 

sestavení rozpočtu potřebného pro zavedení informačního systému. Finanční ohodnocení 

pro tvorbu rozpočtu na projekt s sebou přináší komplikace. V podstatě je sběr a 
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ohodnocování požadavků spolu s otevřením projektu zavedení informačního systému 

zacykleno, protože k tvorbě rozpočtu je potřeba business analýza a k otevření projektu zase 

rozpočet. Řešením je možnost již zmíněná v kapitole 9.3.1 Sběr business požadavků, 

kterou je otevření projektu pouze do fáze business analýzy a dále pak přehodnocení 

podnikového záměru.  

Z hlediska finančního ohodnocování realizovatelnosti požadavků se dá říct, že veškeré 

požadavky jsou v informačních systémech realizovatelné. Otázka je, jak vysoké jsou 

finanční náklady na realizaci. Tyto náklady je pak možno porovnat s podnikovým záměrem 

a podle výsledku porovnání stanovit další kroky. Důležité je přitom stanovit, jak mají být 

náklady na realizaci vypočítány. Tento výpočet se obvykle provádí prostřednictvím 

stanovení „člověkodnů“ (tzn. počtu dnů potřebných pro realizaci požadavku při využití 

jednoho odborníka). Tyto člověkodny obsahují nejen pracnost implementace, ale je potřeba 

k nim přičíst i pracnost integrace informačního systému s ostatními. Výpočet 

realizovatelnosti provádí obvykle odborníci na daný informační systém prostřednictvím 

expertních odhadů. Za různé systémy mohou tedy odhady provádět různí odborníci (jak 

interní, tak externí). K nákladům na realizaci požadavků by se měly připočítat i náklady na 

provoz budoucího informačního systému vztažený k požadavkům. Tyto náklady však není 

lehké rozpočítat a obvykle se počítají souhrnně na kategorie požadavků, případně na celé 

portfolio požadavků.  

Při finančním ohodnocování realizovatelnosti požadavku je potřeba výsledky ohodnocení 

porovnat s podnikovým záměrem. V případě, že náklady na realizaci jsou u požadavku 

vyšší, než bylo původně zamýšleno, je možno postupovat dvěma směry: 

1. Stanovení možností realizace požadavku v původní předpokládané výši a sestavení 

rizik a nutných omezení z hlediska systému. 

2. Stanovení možnosti změny požadavku tak, aby se náklady na jeho realizaci snížily, 

sestavení rizik a nutných omezení z hlediska požadavku. 

U obou případů je nutno analyzovat dopad nerealizace požadavku v původním rozsahu do 

souvisejícího strategického cíle a přijetí rozhodnutí o dalším postupu. Rozhodnutí provádí 
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vlastník požadavku, případně po poradě s managementem firmy odpovědným za daný 

strategický cíl.  

Další možností ověřování realizovatelnosti business požadavků je prostřednictvím studie 

proveditelnosti. Tato studie je součástí business analýzy. Výstupem studie jsou vytříděné 

realizovatelné požadavky s popisem způsobu jejich realizace. Součástí studie 

proveditelnosti je i posouzení, zda je pro business požadavky nutno zavést nový informační 

systém, případně je možno využít systémy stávající. 

 

9.3.4 Role v business analýze 

Pro úspěšnou realizaci business analýzy je nezbytné definovat jednotlivé role a jejich 

odpovědnosti. Při sestavování rolí je nutno mít na paměti vztah mezi zadavatelem 

business analýzy (business organizační jednotky) a dodavatelem informačního systému 

realizací business požadavků prostřednictvím informačních systémů (IT organizační 

jednotkou, případně externím dodavatelem). Business organizační jednotky jsou 

motivovány pro zajištění úspěchu business analýzy splněním strategických cílů. Dále jsou 

držitelé rozpočtu za realizaci požadavků. Na dodavatelské (IT straně) jsou zástupci 

motivováni příjmy obdrženými při zavádění informačních systémů a při naplnění 

strategických cílů. Za dodavatele (IT) je rovněž stanoven držitel rozpočtu za realizační 

zdroje. 

Obě strany se setkávají na společném projektu pod vedením projektového managementu, 

který tvoří třetí subjekt poskytující role do business analýzy.  

Na základě definice subjektů vstupujících do business analýzy můžeme identifikovat 

několik základních konkrétních rolí: 

 

 



 

 

94 

 

- Business vlastník jako zástupce zadavatele business analýzy 

Zásadní roli v business analýze zastává zadavatel. Úloha zadavatele v business analýze je 

oponovat výstupy dodavatele. Role zadavatele musí být dostatečně seniorní, aby dokázal 

formulovat své myšlenky do business požadavků. Business vlastník je role na straně 

zadavatele, která identifikuje požadavky zadavatele na informační podporu splnění 

strategických cílů (automatizace podnikových procesů) – tzn., jeho role souvisí s rolí 

vlastníka podnikového procesu, který odpovídá (mimo jiné) za definování tohoto procesu. 

Business vlastník je role odpovědná za přizvání všech potřebných expertů z ostatních 

oddělení pro zajištění sběru business požadavků na zaváděný informační systém. Konkrétní 

business vlastník je obvykle nominován tou organizační jednotkou, která je tvůrcem 

strategického požadavku na realizaci svého cíle, a má obecně velké pravomoci týkající se 

business požadavků, včetně rozsáhlých rozhodovacích pravomocí a schvalování výstupů 

business analýzy (k tomuto účelu může sestavit i schvalovací tým spojený se zástupců 

business organizačních jednotek, kteří jsou odpovědni za naplnění strategických cílů).  

Z hlediska odpovědností je business vlastník odpovědný zejména za aktivity související se 

sběrem business požadavků a jejich kvalitou včetně nápomoci jejich sběru. K tomu si 

přizývá další zástupce business organizačních jednotek. Z nich sestavuje tým vlastníků 

business požadavků, kteří vznášejí a jsou následně odpovědni za jednotlivé business 

požadavky. Ve chvíli schvalování sebraných business požadavků musí business vlastník 

v praxi zohlednit i interakce mezi jednotlivými spolupracujícími odděleními, ale samotné 

schválení je jeho odpovědností. Ve fázi zjišťování ověřitelnosti business požadavků je 

odpovědností business vlastníka zajistit aktuální opodstatnění těchto požadavků (v praxi se 

občas stane, že business požadavky ztratí svůj smysl již v průběhu business analýzy). 

Business vlastník jako reprezentant businessu musí rovněž souhlasit s tím, že určitý 

business požadavek nebude realizován (není možno jej realizovat). Role business vlastníka 

je odpovědná rovněž za zajištění přínosu realizovaných business požadavků. Tato role 

v praxi nebývá ustanovena jako funkční pozice v organizační struktuře, jedná se o roli 

přidělenou pro konkrétní strategický cíl a projekt.  
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Z hlediska personálních dovedností musí role business vlastníka zahrnovat i určitý stupeň 

technické znalosti problematiky, aby mohl komunikovat i se zástupci IT (dodavatelů). 

Business vlastník musí na druhé straně dobře porozumět strategii podniku a umět zajistit 

soulad navrhovaného řešení se strategickými cíli. Z uvedeného vyplývá, že role business 

vlastníka je velmi náročná, jedná se o jakousi zastřešující roli – kromě znalostí 

problematiky musí jít také i přirozenou vůdčí osobnost orientovanou na cíl se schopností 

rozhodnout a argumentačně své rozhodnutí obhájit. 

- Projektový manažer jako reprezentant projektového managementu 

Projektový manažer je výkonná role zabezpečující hladký průběh projektu zavádění 

informačního systému bez ohledu na obsah tohoto zavádění. Projektový manažer je spíše 

řídicí role bez nutnosti obsahově hlubší znalosti problematiky. Pokud povaha projektu 

vyžaduje hlubší technické znalosti projektového manažera, je možno rozdělit roli 

projektového manažera na dvě (business a IT), přičemž je potřeba pečlivě vymezit jejich 

pravomoci, odpovědnosti a vzájemnou komunikaci. Je možno rovněž přiřadit projektového 

manažera na určité projektové fáze, ovšem vždy by měl existovat v projektu i zastřešující 

projektový manažer odpovědný za projekt jako celek. Role produktového manažera je 

ustanovena obvykle na straně businessu, případně se jedná o delegáta projektové kanceláře. 

Projektový manažer má úzké vztahy s ostatními základními rolemi v business analýze.  

- Architekt řešení jako reprezentant dodavatele informačního systému 

Jedná se o roli, která převádí business požadavky do jazyka srozumitelného pro techniky 

(IT, dodavatele). Architekt řešení disponuje komplexním chápáním celého zaváděného 

systému (případně systémů a jejich integrací). Tento pohled se nazývá „end-to-end“. Tato 

role je ustanovena na IT (dodavatelské) straně a její primární odpovědností je návrh řešení 

pro zaváděný informační systém, které se sestavuje již v průběhu business analýzy (někdy 

se řešení požadavků navrhuje až po ukončení business analýzy, ovšem to vede 

k neefektivnímu prodlužování celého projektu zavádění informačního systému). Proto je 

architekt řešení zapojen do projektu již ve fázi business analýzy. Podstatou této role je 

ověření realizovatelnosti business požadavků. Architekti řešení bývají obvykle zástupci 
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vývojového oddělení na straně IT (dodavatele). Pokud by architektem byl samotný vývojář, 

existovalo by riziko, že tento nepodchytí celý end-to-end pohled na realizaci business 

požadavků. Ovšem vývojáři bývají architektem řešení přizývání pro konzultaci způsobu 

realizace konkrétních business požadavků. Mezi jeho hlavní náplně práce také patří se 

sestavení podkladů pro rozhodnutí businessu o tom, zda daný požadavek bude realizován 

(případně jak, pokud návrh obsahuje více variant).  

V některých případech bývá od role architekta řešení oddělena role tzv. business 

konzultanta. Jedná se o roli na straně IT, která identifikuje systémy vhodné pro realizaci 

business požadavků. Business konzultant jako role na straně IT musí rozumět i business 

otázkám – řeší rozhraní mezi business a IT částí organizace, jeho role je proaktivní při 

podávaní zpětné vazby business vlastníkovi z hlediska způsobu realizace business 

požadavků a případně mu pomáhá v redefinici business požadavků tak, aby naplňoval 

strategické cíle a přitom se zefektivnila možnost jeho realizace. Jedná se o roli využitelnou 

zejména při velkých realizačních projektech obsahujících nutnost systémové integrace. 

Tato role se využívá také pro získávání zpětné vazby ze strany businessu, jak fungují 

informační systémy.  

- Business analytik  

Business analytik je specializovaná role týkající se obsahu zaváděných požadavků. 

Vychází z business stránky fungování firmy, obsahuje orientaci na výsledky fungování 

společnosti a na přínosy zaváděného řešení. Business analytik je obvykle role ustanovená 

na straně businessu, ovšem úzce spolupracuje i s IT zástupci (architektem řešení, případně 

business konzultantem). Tato role obvykle nezastupuje zadavatele business analýzy, jedná 

se o jakousi nezávislou odbornou roli odpovědnou za metodické provedení business 

analýzy. Business analytik musí zajistit sběr, sepsání (zakreslení), logickou konsolidaci a 

analýzu business požadavků, včetně posouzení jejich realizovatelnosti a nákladové 

ohodnocení této realizovatelnosti. Nemůže to však provést sám, potřebuje k tomu 

odpovídající odborníky. Odpovědnost za získání všech informací pro provedení business 

analýzy je však především na této roli. Business analytik není dedikován výlučně na jeden 
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projekt, jedná se o funkci v organizační struktuře podniku, která pracuje v různých 

projektech.  

Business analytik z podstaty své role musí znát podnikové procesy, případně umět veškeré 

potřebné informace získat. Musí tedy být procesně a obchodně orientován, ovšem se 

současným přehledem o informačních systémech a znalostmi relevantních technologií. 

Role business analytika musí být dostatečně zkušená a mít vůdčí schopnosti. Business 

analytik pracuje jako obsahový koordinátor business analýzy a po jejím provedení je 

odpovědný za potvrzení ukončení business analýzy. Vzhledem k tomu, že obsahově řídicí 

rolí business analýzy je business analytik a organizačně řídicí rolí projektový manažer, je 

vhodné identifikovat vztah obou rolí. Pro tento účel použiji závěry z článku Vztah role 

projektového manažera a business analytika, který jsem publikovala v časopise Systémová 

integrace, 1/2013.  

Role projektového manažera dnes už nezahrnuje pouze administraci projektu, jde o 

manažerskou pozici, která řídí velké projekty. Stejně tak business analytik je vícerozměrná 

role, ve které je spojeno několik kompetencí. Porovnání kompetencí obou rolí jsou uvedeny 

v Tabulce 6.   

Kompetence projektového manažera Kompetence business analytika 

Expertní znalosti dle typu projektu Funkcionalita 

 Business strategie 

Řídicí a organizační schopnosti Procesy a procesní modelování 

Podnikatelské kompetence Finance 

Sociální orientace v dané organizaci 

schopnost vést lidi 
Organizace 

Kompetence pro řešení projektových 

problémů a jiných záležitostí 
Změnové řízení  

Tabulka 6 Vztah mezi kompetencemi projektového manažera a business analytika 

Zdroj: Vlastní, publikováno v časopisu Systémová integrace, 1/2013 

Z mapování kompetencí uvedených v tabulce (odpovídající kompetence jsou vždy 

v jednom řádku mezi oběma rolemi mapovatelné) vyplývá, že většina kompetencí je 

obdobná u projektového manažera i business analytika. Business analytik má navíc 

identifikovánu kompetenci Business strategie, která vyplývá z principu odvozování 
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business požadavků od strategických cílů organizace. Tato kompetence vytváří širší vazbu 

s business vlastníkem.  Neznamená to však, že práce projektového manažera nijak 

nesouvisí s business strategií. 

Z kapitoly 9.2.2 Analýza podnikové strategie v telekomunikacích vyplývá, že podniková 

strategie organizace by měla definovat jasné hranice pro projekty; cíle a výsledky musí být 

v souladu s budoucím směrováním organizace (Longman, Mullins, 2004). Před spouštěním 

nového projektu a v rámci komunikace cílů projektu projektovému týmu, seniorní 

management musí poskytnout jasné odpovědi na následující otázky: jaké jsou produkty a 

služby dané organizace? Na jakých trzích organizace působí a jací jsou její zákazníci? Co 

je konkurenční výhoda organizace? Jak daný projekt podporuje dosažení podnikové 

strategie? Nejlepší organizace s plně zavedeným projektovým managementem mají jasnou, 

dobře komunikovanou strategii a vědí, jak ji dané projekty podporují. Instalace efektivního 

projektového managementu zahrnuje také instalaci mechanismu pro evaluaci každého 

projektu z hlediska jeho podporování strategie před tím, než je tento projekt spuštěn (ve 

fázi započetí projektu).  

 

9.4 Souvislostí business analýzy 

9.4.1 Návaznost business analýzy na strategii podniku 

Z předcházejících kapitol vyplývá, že business analýzu je možno rozdělit na dva typy: 

- Strategickou, tedy podnikovou, v širším rozsahu řešící strategii podniku a 

business potřeby podniku. V tomto pojetí jde o řešení strategie a její přenesení 

do konkrétních myšlenek. Ze strategické business analýzy vychází identifikace 

projektů, které jsou určené k realizaci, tím pádem k zahájení projektové 

business analýzy.  Širší pojetí business analýzy zahrnuje zdetailnění 

strategických vizí organizace do konkrétní podoby strategických cílů. V širším 

pojetí vyhází business analýza ze strategických cílů společnosti, je však kriticky 

důležité, aby byly strategické cíle komunikovány a zpropagovány do projektové 
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business analýzy. Širší (strategická) business analýza může v praxi probíhat 

ještě před započetím projektu. Tato předprojektová business analýza má za cíl 

definovat představu způsobu naplnění strategického cíle, pak v rámci projektu je 

řešeno technické pochopení této představy. 

- Projektovou business analýzu již definovaných strategických cílů, které jsou 

podkladem pro zadání budoucího informačního systému. Projektová business 

analýza vychází ze strategické. Jde především o samotný sběr business 

požadavků a jejich následné zpracování. Tato business analýza zahrnuje nejen 

sběr business požadavků, ale také podnikových procesů a představ businessu o 

naplnění strategických cílů definovaných strategickou business analýzou. 

Přesto, že předkládaná metodika je zaměřena na užší, tedy projektovou business analýzu, je 

potřeba mít na paměti, že business analýza má svou váhu až na rovni nejvyššího 

managementu firmy. Business analýza by měla začínat širším pojetím ze strategického 

hlediska. Do tvorby strategie by měl být již zapojen i IT manažer, aby byla zajištěna 

konzistence mezi business a technologickým pojetím strategických cílů. Strategie 

společnosti by neměla být odtržena od širšího strategického pojetí business analýzy. 

Pokud nebude uvedeno jinak, následující kapitoly se zabývají zejména projektovým 

pojetím business analýzy. 

 

9.4.2 Podnikový záměr zavádění informačního systému 

Pro úspěšnou projektovou business analýzu je potřeba v rámci projektu mít sestaven 

podnikový záměr, který identifikuje přínosy a návratnost nákladů na zavedení 

informačního systému. Kvalitně zpracovaný podnikový záměr hraje v business analýze 

důležitou roli (jak vyplývá i z předchozích kapitol). Musí obsahovat  

- časové hledisko finančního dopadu požadavků  

- pečlivé provázání business požadavků se strategií firmy.  
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Podnikový záměr je následně aktualizován v průběhu projektu zavádění informačního 

systému (tedy i ve fázi business analýzy). Podnikový záměr obvykle sestavuje projektový 

manažer z hlediska metodického. Náplň podnikového záměru dodává business vlastník.  

V případě, že byl projekt otevřen pouze do fáze business analýzy, je potřeba schválit 

aktualizovaný podnikový záměr pro otevření realizační fáze projektu zavedení 

informačního systému (realizace business požadavků). Cena zavádění informačního 

systémů je lépe odhadnutelná až po business analýze, proto je po této fázi nutno 

přehodnotit celý projekt zavádění informačního systému. V praxi se může stát, že při 

schvalování je podnikový záměr zamítnut. Děje se tak obvykle v případech, když zavedení 

informačního systému nepřináší odpovídající přínosy pro realizaci strategického cíle, 

případně při rychlých změnách na trhu způsobujících změny strategických cílů nebo jejich 

nejistou budoucí platnost. Vzhledem k rychlým změnám na trhu telekomunikací se také 

může stát, že je zrušen i běžící projekt. Možnost zrušení běžícího projektu se zvažuje na 

základě aktuálních předpokládaných přínosů projektu vzhledem k aktualizaci strategických 

cílů. Mimo jiné tedy i z tohoto důvodu je nutné průběžně aktualizovat podnikový záměr 

projektu.  

V praxi je někdy složité vypočítat podnikový záměr pro naplnění určitého strategického 

cíle, což má za následek, že se někdy podnikový záměr nepočítá. Toto je obvykle velkou 

chybou pro budoucí realizaci, protože se pak obtížně řeší odpovídající přínosy jednotlivých 

business požadavků. Dále se stává, že se neprovádí průběžná aktualizace podnikového 

záměru, což je postup nesprávný a je potřeba se jej vyvarovat právě z výše uvedených 

důvodů.  

 

9.4.3 Projektové řízení ve vztahu k business analýze 

Business analýza a projektové řízení jsou spolu úzce spojené. Úspěch jednoho podmiňuje 

úspěch druhého. Projektové řízení definuje, jakým způsobem se naplní strategické cíle (jak 

se má projekt realizovat). Business analýza je obsahem projektu bez ohledu na zvolenou 

metodu zavádění informačního systému a je obvykle řízena projektově. Je tedy součástí 
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projektového řízení. Toto platí zejména na straně telekomunikační společnosti, do jejíhož 

prostředí je informační systém zaváděn. Na straně dodavatele je business analýza obvykle 

součástí předprojektové fáze (případně nabídkového řízení, pokud není dodavatel povolán 

konkrétně přímo k provedení business analýzy). Metodika business analýzy by měla tedy 

také být provázána s metodikou projektového řízení a měla by pokrýt zejména projekty 

zavádění informačních systémů. Je důležité na začátku projektu stanovit cíl business 

analýzy a ten pečlivě komunikovat prostřednictvím business vlastníka (podporovaného 

managementem) na celý projektový tým s ohledem na komunikační plán projektu. 

Business analýza se řídí projektovým plánem. Postupné spouštění informačního systému 

probíhá pak podle milníků v projektovém plánu. Tvůrcem projektového plánu je 

projektový tým. 

Business analýza je obvykle prováděna ve velkých projektech. Každá organizace má velký 

projekt definován odlišným způsobem s následujícími společnými definičními prvky: 

- Obecně lze říci, že velký projekt pro zavádění informačního systému je takový, 

který přímo podporuje dosažení strategického cíle podniku a má určitý 

rozpočet, který je spravován na úrovni managementu podniku.  

- Velké projekty jsou v praxi obtížně řiditelné a udržitelné zejména z důvodu 

vlastnění velkého počtu business požadavků (není vhodné, aby velké množství 

požadavků vlastnilo pár zapojených lidí). Přesáhne-li velký projekt udržitelnou 

hranici, je vhodné jej rozdělit na menší, dílčí projekty.  

- Týká-li se zavádění více informačních systémů, je potřeba řídit business 

analýzu projektově za přítomnosti architekta řešení (případně business 

konzultanta), který zajistí celou koncepci řešení.  

Malý projekt je obvykle vymezen konkrétním informačním systémem, který se má 

optimalizovat z provozního hlediska, přičemž rozpočet na tento projekt je spravován na 

úrovni nižšího managementu firmy. Změny v informačních systémech mohou být 

zaváděny i neprojektově. V takovém případě se business analýza provádí dle aktuální 
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situace. Rovněž lze najít vazbu mezi změnovými požadavky a business analýzou – některé 

změnové požadavky mohou měnit závěry business analýzy. 

Projekt začíná v praxi obvykle ve chvíli, kdy je jasné, do jakých systémů se bude 

zasahovat. To by ovšem znamenalo, že sběr business požadavků by měl být proveden jako 

předprojektová fáze. Vhodnější je otevřít projekt pouze do fáze business analýzy a 

následně přehodnotit otevření do dalších fází, jak je uvedeno v kapitole 9.3.1 Sběr business 

požadavků a dalších kapitolách. V praxi je business analýza obvykle zadávána jako 

oddělený projekt, další projektové fáze jsou pak zadávány zvlášť.  

Business analýzu má smysl metodicky propojit s projektovým řízením, aby byly 

sjednoceny postupy v jednotlivých projektech a byly tak lépe řiditelné a efektivní i pro 

následující projektové fáze. V praxi je někdy využívána projektová metodika dle PMBOK, 

případně PRINCE2. Business analýza v různých projektech se v praxi neliší, je možno ji 

propojit s oběma přístupy k projektovému řízení, ovšem vždy je důležité podchytit 

komunikaci všem zúčastněným dle typu projektu.  

Z toho vyplývá, že správnost a úplnost business analýzy je rozpoznatelná především 

v dalších projektových fázích, zejména až po dokončovací fázi a nasazení cílového řešení 

do produkce. V těch se může objevit něco, co mělo být v business analýze vyřešeno a 

z blíže neurčených důvodů tomu tak nebylo. Tato situace pak musí být vyřešena obvykle 

využitím změnových požadavků. Změnové požadavky mohou tedy být nástrojem pro 

měření úspěšnosti business analýzy. Kromě toho by v projektu zavádění informačního 

systému měly být zakomponovány kontrolní prvky tak, aby bylo možno zajistit efektivní 

průběh projektu. Business analýza je vnímána jako kriticky důležitá pro úspěch 

projektu, proto je důležité měřit její úspěšnost. V případě, že business analýza nebyla 

provedena, je každé projektové selhání přisuzováno její absenci. Pro ověření úspěšnosti 

business analýzy je také vhodné na konci projektu výsledek porovnat s původními záměry 

(strategickými cíli). Při tomto porovnání je možno aplikovat Paretovo pravidlo, kdy 80% 

strategických cílů je splněno 20% požadavky. Rovněž je potřeba business analýzu zahrnout 

do závěrečného poučení, které by se mělo provádět na konci projektu (v praxi tato fáze 

projektu bývá nesprávně opomíjena).  
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Projekt zavádění informačního systému obsahuje z hlediska rolí běžné role a orgány, 

vyskytující se v projektovém řízení (řídicí výbor projektu a jiní účastníci projektu, kteří 

mohou přímo či nepřímo projekt zavádění ovlivnit). Tyto role obvykle přímo neodpovídají 

za jednotlivé business požadavky, ovšem mohou je ovlivnit. Pro projekty s vysokou 

strategickou váhou je vhodné zapojit přímo i člena nejvyššího vedení firmy, který je 

nositelem strategického cíle.  

Pro doplnění vztahu mezi business analýzou a projektovým řízením předkládám i analýzu 

tohoto vztahu (s využitím metodiky business analýzy dle BABOK a projektové metodiky 

PRINCE2), kterou jsem publikovala v článku Vztah projektového řízení a business analýzy 

v časopise Systémová integrace, 1/2013. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v Obrázku 

17: 

 

Obrázek 17 Vztah mezi business analýzou a projektovým řízením 

Zdroj: Vlastní interpretace s využitím zdrojů (BABOK, PRINCE2), publikováno v časopisu 

Systémová integrace, 1/2013 
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Vztah mezi business analýzou a projektovým řízením je v Obrázku 17 v jednotlivých 

krocích znázorněn očíslovanými vazbami. Interpretace očíslovaných vazeb je následující: 

1. Při započetí projektu dochází k zapojování managementu na straně businessu a 

zároveň k přípravě podnikového záměru. V tomto případě je vhodné rovněž 

stanovit způsob odvozování požadavků a identifikaci strategických cílů 

podniku, ze kterých se budou požadavky odvozovat, dále identifikovat plány 

pro odvozování požadavků. 

2. V projektové fázi iniciace projektu jde o přípravu veškerých projektových 

aktivit, tudíž i způsob odvozování požadavků by měl být pečlivě připraven a 

zahájen. Dochází také k sestavení projektového plánu, ve kterém jsou zaneseny 

i všechny fáze business analýzy.  

3. V projektové fázi zahrnující kontrolu projektové fáze se předpokládá kromě 

pokračování v odvozování požadavků také naplánování a provedení jak analýzy 

požadavků podle metodických přístupů business analýzy, tak jejich 

dokumentace a komunikace ke všem stranám zapojeným v projektu. Podle 

průběhu sběru požadavků je potřeba provést aktualizaci projektového plánu 

(stav business požadavků může mít vliv na ostatní fáze projektu) a podnikového 

záměru. Jelikož komunikace požadavků je stanovena prostřednictvím 

komunikačního plánu, tento je obvykle součástí projektového řízení. 

4. Při řízení dodávky projektu je potřeba také řídit průběh analýzy business 

požadavků, jejich komunikaci a dokumentaci, kterou je potřeba zrevidovat 

z hlediska správnosti a úplnost a tento stav prezentovat managementu. 

5. Cílem řízení rozhraní projektových fází je v případě spolupráce všech 

organizačních jednotek zahrnutých do projektu také přizvání rolí odpovědných 

za ohodnocení a validaci řešení a společně tak zajistit udržení předmětu projektu 

napříč fázemi. 

6. Při uzavírání projektu je potřeba uzavřít i akceptované a validované řešení, pro 

které se business požadavky tvořily. V případě, že je projekt součástí většího 

programového celku (obvykle při implementaci komplexních informačních 
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systémů), jedná se v tomto milníku o uzavření samostatného projektu sestavení 

business požadavků, případně návrhu designu řešení, které je zpětně validováno 

oproti požadavkům. V dalších projektech, které jsou součástí programu, je 

v případě požadovaných změn v business požadavcích možno se navrátit k 

jejich znovuotevření pouze prostřednictvím změnového řízení v projektu. 

Změnové řízení se používá i v případě, že při ohodnocení a validaci řešení dojde 

ke změně stávajících nebo k identifikaci potřeby nových požadavků. Průběh 

změnového řízení pak obvykle kopíruje všechny fáze projektu (tudíž i business 

analýzy). 

7. Fáze řízení projektu souvisí s fází správy požadavků především z hlediska 

plánování a řízení přístupu k celému projektu a autorizace aktivit pro nakládání 

s business požadavky (řešení případných kolizí zájmů, zdrojů apod. 

 

9.4.4 Procesní řízení ve vztahu k business analýze 

Business analýza je v telekomunikacích úzce spjatá i s podnikovými procesy, které jsou v 

organizaci zavedeny jak pro interní provoz, tak směrem k obsluze zákazníků. Tyto procesy 

souvisejí s business analýzou následovně: 

- Business analytik musí tyto procesy znát a musí pomáhat s určením, která část 

podnikového procesu bude automatizována jako součást business požadavku. 

Toto musí stanovit spolu s vlastníky požadavků a zároveň také spolu s vlastníky 

podnikových procesů.  

- I v případě, že nebudou automatizovány konkrétní části podnikových procesů, 

je potřeba analyzovat dopad business požadavků do těchto procesů, případně 

interních směrnic.  

- V případě zavádění nových informačních systémů je vhodné podnikové procesy 

vystavět až v rámci tohoto projektu, protože se obvykle jedná o nové procesy.  
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- Business analýza musí pokrývat všechny podnikové procesy, které souvisejí 

s naplněním daného cíle.  

- Existující podnikové procesy musejí být pro účely business analýzy 

zdokumentovány, což nebývá v praxi vždy snadné.  

- Pokud nejsou současné podnikové procesy zdokumentovány, musí business 

analytik rozhodnout o tom, zda budou zdokumentovány nebo ne.  

- Jsou-li stávající business procesy zdokumentovány, je možno je vzít v úvahu i 

jako podklad pro sestavení business požadavků. To by mělo sloužit jako 

prevence proti odhalení pozapomenutých oblastí či potenciálních požadavků 

v dalších fázích zavádění informačního systému následujících po business 

analýze. 

Business analýzu je možno využít i pro optimalizaci podnikových procesů nebo stávajících 

informačních systémů, pokud to souvisí s naplněním strategického cíle (nejedná se tedy o 

konkrétní zavedení nového informačního systému). Cílem business analýzy je mimo jiné 

zjednodušení podnikových procesů, rozhodně se jejich průběh nesmí stát po aplikaci 

business požadavků složitější. 

Zápis procesních toků v business požadavcích je součástí business analýzy a musí být 

proveden v podobě srozumitelné pro business organizační jednotky, které obvykle 

nerozumějí zápisu srozumitelnému pro IT. Při sestavování business požadavků je možno 

budoucí procesy ještě optimalizovat. V případě detailního zpracování business požadavků 

je potřeba je svázat s případnými aktivitami v existujících podnikových procesech (pokud 

tyto nejsou plně nahrazeny novými). V případě definice podnikového procesu jako součást 

business požadavku je potřeba identifikovat procesní role a definovat procesní kroky. Pak 

je možno přistoupit k detailizaci. Při sestavování podnikových procesů v business analýze 

je snaha o maximální využití již předdefinovaných procesů v budoucím informačním 

systému. Případně je možno využít metodicky předdefinované procesy dle ITIL, případně 

eTOM. 
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ITIL procesy se obvykle využívají spíše pro požadavky na optimalizaci informačních 

systémů podporujících interní provoz organizace. Jedná se o podchycení fungování tzv. 

IT služeb (tyto závěry jsem publikovala v článku Metodika tvorby business požadavků na 

informační systém v časopise Trendy ekonomiky a managementu, 1/2011). Ovšem možná 

souvislost s IT službami a případně s procesy podporujícími poskytování IT služeb 

prováděnými dle ITIL není obvykle přímo řešena (Rudd, Vernon, 2007). Vzhledem k 

tomu, že trendem zejména velkých podniků včetně telekomunikačních je implementace 

ITIL přístupu, bylo by vhodné se při tvorbě business požadavků zaměřit rovněž na vazby s 

IT službami. ITIL procesy se obvykle využívají spíše pro požadavky na optimalizaci 

informačních systémů podporujících interní provoz organizace. Tyto vazby vstupují do 

celého procesu tvorby požadavků dvojím způsobem, a to  

- v souvislosti s podnikovými procesy, které jako vstupy používají IT služby (či 

ITIL procesy tyto služby dodávající)  

- a dále v souvislosti s informačními systémy, na které jsou požadavky 

sestavovány. 

Souvislost s podnikovými procesy je ukotvena v budování vazeb mezi dodavatelem 

informačních systémů a business odběratelem, kdy v případě, že jsou měněny podnikové 

procesy buď jako následek odvození business požadavků nebo jako vstup pro toto 

odvození, je nutno posoudit i stávající IT služby a procesy tyto služby spravující. 

Posouzení probíhá z pohledu, zda dojde ke změně IT služeb či vzniknou nové (případně 

zaniknou existující). Rozdíl mezi vazbami business požadavků na IT služby a na 

podnikové procesy je v tom, že IT služby jsou analyzovány až jako následek vytvořených 

business požadavků či podnikových procesů, naproti tomu podnikové procesy mohou být i 

hybnou silou pro tvorbu business požadavků. Důvodem je to, že IT služby tvoří pouze část 

služeb, na které je nahlíženo z tzv. end-to-end pohledu (Kumbaara, 2008). 

Pro business požadavky související s procesy obsluhujícími zákazníky je vhodné použít 

procesní rámec eTOM, který napomůže vymezení business požadavků. Při využití 

procesního rámce při tvorbě business požadavků však existuje určité riziko, že se snažíme 

o umělé posouzení všech procesů, což je časově velmi náročné. Veškeré metodicky 
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podchycené aktivity umožňující efektivní tvorbu business požadavků na informační systém 

mohou být považovány jen za jeden z možných přístupů k tvorbě těchto požadavků, nikoliv 

za jedinou efektivní metodiku. Stinnou stránkou těchto přístupů totiž je (Carvalho, 

Escovedo, Mělo, 2009) i přes silnou koncentraci na porozumění podnikovým procesům 

nevěnování velké pozornosti nutnosti redesignu těchto požadavků a v podstatě i vazeb před 

tím, než je definována cílová architektura informačního systému. Uživatelé by při jejich 

odvozování již měli stanovit, jak bude informační systém podporovat budoucí podnikové 

procesy, jejichž optimalizace se obvykle spolu se zavedením informačního systému 

provádí. Metodické přístupy se však nezabývají vazbou na provedení optimalizace těchto 

procesů, přestože tato aktivita obvykle probíhající současně silně tvorbu business 

požadavků na informační systém ovlivňuje. Na základě vazby mezi informačním systémem 

a jím podporovanými podnikovými procesy by měla být analýza požadavků na informační 

systém rozšířena o odvození a případně následnou analýzu požadavků na redesign podoby 

budoucích podnikových procesů, která nemusí být předmětem daného projektu 

implementace informačního systému. Celý proces tvorby business požadavků by tedy měl 

být rozšířen dle Obrázku 18.  

 

Obrázek 18 Vazby mezi business požadavky a podnikovými procesy 

Zdroj: Vlastní výzkum, publikováno v článku Metodika tvorby obchodních požadavků na informační 

systém v časopise Trendy ekonomiky a managementu, 1/2011 
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9.4.5 Organizace podniku ve vztahu k business analýze 

Business analýza souvisí rovněž s organizační strukturou organizace a se specifiky 

v telekomunikačním odvětví. Její metodika by měla obsahovat návod identifikující oblasti 

business požadavků, které je nutno podchytit z organizačního hlediska. Nezbytností je 

komunikace mezi business složkou a IT složkou podniku, která přebírá výstupy business 

analýzy a má zavádět informační systém. Tato komunikace musí být oboustranná 

s ověřením pochopení druhou stranou.  

V business analýze je podchycena účast tří subjektů: 

- Externí (většinou se jedná o dodavatele budoucího informačního systému). 

- Nezávislý v podobě metodika, který může být jak interní, tak externí. Při tvorbě 

business požadavků je v praxi nutné zajistit jejich koncepčnost, což je zaručeno 

prací nezávislých konzultantů (obvykle business analytiků). 

- Business zadavatel (zákazník), který je nositelem strategických požadavků bez 

znalosti budoucího informačního systému. 

Vzhledem k tomu, že business analýza je součástí projektového řízení (jak bylo uvedeno 

v kapitole 9.4.3 Projektové řízení ve vztahu k business analýze, je potřeba organizačně 

podchytit i projektové role: 

- V business analýze by měl být nejvyšším rozhodovacím orgánem řídicí 

výbor projektu se zástupci managementu firmy, který je zároveň nejvyšším 

rozhodovacím orgánem v celém projektu. Business analytik může být členem 

tohoto výboru. Při nesouladu v rozhodování rozhoduje řídicí výbor projektu, 

případně management firmy.  

- Při ověřování realizovatelnosti business požadavků mohou mezi business 

vlastníkem požadavku a zástupci IT vzniknout nesoulady. V případě 

nemožnosti upravit business požadavek se případný nesoulad při ověření 

realizovatelnosti eskaluje na řídicí výbor projektu.  
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- Přítomnost a rozhodování managementu v business analýze napomáhá řešení 

případných sporů. Obecným problémem při business analýze jsou nestejné 

cíle v rámci organizace, případně rozdílné zájmy businessu a IT. Tyto rozdíly 

se ovšem mohou objevovat i na úrovni řídicího výboru projektu. 

V praxi panují pochybnosti o tom, jak jsou a jak by měla být business oddělení řízena (zda 

procesně, prodejně nebo projektově), všechny modely jsou v praxi uplatňovány. V business 

analýze je důležité podchytit odpovědnost za všechna rozhodnutí bez ohledu na způsob 

řízení těchto oddělení. Při zjišťování business požadavků pro business procesy je potřeba 

komunikovat se všemi zapojenými odděleními: 

- V business analýze je zastoupen business analytik (který je rovněž zástupcem 

businessu s tím, že dokáže identifikovat způsob realizace business požadavků).  

- Dále jsou v business analýze zastoupeny finance, architekti řešení, zástupce 

koncového uživatele (pokud se jej zaváděný systém týká).  

- Na určení priority si business analytik přizývá business vlastníka.  

- Organizační záležitosti v business analýze má na starosti projektový manažer.  

- V průběhu business analýzy se analytický tým postupně rozšiřuje o další 

specialisty. 

- V případě velkého projektu je potřeba, aby se business zadání vyvíjelo – musí 

být přítomna role architekta řešení, který domýšlí dopady business požadavků.  

- V business analýze je nutné přizvat i odpovědné techniky za jednotlivé 

informační systémy (příp. zástupce vývoje).  

- Na business analýze se musejí podílet odborníci pro zaváděné informační 

systémy, kteří ovšem musejí rozumět business potřebám. Problémem pro 

business analýzu je nedostatek takovýchto odborníků na trhu.  

- Součástí týmu provádějícího business analýzu by měli být i lidé z provozu 

informačních systémů. 
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Organizační struktura v projektu ovšem vychází ze schopností konkrétních lidí, kteří v ní 

pracují. Není možno ji vystavět nezávisle na těchto lidech. Silnou osobností projektového 

manažera a aktivitami na stmelení projektového týmu je možno zlepšit komunikaci a 

spolupráci uvnitř projektového týmu, která je pro úspěch business analýzy velmi důležitá. 

Po skončení business analýzy zástupci businessu z projektu neodcházejí, podílejí se i na 

dalších fázích zavádění informačního systému. 

Zavádění informačního systému se může provádět pouze pomocí interních zdrojů s těmito 

specifiky: 

- Business analytik by měl být při tomto přístupu identifikován uvnitř firmy pro 

zajištění znalosti interního business prostředí.  

- V případě využití vnitřních zdrojů podniku je však obtížné stanovit náklad na 

business analýzu – vnitřní zdroje se považují za vnořené náklady a obtížně se 

počítají. 

- V praxi se někdy místo využití dodavatele pro business analýzu využívají 

interní zdroje, pokud jsou dostatečně kvalifikované.  

- Někdy je v business analýze předpokladem, že interní zaměstnanci mají znalost 

zaváděných informačních systémů.  

- Při provádění interní business analýzy ovšem bohužel někdy fungují vazby, kdy 

business lidi řeší své požadavky přímo s technickými experty bez zajištění 

celkové koncepce.  

- Dále v případě pouze interního zastoupení existuje riziko „provozní 

slepoty“ interních lidí, kteří se nedokážou na business požadavky a jejich 

realizovatelnost podívat bez ovlivnění současným provozem.  

- Rovněž se stává, že interní zaměstnanci nemohou být na business analýzu 

uvolněni v odpovídajícím časovém fondu, zejména u větších projektů. 
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Při provádění business analýzy je tedy vhodné přizvat i externí firmu, která zajistí 

nezávislý pohled a zajistí odpovídající detail business požadavků, přičemž tento způsob má 

následující specifika: 

- Při svěření business analýzy externí firmě je důležité, aby zadavatel pečlivě 

zvážil důvěru v tuto firmu.  

- Dodavatel je přizván do business analýzy také pro nastínění možnosti řešení 

business požadavků, pro srovnání se zvyklostmi v oboru a pro nastavení dalšího 

postupu zavádění.  

- I při tomto modelu je architekt řešení někdy ustanovován na straně zákazníka. 

- Případně může být model modifikován tak, že se pro zjištění realizovatelnosti 

business požadavku přizývá do interního týmu i externí expert na daný systém. 

- Rizikem provádění business analýzy externí firmou je, že externí firmy mohou 

sledovat své vlastní cíle, které nejsou v souladu s cílem zákazníka (zadavatele). 

Organizačním specifikem business analýzy v telekomunikacích je, že lidé 

v telekomunikační oblasti se lépe orientují a přizpůsobují fungování nových 

informačních systémů. Vedlejším efektem zavádění nového informačního systému (při 

současném rušení staršího, nevyhovujícího) je také „osvěžení“ organizace z pohledu 

zeštíhlení lidských zdrojů, kdy odcházejí zaměstnanci nemající zájem se podílet na 

zavádění a využívání nového systému a zůstávají zaměstnanci ochotni přijmout tuto změnu.  

 

9.5 Business analýza v praxi 

9.5.1 Zkušenosti s business analýzou 

Zkušenosti s business analýzou pořízené v průběhu primárního výzkumu mohou sloužit 

jako pomůcka pro zvýšení pozornosti, případně pro vyvarování se chyb spojených 

s business analýzou. Business analýza je v každém projektu odlišná, není možno se poučit 

z předchozího projektu a metodika zefektivňující business analýzu v telekomunikacích 
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často úplně chybí, případně je přehlížena, přestože je vnímána jako potřebná. Důvodem je 

tlak na rychlé zavádění informačního systému. Navíc výstupy business analýzy nebývají 

příliš kvalitní a obsahují jen ty nejpalčivější věci, při kterých se pak zapomíná na minoritní 

požadavky. V praxi se rovněž ukazuje, že časové hledisko pro dokončení business analýzy 

je pro business složité akceptovat. Business analýza v praxi definuje, 

- co se má zavést 

- jak a kdy se to má zavést  

- proč (jedná se o návaznost na strategické cíle společnosti).  

Business analýza bývá někdy v praxi především analýzou business procesů. Pokud se 

business analýza provádí, obvykle jde o neefektivní postup v podstatě provedení dvojité 

analýzy: 

- Obvykle business přichází s nějakými požadavky, které podle zástupců 

businessu reagují na strategické cíle podniku. Někdy je dokonce předpokladem, 

že business požadavky jsou sebrány ještě před business analýzou (před 

započetím projektu). 

- Způsob sběru business požadavků v rámci projektu zavádění informačního 

systému nebývá nijak metodický či sofistikovaný. Při otevření projektu na 

realizaci těchto požadavků pak začíná projektová business analýza. 

V projektové business analýze business analytik identifikuje, na co se při 

sestavování business požadavků zapomnělo, a musí opakovat iteraci sběru 

business požadavků. Součástí je také vznášení dotazů IT organizace 

(dodavatel), která bude požadavky následně realizovat, zda chápe business 

požadavky správně- IT dále s požadavky pracuje tak, že je vlastně prováděna 

business analýza znovu.  

Business požadavky se přiřazují k budoucím systémům buď při jejich sestavování, nebo až 

po opětovné konsolidaci business požadavků. Důležitá je identifikace jejich 

realizovatelnosti včetně stanovení nákladů na realizaci. Někdy se naopak již při přípravě 

business požadavků řeší, jak tyto požadavky budou realizovány. Tento způsob stavby 
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business požadavků vychází z agilní metodiky vývoje software, pokud je tato metodika 

použita, je takový postup v pořádku. Je vhodné již ve fázi tvorby business požadavků 

mít představu o systému, ve kterém budou realizovány. Důležité je však nenechat 

jednotlivé business požadavky řešit rovnou mezi konkrétním žadatelem a technikem 

daného systému bez řádné konsolidace. 

Tam, kde systém není možno k business požadavku přiřadit, případně ověřit 

realizovatelnost požadavku expertním odhadem odborníků na relevantní systémy, je 

realizovatelnost ověřena obvykle provedením studie proveditelnosti, která obsahuje i 

nákladové ohodnocení těchto požadavků. Studii proveditelnosti je možno provádět: 

- interně - možné především pro interní informační systémy 

- externě - pro dodavatelsky řešené systémy. 

V praxi se obvykle propojuje sběr business požadavků a analýza proveditelnosti. Jde-li o 

malou, neprojektovou změnu v informačních systémech, je provedena studie 

proveditelnosti spolu se sestavením designu řešení – tzn., business analýza není jako celek 

prováděna. Z toho vyplývá, že business analýza je relevantní pouze pro projektové 

zavádění informačního systému, kde je naopak velmi důležitá.  

Dalším praktickým problémem je míra detailu sebraných business požadavků. V praxi 

není metodicky jasně dáno, jak sbírat a schvalovat business požadavky, business 

požadavky jsou někdy až příliš precizní. Při přílišném detailu pak přestávají být 

srozumitelné pro všechny zapojené strany (zejména pro business oddělení). Správnou míru 

detailu business požadavků není snadné definovat. Když si představíme, že střední projekt 

v telekomunikacích může obsahovat okolo 400 business požadavků a 10-20% z těchto 

požadavků nebude realizováno, obvykle z důvodu vysoké ceny v porovnání s malou 

podporou strategického cíle, je potřeba míru detailu business požadavků předem definovat 

napříč celým projektovým týmem. Dokonce může dojít i k zastavení realizace projektu 

z důvodu vysokých nákladů. Je důležité mít na paměti, že do nákladů na zavádění 

informačního systému se počítá i interní pracnost. Pokud je business analýza v podniku 

použita, děje se tak jen při zavádění informačního systému, nepoužívá se pro jiné účely. Při 
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snaze optimalizovat fungování konkrétního informačního systému je obvyklá snaha o 

využití levného řešení. Výsledný business požadavek je upraven podle toho, co je možné 

realizovat v inf. systémech s minimálními náklady. Následně pak chybí validace 

průběžných výstupů projektu zavádění inf. systému s business požadavky. Zavedený 

informační systém se nekontroluje z pohledu, zda naplňuje původní strategické cíle nebo 

ne. 

Dalším problémem v praxi je testování business požadavků v zaváděném informačním 

systému: 

- Testovací scénáře se dokonce v některých případech neřeší, což má za následek 

nemožnost řádného otestování realizace business požadavků. 

- Někdy v praxi provádějí testování přímo technici, kteří systémy znají. Otázkou 

je, jak dokážou odhalit a přiznat chyby systému.  

- Nedostatečné je také plánování testování. Testování je občas řešeno jako celek, 

neplánují se konkrétní testy.  

- Počítá se s tím, že jsou odborníci dostatečně seniorní, aby otestovali systémy 

sami bez předpřipravených plánů, což je chybná představa.  

Provedení business analýzy ovlivňuje i lidský faktor – kvalita zapojených lidí bývá různá 

a rozmanitá. Potřebné role jsou však identifikovány velmi podobně.  

- V praxi reprezentuje někdy zadavatele projektu a schvalovatele business 

analýzy projektový manažer, který dodává vstupy pro business analytika 

(případně spolu s architektem řešení), což není nejšťastnější řešení z důvodu 

nedostatečného pokrytí obsahu. Projektový manažer by měl mít v business 

analýze odlišnou roli.  

- Role projektového manažera však není plně využita. Tato role je využívána, 

zejména na zákaznické straně, pouze na administrativní úkony související 

s průběhem projektu, chybějí mu rozhodovací pravomoci. V menších firmách je 

role projektového manažera využita efektivněji než ve velkých.  
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- Sběr business požadavků se provádí obvykle na společném workshopu, kterého 

se účastní i seniorní zástupci businessu, kteří jsou budoucími vlastníky 

připravovaných podnikových procesů a uživateli realizovaných požadavků.  

Nebývá však zcela jasné, kdo by měl být odpovědný za stanovení priorit 

business požadavků. Obvykle je to ovlivněno silou prosazujícího oddělení, 

případně velikosti benefitu pro toto oddělení. 

- Někdy v praxi provádí prioritizaci požadavků řídicí výbor projektu a 

management. Tento způsob řízení v sobě skrývá riziko ohrožení správnosti 

přiřazení priority z důvodu neznalosti obsahu, zejména při prioritizaci řídicím 

výborem projektu. 

Dalším problémem při praktickém provádění business analýzy je vzhledem k nadnárodním 

vlastníkům telekomunikačních společností (zejména telekomunikačních operátorů) v ČR ze 

strany mateřských telekomunikačních společností tlak na unifikaci informačních 

systémů, což bývá obvykle neúspěšné. Z důvodu neúspěšných projektů unifikace 

informačních systémů napříč společnostmi jedné matky se od tohoto trendu již ustupuje.  

 

9.5.2 Kritické faktory úspěchu business analýzy 

Obecně je v business analýze potřeba klást důraz na lidský faktor jako základní kritický 

faktor úspěchu a oddělit tyto faktory od potenciálních rizik:  

- Na počátku je potřeba uvolnit relevantní pracovníky pro daný projekt 

zavádění informačního systému, jehož součástí je business analýza, v opačném 

případě pak nelze vynutit spolupráci zapojených osob.  

- Znalostní a zkušenostní skladba celého projektového týmu je neméně důležitá 

včetně jeho velikosti (velké projektové týmy obvykle nefungují efektivně). 

Zejména business analytik musí být dostatečně seniorní a velmi dobře znalý 

celé business oblasti, jejíž požadavky se promítají do zaváděného informačního 
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systému (business procesy, business prostředí). Důležité je také zapojit 

zkušeného projektového manažera.  

- Rovněž motivace zapojených lidí je kritická pro zajištění úspěchu business 

analýzy – při využití metodik je nutno udržet přirozenou míru metodického 

postupu neubírajícího na kreativitě týmu.  

- Motivace lidí souvisí i s dobrou komunikací nejen uvnitř projektového týmu, 

ale i se zahrnutím businessu s budoucích uživatelů informačního systému, 

včetně vyjasnění cílů a všech očekávání a zajištění součinnosti businessu. Proto 

je obtížné business analýzu provádět vzdáleně (ve virtuálních týmech).  

- Součástí komunikace je i srozumitelnost řešení pro všechny zúčastněné strany, 

případně je možno využít školení.  

- Je-li do business analýzy zapojen dodavatel, pak je potřeba zajistit i 

partnerský a otevřený vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel 

přitom musí být k provedení business analýzy dostatečně kompetentní. 

- Z organizačního pohledu je nutné nastavení správného myšlení zapojených 

lidí již od začátku (např. s ohledem na technologii, která se bude využívat).  

- Pro úspěch business analýzy je rovněž důležité dát lidem, kteří tuto analýzu 

provádějí, rozhodovací pravomoci a odpovědnosti vyplývající z odpovídající 

projektové struktury, zejména u transformačních projektů.  

- Samozřejmostí je podpora business vlastníka managementem, již od 

strategické úrovně.  

- Toto úzce souvisí s vnitrofiremní kulturou, která přímo ovlivňuje úspěch 

business analýzy.  

- Tyto projekty musejí být viditelné až na strategické úrovni podniku. Toto je 

úloha mimo jiné i pro projektového manažera, který si musí vydobýt 

dostatečnou viditelnost projektu.  

- Vykonání business analýzy nesmí být odtrženo od strategie a strategických 

cílů.  
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- Z hlediska financí je pro úspěch business analýzy důležitý soulad mezi 

možnými investicemi a náklady na zavedení informačního systému.  

- Zástupci businessu musejí mít vyjasněné strategické cíle a musejí umět 

vymezit business požadavky. Z toho vyplývá potřeba neustálé orientace na 

strategický cíl podniku. Na tento cíl musí být orientován i celý projekt, jehož je 

business analýza součástí.  

- Sběr samotných business požadavků je pak prováděn nejčastěji na společných 

workshopech. V případě workshopů pro sběr požadavků je jak dobrá příprava, 

tak přítomnost někoho, kdo workshop vede (a někoho, kdo zapisuje výstupy), 

umí pracovat s lidmi, kteří vznášejí business požadavky a zajistí vhodnou míru 

detailu těchto požadavků.  

- Výsledné business požadavky musejí být sepsány způsobem srozumitelným 

business i IT organizačním jednotkám (není nutno sestavovat případy užití). 

- Důležité je ovšem dobře provázat všechny projektové fáze zavádění 

informačního systému včetně zajištění jejich správné časové posloupnosti (dle 

zvolené metodiky vývoje software).  

- Je nutné stálá orientace na cíl business analýzy. Pokud je příliš rozsáhlý, je 

dobré jej rozpadnout na menší celky. Při fungování více dílčích cílů je vhodné 

se zaměřit také na integrační prvky mezi jednotlivými cíli tak, aby byl jasný 

celek.  

- Celý projekt musí být správně načasován v souvislosti s naplněním 

strategického cíle, musí mít správně nastaveny časové milníky a vyjasněný 

postup.  

Kritické faktory úspěchu pro business analýzu jsou někdy vnímány jako podmínky pro 

dosažení cíle business analýzy. Pro stanovení strukturovaného výčtu nejdůležitějších 

kritických faktorů ovlivňujících business analýzu využívám k doplnění výzkumné závěry 

z článku Critical success factors for business analysis performance, publikovaného ve 

spoluautorství s Doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. na konferenci IBIMA 2013. Závěry 

tohoto výzkumu jsou přeformulovány pro účely dizertační práce. 
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Pro identifikaci nejdůležitějších kritických faktorů úspěchu byly v úvahu vzaty následující 

základní předpoklady (Thiry, 2010), které kritické faktory úspěchu musejí splňovat: 

- oproštění od politických rozhodnutí podniku (jakékoliv politické zájmy 

zapojených organizačních jednotek musejí být od definice kritických faktorů 

úspěchu odděleny) 

- definování v souvislosti s definicí strategie podniku (podniková strategie i IT 

strategie) a s očekáváními od projektů zavádění informačního systému 

- dosažitelnost a měřitelnost. 

V rámci neúplné indukce především sekundárním výzkumem (rešerší literatury) jsme 

definovali 4 základní oblasti, ve kterých je potřeba definovat kritické faktory úspěchu, a 

které korespondují s výše uvedenými oblastmi nalezenými i primárním výzkumem. 

V každé nalezené oblasti byly identifikovány 2 – 3 základní, dostatečně generické 

podklady pro kritické faktory úspěchu business analýzy: 

1. Lidský faktor zahrnující 3 základní oblasti: 

a) Vedení lidí – týká se především business analytika a projektového 

manažera, kteří odpovídají za naplnění strategických cílů 

zaváděného informačního systému.  

b) Zúčastněné strany – které mohou být rozděleni do dvou 

základních skupin (Doom a kol., 2010), kterou je skupina 

seniorních manažerů podporujících jak business analýzu, tak celý 

projekt, a skupina budoucích uživatelů, které je potřeba zahrnout 

do projektové komunikace, protože tito budou příjemci benefitů 

z budoucího informačního systému. Mezi zúčastněné strany je 

nutno zahrnou kohokoliv, kdo může jakkoliv ovlivnit úspěch 

business analýzy (Clements, Bass, 2010). 

c) Role business analytika a projektového manažera – obě role 

jsou zásadní pro úspěch business analýzy. Business analytik musí 

kompletně porozumět obsahu business analýzy a projektový 

manažer jako dočasně dedikovaná role zastřešuje celou dočasnou 
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organizaci projektu zavádění informačního systému, tedy i 

business analýzu. 

2. Prostředí podniku zahrnující 3 oblasti: 

a) Model dodávky IT služeb – veškeré implementační projekty 

musejí vzít v úvahu současný model dodávky IT služeb, který by 

měl být řádně definován před zahájením business analýzy. 

Příkladem referenčního modelu používaného pro dodávku IT 

služeb je rámec nejlepších praktik ITIL. 

b) Metoda business analýzy – kromě obecné metodiky, kterou je 

možno použít pro provedení business analýzy (BABOK), je 

potřeba využít také adaptovanou metodiku pro telekomunikační 

sektor, která obsahuje specifika potřebná pro úspěch business 

analýzy (např. metodika předkládaná v této práci). 

c) Podniková architektura – zahrnující business procesy a 

architekturu informačních systémů sestavenou v komplexním 

systému podporujícím strategické cíle a priority podniku (Syed a 

Syed, 2009). Pro správu podnikové architektury je možno např. 

využít rámec TOGAF (Harrison, 2010). Jde o tzv. „The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF)“, což je rámec, 

obsahující metodiku a podpůrné nástroje, které pomáhají 

podnikům nastavit a rozvíjet podnikovou architekturu. Zastřešující 

organizací je  The Open Group, která sdružuje podniky z různých 

oborů po celém světě.   

3. Podnikové projekty zahrnující 2 oblasti: 

a) Podnikový záměr – kritickým faktorem úspěchu je tento záměr 

mít správně sestavený od prvopočátku zavádění informačního 

systému. V průběhu projektu je nutno jej analyzovat, předkládat 

managementu a zajistit jeho schválení. 
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b) Metoda projektového řízení – pro projektové řízení je možno 

využít některou z moderních a běžně používaných metodik. 

Z výzkumu vyplynulo využití dvou základních metodik jako je 

PMBOK a PRINCE2. Obě metody mohou být přizpůsobeny 

konkrétním podmínkám v telekomunikační firmě s tím, že musí 

být zajištěna jejich adaptace do vnitrofiremní kultury a způsobu 

řízení. 

4. Koncepty a procesy zahrnující 3 oblasti: 

a) Mise – která obecně definuje účel existence podniku (Evans and 

Lindsay, 2002). Ustanovení mise by mělo být unikátní v každé 

organizaci a s ní by měly být propojeny podnikové strategické cíle. 

Dle Barta a Baetze, 1998 patří mezi obsah mise podniku např. účel 

existence podniku, podnikové hodnoty, podniková filozofie, 

business strategie, konkurenční pozice podniku na trhu, 

vnitrofiremní kultura, styl veřejné prezentace podniku, umístění 

podniku, technologie a orientace na základní oblasti rozvoje 

podniku. Všechny tyto komponenty mise by měly být obsahem 

podnikové strategie. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu fakt, 

že ustanovení mise podniku je na příliš malé úrovni detailu pro to, 

aby byla plně transparentní pro business analýzu a konkrétní 

implementační projekty. Její význam je důležitý z hlediska základů 

pro business strategii a její následné transformace v business 

analýzu. 

b) Vize – jde o pojem obsahující směr organizace, jakým postupuje 

k naplnění strategických cílů. Vize úzce souvisí s misí. Jedná se o 

naplnění budoucích cílů, jejichž plnění podniku napomůže 

nastartovat a dosáhnout spolu s naplněním mise (Strange, 

Mumford, 2005). Pro efektivní vizi je nutno naplnit základní 

elementy (Collins a Porras, 1991). Jedná se o orientaci na 

budoucnost, jasný účel a směr, inspiraci a entusiasmus, unikátnost 
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a vyváženost ambicí a ideálů s realitou. Stejně jako mise a vize je 

obtížně propojitelná s konkrétní business analýzou. Ovšem jejím 

účelem je podpořit dosažení strategických cílů, které jsou vstupem 

do business analýzy. 

c) Transformace podnikových procesů – v projektech zavádění 

informačních systémů musejí být analyzovány současné podnikové 

procesy a změny v souladu s orientací na efektivní využívání 

budoucího informačního systému. K tomu se používá business 

proces reengineering, jehož cílem je koncepční změna stávajících 

procesů (Řepa, 2007). Tato metoda je radikálnější než kontinuální 

zlepšování procesů s tím, že pro ni je nezbytně nutné zajistit 

zapojení a podporu celé organizace. Pro business process 

reengineering je možno využít různé metody. Například je možno 

využít 5 základních hledisek (Řepa, 2007): 

- organizační hledisko zahrnující procesní role 

- datové hledisko zahrnující události v informačních systémech 

- funkční hledisko zahrnující funkcionality systému a jejich 

vazby 

- procesní hledisko zahrnující vazby mezi všemi ostatními 

hledisky 

- výkonnostní hledisko zahrnující orientaci na zlepšení 

procesů. 

Všechna tato hlediska jsou propojena a měla by podporovat cíle business analýzy.  

 

9.5.3 Rizika business analýzy 

Riziko je v praxi vnímáno jako negativně i pozitivně působící na výsledek business analýzy.  

Pro identifikaci rizik pro účely předkládané metodiky se na základě výsledků prováděného 

výzkumu soustředím především na negativní dopad identifikovaných rizik na business 

analýzu. Rizika ovlivňující business analýzu a vyplývající z výzkumu jsou zároveň riziky 

zavádění informačního systému a projektu toto zavádění zastřešujícího. Pokud probíhá 
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v podniku současně několik takovýchto projektů, pak je zároveň potřeba identifikovaná 

rizika vzájemně sladit. Rizikem je rovněž správný rozsah předmětu projektu – při velkých 

integračních projektech bývá předmět projektu příliš velký. V takovém případě tvůrcům 

business požadavků obvykle chybí nadhled nad logickým celkem zaváděných 

informačních systémů, orientace je často soustředěna na jeden systém místo koncepčního 

řešení napříč informačními systémy.  Zároveň se ztrácí pohled očima uživatele, který bude 

v budoucnu systémy využívat. Rovněž se zvyšuje riziko, že se business bude orientovat 

pouze na překlopení funkcionalit do nového informačního systému bez ohledu na 

strategické cíle firmy. Rizikem pro business analýzu je v podstatě také zranitelnost všech 

kritických podmínek potřebných pro úspěch business analýzy (kritických faktorů úspěchu 

vymezených v kapitole 9.5.2 Kritické faktory úspěchu business analýzy.   

V případě samotné business analýzy je rizikem její nedostatečná důkladnost a hloubka. 

Tomuto riziku se nelze plně vyhnout, protože není snadné definovat potřebnou hloubku 

detailu business analýzy. Naopak je také rizikem příliš velký detail již od začátku, který 

není možno postavit na reálných základech spolu se zachováním logického celku. Rovněž 

se může stát, že zadání plně neodpovídají strategickým cílům společnosti 

Stejně tak jako mezi kritickými faktory úspěchu, i mezi riziky hrají velmi důležitou roli ta, 

která přicházejí od lidí provádějících business analýzu. Jde tedy o rizika s původem 

v lidském faktoru, která mohou být následující: 

- Častá fluktuace specialistů, z nichž každý přináší své metodické přístupy. Pro 

zmírnění tohoto rizika je vhodné používané metodické postupy sjednotit do jedné 

metodiky. 

- Nedostatečné zapojení odborníků, kteří vedle provádění business analýzy ještě 

vykonávají agendu vyplývající z jejich funkčního zařazení v podniku. Pokud jsou 

tito odborníci plně uvolněni z operativních činností pro business analýzu, pak 

naopak chybějí jejich zkušenosti a schopnosti v operativě.  

- Únik strategických informací podniku v případě zapojení externích dodavatelů, 

případně také výpadku celého dodavatele. Tento výpadek (a nejen on) může pak 
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vyvolat další rizika související s výměnou dodavatele v průběhu projektu. Výpadek 

může ovšem na druhou stranu nastat i při využití pouze interních zaměstnanců.  

- Existence nespolupráce a nevraživé atmosféry mezi jednotlivými odděleními 

(což vychází z firemní kultury a z protikladných zájmů jednotlivých rolí, ve kterých 

zaměstnanci v business analýze vystupují). Jednou z možností, jak snížit toto riziko, 

je nechat rotovat pracovníky mezi jednotlivými rolemi v business analýze, což 

ovšem vyvolává rizika sekundární vyplývající z nedostatečných znalostí a 

schopností zastávat dané role.  

- Snaha o zachování nepotřebných systémů z důvodu zachování vlastní důležitosti 

zaměstnanců o tyto systémy pečujících. 

- Neodborné pokrytí všech potřebných činností v případě tlaku na juniornější 

členy týmu; existuje reálné riziko příliš malých zkušeností business vlastníka a 

ostatních členů týmu.   

- Nesprávné nastavení rozhodovacích a schvalovacích pravomocí. 

- Delegace role business vlastníka na příliš nízkou řídicí úroveň, která není přímo 

zapojena ve strategickém řízení firmy. Rovněž se může stát, že dojde ke změně 

manažera určitého oddělení a s tuto změnou se mohou změnit i cíle. 

Rizikem pro úspěch business analýzy je také nedostatek finančních prostředků pro 

realizaci business požadavků pro provedené business analýzy (případně pro celý projekt 

zavádění informačního systému), které může mít různé dopady. Příčinou tohoto rizika 

může být nesprávný expertní odhad realizovatelnosti požadavků, případně zjištění složitostí 

v projektu, které jej pak prodražují  

Rizika působící na business analýzu ovšem nemusejí přicházet pouze zevnitř podniku. 

Tato mohou přicházet i z okolí podniku, zejména z konkurenčního prostředí (např. tržní 

kroky ostatních telekomunikačních konkurentů):  
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- Konkurenční prostředí v telekomunikacích je charakteristické vysokou flexibilitou, 

což ovlivňuje zejména velké implementační projekty, které mají poměrně dlouhé 

trvání. 

- Rizikem podmiňujícím úspěch business analýzy je tak úspěch celé firmy na trhu.  

- Dalším rizikem pro úspěšnost business analýzy (zejména strategické) je vliv 

externích subjektů, které mohou ovlivnit telekomunikační trh, a současná pasívní 

rezistence dané společnosti. 

- Rizikem pro business analýzu také je nedostatečná podpora ze strany zákazníka (v 

případě dodavatelsky řešené business analýzy). 

Pro rizika je nutno sestavit plán jejich řízení. Pro řízení rizik v projektu se musí provádět 

risk analýza. K tomu je možno použít běžných projektových metodik obsahujících rovněž 

proces či způsob řízení rizik na projektu. 

Pro doplnění rizik pro business analýzu a celý projekt zavádění informačního systému a 

vymezení jejich strukturovaného výčtu uvádím dále také dílčí výsledky primárního 

výzkumu (definovaného v této dizertační práci) a sekundárního výzkumu pomocí rešerší 

literatury dle článku Rizika business analýzy při zavádění informačních systémů 

v telekomunikacích, publikovaném v časopise Trendy ekonomiky a managementu, 2/2013. 

Tato rizika ve své podstatě shrnují veškerá rizika uvedena výše v této kapitole. 

- Rizika plynoucí z lidského faktoru zahrnující především interní rizika 

nedostatečně zkušeného personálu, nedostačujícího vedení projektového týmu (tzv. 

chybějící leadership), rizika nejasných agend zainteresovaných rolí (určitý stupeň 

politiky ve firmě), případně také uvolnění dostatečného počtu zdrojů na projekt. 

- Rizika plynoucí z konkurenčního prostředí v telekomunikacích a související 

s vynesením informací o stavu projektu zavádění informačního systému ve firmě, 

případně se stavem a rozvojem trhu, kdy zavádění informačního systému je obvykle 

podporováno tržním prostředím. 
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- Rizika související s nedostatečným provázáním business požadavků se 

strategickými cíli organizace, s jejich odchýlením se od původní strategie podniku 

ve prospěch realizovatelnosti ve vybraném informačním systému a zohledněním 

omezeného rozpočtu na projekt. 

- Rizika plynoucí z velikosti firmy, která je obvykle součástí většího holdingu, ve 

kterém převažují korporátní zájmy, které jsou ne vždy prosaditelné či vhodné 

prosadit lokálně. Výsledný informační systém pak nemusí zajistit podpoření 

strategických cílů organizace, protože se v něm nedají zohlednit lokální specifika. 

- Rizika plynoucí ze státní regulace ekonomického prostředí na trhu 

telekomunikací, které mohou ovlivnit změnu strategických cílů organizace 

v průběhu zavádění informačního systému podporujícího původní strategické cíle. 

- Rizika komplexnosti informačního prostředí v podniku vycházejícího z faktu, že 

telekomunikační operátoři mají svá prostředí informačních systémů natolik 

komplexní, že jakýkoliv zásad do nich způsobí neúměrné navýšení nákladů 

z důvodu nutnosti podchytit různá rozhraní a datové toky. 

- Rizika plynoucí z nejasných časových a rozpočtových odhadů velikosti projektu, 

které mohou znamenat nejen prodloužení projektu a nutné zvýšení projektového 

rozpočtu, ale mohou znamenat fatální dopad na neúspěšnost projektu z důvodu 

ztrátovosti projektu. 

 

9.6 Výstupy business analýzy 

9.6.1 Dokumentace business analýzy 

Pro dokumentaci výstupů business analýzy obvykle není definován přesný formát a nástroj, 

ve kterém je nutno sepisovat business požadavky. Dokumentační podoba výstupů a způsob 

nakládání s nimi by ovšem měl být součástí metodiky business analýzy. Pro business 

požadavky by však bylo v podniku předem vhodné sestavit šablony, které by pomohly 

s orientací především při větším projektu. Není však obecně definováno, jak tato šablona 
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musí vypadat a co všechno musí obsahovat. Pro business analýzu je ovšem kriticky 

důležité, aby byl stanoven formát výstupních dokumentů. Není-li stanoven, pak výstup od 

každého zapojeného člena projektového týmu vypadá jinak a generuje další (neefektivní) 

úsilí pro sladění těchto výstupů. Výstupy business analýzy musejí být srozumitelné pro 

všechny zapojené role (jak business, tak IT). 

Pro zápis business požadavků je možno využít následující formát: 

- Sepsání požadavků jako rozhodovací procesy. 

- Zápis pomocí UML diagramu (což ovšem nepokrývá detail případů užití přesně 

podle metodiky RUP). Při tomto typu zápisu požadavků je potřeba diagramy 

obohatit tak, aby jim rozuměli i schvalovatelé ze strany businessu, tzn. je potřeba je 

rozšířit o objekty, které nemusejí být dle UML metodicky správně. Musejí se 

podchytit také rozhraní mezi jednotlivými případy užití. 

- Zápis business požadavků v podobě textu se současným návrhem obrazovek 

budoucí realizace v informačním systému a rozhraní mezi nimi. 

- Zápis procesních business požadavků (při využití např. rámce eTOM). 

- Sepsání požadavků v podobě seznamu (např. v nástroji MS EXCEL) – hodí se 

zejména pro menší projekty. 

- Použití relační databáze ve velkých projektech s komplikovanými business 

požadavky, aby bylo možno sebrané business požadavky zachovat i pro případné 

další projekty. 

- Popis stávajících systémů s tím, že se označí vše, co se bude měnit. 

- Business požadavky se mohou rozkreslit do podob budoucích obrazovek 

informačního systému. 

- Popisy rolí budoucích uživatelů. 
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Business požadavky, bez ohledu na formu zápisu, by měly obsahovat následující atributy: 

- identifikaci vlastníka požadavku 

- datum sepsání požadavku 

- status požadavku 

- kategorii  

- prioritu 

- způsob realizace 

- odhad pracnosti (případně finanční náročnost). 

Výstupem business analýzy je soubor všech business požadavků včetně souvisejících 

diagramů a případů užití. Požadavky však musejí být zapsány tak, aby byly zpětně 

kontrolovatelné a bylo možno určovat jejich verze. Pro zaváděný informační systém je 

potřeba sestavit také dokumentaci pro budoucí provádění změn. Zde je potřeba zdůraznit, 

že dokumentace stávajících systémů není pro business analýzu potřebná, protože se řeší 

budoucí stav, nikoliv stávající. 

Výstupy business analýzy vstupují do dalších projektových fází. Jsou jimi setříděné 

business požadavky se všemi jejich náležitostmi. Provádí-li se v rámci posouzení 

realizovatelnosti požadavků, studie proveditelnosti, pak tato slouží jako vstup pro funkční 

specifikaci. Pro sestavení zadání budoucího informačního systému pro jeho potenciálního 

dodavatele (a s ním také pro testery) může sloužit jak seznam business požadavků, tak 

funkční specifikace. Po sebrání business požadavků může být tento výstup předán 

dodavateli informačního systému jako zadávací dokumentace. 

 

9.6.2 Délka trvání business analýzy 

Délka trvání business analýzy se liší podle délky trvání a rozsahu projektu. Jedná-li se o 

zavádění jednoho informačního systému, je délka trvání business analýzy obvykle velmi 

komfortní. V rámci výzkumu respondenti uváděli délku trvání cca 2 měsíce, ovšem 
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zároveň přitom není stanoveno, jak dlouho trvá celý projekt zavádění informačního 

systému. Pro odhad času potřebného pro business analýzu je potřeba zkušeností: 

- Délka trvání business analýzy je určena jako délka projektové fáze (jedná se o 

nejdelší fázi spolu s projektovým řízením., obvykle tvoří 20 - 30% délky projektu, 

v některých případech může být délka zkrácena na 15-17% délky projektu).  

- V případě, že je informační systém zaváděn metodou vodopádu, tvoří business 

analýza asi 15 – 20% délky trvání celého projektu (stejně jako testovací fáze).  

- V praxi je v některých případech 13-15% z celého projektu věnováno detailnější 

analýze business požadavků a dále technické architektuře (která může být součástí 

business analýzy).  

- Doba trvání business analýzy se řídí velikostí celého projektu (někdy dle množství 

procesů, do kterých mají business požadavky dopad).  

- Sběr business požadavků, pokud není součástí projektu, nevykazuje tlak na čas, 

proto může trvat dlouho (např. půl roku) a prodlužovat tak splnění strategického 

cíle podniku. 

- Jiná situace je u prioritního projektu, ovšem i tam může hrát negativní roli situace, 

kdy sběr požadavku je vyjmut do předprojektové fáze.  

- Délka trvání business analýzy je někdy v praxi stejná jako délka trvání zavádění 

(implementace).  

Délka business analýzy často nezohledňuje termín dosažení strategických cílů. Délku 

business analýzy je nutno určit s ohledem na specifika telekomunikačního sektoru a na 

předpokládané termíny dosažení strategických cílů. Pokud by zavádění informačního 

systému bylo delší než předpokládaná doba pro dosažení strategie, nemůže toto zavádění 

splnit své cíle. Délka trvání širší strategické business analýzy by měla odpovídat době, na 

kterou je vytvářena samotná strategie. Business analýza v telekomunikacích nesmí 

prodlužovat „time to market“, musí napomáhat rychlejšímu zavádění informačních systémů. 
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Business analýza bývá v praxi ohraničena časovým milníkem a zároveň prohlášením 

zúčastněných stran, že je pro ně business analýza srozumitelná a akceptovatelná. Business 

analýza by dle praxe neměla být delší než 3 měsíce – je-li náročnější, je možno ustanovit 

více paralelně pracujících týmů. Důležité je ji pak dobře řídit a týmy koordinovat. Při 

business analýze delší než 3 měsíce je potřeba zajistit multiprojektové řízení, neboť ostatní 

projekty probíhající ve firmě mohou business analýzu daného projektu ovlivňovat (a 

naopak). Business analýza nesmí trvat příliš dlouho, aby neztratila tempo a zapojení 

členové týmu neztratili kontext. 

Na straně zákazníka je problém získat dostatečný časový fond od odborníků, kteří jsou 

obvykle přetíženi různou prací. V praxi se business analýza často prodlužuje, někdy i o 

násobky svého původního času, obvykle z následujících důvodů: 

- Projektový plán se v praxi sestavuje s ohledem na termín pro cílové řešení a 

čas vyhrazený na business analýzu je příliš krátký. Jednotlivé fáze se rozdělují 

poměrně k tomuto cílovému termínu spuštění funkčního informačního systému.  

- Nejasné zadání pro původní časový odhad (např. oproti odhadu pro 

implementaci). Pokud není tento harmonogram dodržen, situaci pak řeší řídicí 

výbor projektu – toto jen potvrzuje, že časový harmonogram business analýzy 

podléhá projektovému řízení.  

- Délku trvání business analýzy ovlivňuje rozsah projektu a zkušenosti a 

schopnosti zapojených lidí. Při nedostatečném čase pro business analýzu se 

projektový manažer musí zasadit o rozhodnutí o dalších krocích – buď se prodlouží 

čas pro business analýzu nebo se business analýza zastaví nedokončená. 

Projekt zavádění business požadavků by neměl běžet příliš dlouho, jinak se musejí business 

požadavky přepracovávat tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám telekomunikačního 

trhu. Celý projekt zavádění informačního systému (včetně provedení širší business analýzy 

ze strategického pohledu) by neměl trvat déle než jeden rok. Pokud je potřeba delší čas, je 

vhodné rozdělit projekt na menší celky. V případě, že projekt zavádění informačního 

systému trvá déle než jeden rok, systém není potřeba. 
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9.6.3 Úspěšnost business analýzy 

Úspěšnost business analýzy lze obvykle poznat až po ukončení projektu zavedení 

informačního systému. Úspěšnost by měla být měřitelná a propojená se strategickými cíli 

společnosti, v praxi se to však neděje. Zejména, je-li systém dodáván externí firmou, pak je 

upřednostněna spokojenost konkrétních kontaktních osob na straně zákazníka, nikoliv 

naplnění strategických cílů. Spokojenost zákazníka se měří vzhledem k zadání projektu 

(které je vyjádřeno již konkretizovanými požadavky). V praxi se nesleduje zpětné 

porovnání úspěšnosti business analýzy při vyhodnocování celého projektu. 

Pro zlepšení způsobu nakládání s měřením úspěšnosti business analýzy a s budoucím 

zlepšováním business analýzy je vhodné na začátku business analýzy stanovit kritéria pro 

její úspěch, která jsou pak na konci vyhodnoceny Dále jsou uvedeny možnosti, jak zpětně 

vyhodnotit úspěšnost business analýzy: 

- Pokud byl dodržen časový a rozpočtový fond a také byl zachován soulad výsledku 

se strategickými cíli.  

- Podle výsledků zavádění informačního systému – zpětně se hledá, kde nastal 

problém (pokud se takový vyskytne).  

- V případě dodavatelských projektů akceptací zákazníkem, případně podle zpětné 

vazby od zákazníka. Je potřeba však mít na paměti, že zapracování připomínek 

neovlivňuje úspěšnost business analýzy, pouze spokojenost připomínkujících osob. 

- Podle množství změnových požadavků v průběhu zavádění inf. systému a 

spokojenost zákazníka s řešením. Má-li být business analýza úspěšná, neměly by na 

zaváděný systém v souvislosti s naplněním původního cíle být potřebné další 

změnové požadavky. Pokud je business analýza provedena nekvalitně, projeví se to 

v množství změnových požadavků. 

- Schopnost pokračovat v dalších projektových fázích, úspěšnost zavádění inf. 

systému a naplnění funkčnosti inf. systému dle původních business požadavků. 

Úspěch business analýzy může být stanoven, až když je zavedený informační 
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systém v provozu, protože tam se pozná, zda podporuje všechny podnikové procesy, 

které byly pro podporu požadovány. 

- Využitím matice vyspělosti orientované na profesionalitu jejího průběhu. 

- Pomocí nastavených a pravidelně kontrolovaných klíčových ukazatelů výkonu. 

Obecně není řečeno, že business analýza zaručuje úspěch projektu. K úspěchu projektu 

však bezpochyby přispívá. Vyhodnocení úspěchu business analýzy je navíc problematické 

u zavádění informačního systému, který nepřináší podniku konkrétní peníze. 

 

9.6.4 Potenciální problémy při provádění business analýzy 

Provádění business analýzy může čelit mnoha praktickým problémům, kterým je potřeba 

věnovat pozornost a soustředit se na jejich odstranění. Většina těchto problémů se může 

odrazit v rizicích (viz kapitola 9.5.3 Rizika business analýzy). Pro úplnost přináším v této 

kapitole souhrn nejčastěji se vyskytujících potenciálních problémů nalezených výzkumem: 

- Primárním problémem při provádění business analýzy je nemožnost komplexní 

simulace podoby informačního systému (včetně jeho integrace do stávajícího 

prostředí) po jeho zavedení na základě business požadavků. To s sebou nese 

implikaci, kdy úspěšnost business analýzy lze měřit většinou až následně po jejím 

provedení. Pokud by se v praxi nevyužívalo hledání způsobu realizace business 

požadavků již při jejich tvorbě, pak by se muselo investovat do fáze studie 

proveditelnosti mnohem více, protože by se musely business požadavky přepisovat 

tak, aby byly realizovatelné v informačních systémech.  

- Business není řízen tak, aby vyjádřil budoucí požadavky. Při sestavování 

business požadavků na budoucí informační systém vyjadřuje business často spíše 

požadavky na zachování současného stavu) požaduje stejné nastavení budoucího 

informačního systému).  
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- Pokud bychom prováděli úplný detail budoucích business požadavků již od začátku, 

zvyšovali bychom neúměrně náklady na informační systém, který by bylo nutno 

upravovat podle požadavků. Při provádění business analýzy ovšem často business 

zapadá do příliš velkého detailu již od počátku, ale bez zachování celkové logiky. 

V případě příliš velkého detailu pro business analýzu je potřeba mnoho zapojených 

projektových členů (což je neefektivní a nákladné), navíc se tyto požadavky obtížně 

propojují s testovacími scénáři.  

- V business analýze je náročné psychicky členy projektového týmu orientovat na 

správný postup a správnou úroveň detailu. Navíc je potřeba si uvědomit, že malé 

projekty jsou jiné než velké.  

- Opačným problémem business analýzy může být naopak nedostatečný popis 

business požadavků. Navíc se stává, že se při časovém tlaku v business analýze 

ještě nedefinuje kompletně celý business proces a už se zasazuje do reality 

(zejména při využití agilní metodiky vývoje software, pokud tato není řízena 

správně).   

- Problematickou oblastí v business analýze je zjistit potřebné informace pro popis 

požadavků. Při business analýze je v praxi často problém sehnat odborníky, kteří 

by měli vznést své požadavky.  

- Problémem je také nesprávné zahrnutí jednotlivých rolí v jednotlivých fázích (s 

ohledem na celkový přístup k business analýze). V případě, že nejsou architekti 

řešení zahrnuti do business analýzy, pak se musí projekt zavádění inf. systému 

prodloužit o čas na předání požadavků do IT a jejich prostudování a pochopení 

architekty.  

- A navíc se při business analýze obtížně rozeznává, zda jsou již sebrány všechny 

business požadavky.  

- Z hlediska lidských zdrojů je potenciálním problémem skutečnost, že role business 

analytika v praxi často neobsahuje pravomoci rozhodovat o prioritách business 

požadavků. Požadavky na tato rozhodnutí se eskalují často až na úroveň 

managementu, která nerozumí potřebnému detailu. Navíc se může stát, že se 
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managementu neprezentuje úplná pravda a skutečné problémy nalezené v business 

analýze jsou zamlžovány. Management pak v praxi při problémech nalezených 

v business analýze rozhoduje na základě zavádějících informací.  

- Dále, jelikož není role business vlastníka dedikována pro jeden projekt, existuje zde 

problém nedostatečného soustředění se pouze na danou business analýzu. 

Odpovědnost u jednotlivých rolí v business analýze není možno rozmělňovat, pak 

se ztrácí jednoznačná identifikace odpovědné osoby.  

- Celkově je častým problémem business analýzy nedostatek kvalitních lidí pro 

sestavení interního projektového týmu.  

- Praktickým problémem vyplývajícím ze zkušeností je, že zadavatel má obvykle 

mylnou představu, že budoucí informační systém bude využíván mnoha 

uživateli (realita je odlišná).  

- S ohledem na finanční náročnost požadavků také zadavatel obvykle vyvíjí tlak na 

nalezení co nejlevnějšího řešení, které ve výsledku nemusí odpovídat původnímu 

strategickému cíli. 

Na uvedené praktické problémy je potřeba při provádění business analýzy myslet a 

přijmout opatření k jejich, pokud možno co největší, eliminaci. 
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10. Přínos dizertační práce 

Přínos předkládané dizertační práce lze vymezit ve třech rovinách: 

- přínos pro teorii zahrnující jak vymezení samotné metodiky a jejích vazeb na 

procesní a projektové řízení, tak identifikací možností pro další teoretické zkoumání 

- přínos pro praxi zaměřený zejména na efektivitu zavádění informačních systémů 

v telekomunikacích s pomocí předkládané metodiky 

- přínos pro výuku obsahující identifikaci nedostatku business analytiků na trhu práce 

a identifikaci oblastí pro zahrnutí metodiky do výuky a dalších studijních aktivit. 

Uvedené přínosy jsou podrobněji vysvětleny v následujících podkapitolách. 

 

10.1 Přínos pro teorii 

Předkládaná metodika business analýzy v telekomunikačních podnicích je metodickým 

nástrojem vymezujícím specifika telekomunikací při obecném zavádění informačních 

systémů. Tato teorie tak navazuje na již existující metodiky použitelné v různých odvětvích 

a s pomocí závěrů primárního výzkumu identifikuje nejdůležitější oblasti podporující 

úspěšné zavedení informačního systému. Metodiku business analýzy je možno v teoretické 

rovině chápat také jako vstup do dalšího zkoumání a rozpracovávání metodik spojených se 

zaváděním informačních systémů (nejen v telekomunikacích), jakož i s rozvojem 

vědeckého poznání týkajícího se řízení a ekonomiky podniku především 

v telekomunikačních podnicích, případně v jiných odvětvích s velkým stupněm využívání 

informačních systémů jak ke svému fungování, tak k poskytování služeb a produktů 

zákazníkům. Dále je možno metodiku podrobit ověřování prostřednictvím dalších 

výzkumů, případně i následným praktickým ověřením její platnosti. 

Rovněž předpokládám možnosti rozvíjení teoretických základů v oblasti projektového a 

procesního řízení a především jejich návazností na business analýzu, dále také vzájemného 

propojení metodik využívaných pro zavádění informačního systému a business analýzy. Ve 

všech uvedených oblastech je možno dále studovat teoretické závěry a metodiky, vzájemně 
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analyzovat jejich vazby a rozvíjet tak s pomocí kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

další a podrobnější metodické závěry vedoucí k novým teoriím. 

Při rozvíjení teorie business analýzy je možno využít mezinárodní přesah působení 

telekomunikačních firem (vzhledem k cestování zákazníků a využívání služeb 

telekomunikačních sítí, kdekoliv na světě se pohybují. Dále je možno vzít v úvahu také 

propojování telekomunikačního odvětví v Evropské unii. Tyto směry mohou sloužit jako 

základ pro teoretický rozvoj metodik pro business analýzu v mezinárodním měřítku a 

mohou vést i k podpoře a teoretickému rozvoji business analýzy s podporou Evropské unie, 

např, v souladu s Doporučením Evropské komise ze dne 17.12.2007.  

 

10.2 Přínos pro praxi 

Přínosem metodiky business analýzy pro praxi je možnost efektivnějšího provádění 

business analýzy při zavádění informačního systému a zefektivnění tak celého procesu 

tohoto zavádění. Vzhledem k tomu, že metodika má v sobě zakomponovány zkušenosti 

z praxe, považuji její přenositelnost pro praktické používání za realizovatelnou. Tato 

hypotéza může být zpětně ověřená praktickou aplikací předkládané metodiky a jejím 

následným vyhodnocením. V praxi může být tato metodika kombinována s dalšími, již 

existujícími, metodikami používanými při zavádění informačního systému a může být 

rovněž obohacena o další zkušenosti a dobré praktiky používané v dané firmě. Pokud firmy 

nevyužívají žádnou metodiku business analýzy, znamená to nárůst rizika neúspěšného 

implementačního projektu a nenaplnění původních očekávaných přínosů informačního 

systému. To zejména v dnešní době v telekomunikacích, které jsou charakteristické tlakem 

na snižování investic do technologií a snahou o nalezení co nejlevnějšího řešení, by 

přinášelo telekomunikační společnosti konkurenční nevýhodu, Vzhledem k flexibilitě 

telekomunikačního trhu se může stát nevyužívání metodik business analýzy pro danou 

firmu osudnou a může zaznamenat nenaplnění strategických cílů s bolestivými následky,  
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Zpracovaná metodika rovněž podporuje vývoj nároků na znalosti a dovednosti v nových 

kvalifikacích, které se vyvíjejí při zavádění informačních systémů v telekomunikacích. 

Vzhledem k tomu, že podle sektorových studí Národního vzdělávacího fondu „na trhu 

práce a v oblasti odborného vzdělávání citelně chybí informace, ze kterých by se studenti, 

zájemci o práci, rekvalifikační kurzy či rozšiřování kvalifikace mohli dozvědět o tom, jaký 

potenciál a šance pro budoucí uplatnění mají jednotlivé profese a obory 

vzdělání“ (Sektorové studie, 2013), považuji předkládanou práci rovněž za praktickou 

analýzu současného stavu telekomunikací z hlediska zavádění informačních systémů a 

především oblasti provádění business analýzy včetně zpracování metodiky, jak tuto 

analýzu provádět. 

 

10.3 Přínos pro výuku 

Přínosy práce pro výuku předpokládám zejména v možnosti vložení metodiky provádění 

business analýzy do výukového programu a umožnění tak studentům se již v době studií 

seznámit s metodickými přístupy k zavádění informačních systémů zejména 

v telekomunikacích, což jim umožní nezaujatý teoretický náhled na přístupy k business 

analýze a zvýší tak přínos studia pro následnou praxi. Zejména se jedná o studijní 

programy zaměřené na management informačních technologií, projektový a procesní 

management a na programy zabývající se analytickými technikami. 

Tato práce a metodika business analýzy pro telekomunikace by ve výuce měla napomoci 

rovněž vzdělávání budoucích business analytiků. Dle Národního vzdělávacího fondu 

(Sektorové studie  2013, Business Analytik Architekt 2013) se jedná „o špičkovou profesi 

pro lidi s velkou mírou znalostí a schopností. Možnost dosáhnout seniorskou úroveň v této 

profesní roli mají 2-3 % absolventů“. Poptávka po znalostech business analýzy sahá za 

hranice České Republiky a výuka business analýzy tak může nabýt mezinárodního rozměru 

a znamenat potenciál pro mezinárodní studentské aktivity a projekty.  
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11. Závěr 

Odvětví telekomunikací je dynamicky se rozvíjející. To s sebou nese neustálé 

technologické inovace a potřebu zavádění nových informačních systémů, prostřednictvím 

kterých je možno jak poskytovat telekomunikační služby, tak řídit vnitřní chod podniku. 

Jedná se o odvětví, které je možno charakterizovat jako vysoce konkurenční, se současným 

vysokým zastoupením informačních technologií se specifickou architekturou, zároveň také 

jako odvětví vysoce flexibilní a poskytující služby v reálném čase, které nejsou pro využití 

omezeny lokalizací zákazníka. 

Cílem této dizertační práce bylo sestavit metodiku business analýzy pro zavádění 

informačních systémů v telekomunikačních podnicích. Tento cíl vycházel z formulovaného 

zkoumaného problému ve formě provedení výzkumu vedoucího k tvorbě metodiky 

napomáhající efektivnímu provedení business analýzy pro zavádění informačních 

systémů v telekomunikačních podnicích. Tato metodika by měla podporovat naplnění 

strategických cílů telekomunikační organizace. Metodika by zároveň měla podchytit 

souvislosti s řízením telekomunikačního podniku prostřednictvím projektového a 

procesního řízení, dále by měla podchytit kritické faktory úspěchu a potenciální rizika 

ovlivňující úspěch business analýzy.  K sestavení metodiky jsem si v této práci vytýčila 

základní výzkumnou otázku zaměřenou na nalezení obsahu metodiky business analýzy 

při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích.  

Pro nalezení odpovědí na definovanou výzkumnou otázku jsem nejprve provedla analýzu 

současného stavu vědeckého poznání v oblasti business analýzy. Vzhledem k širším 

souvislostem provádění business analýzy jsem do této analýzy zahrnula také analýzu 

souvisejících oblastí, jako je projektové a procesní řízení, a také analýzu přístupů 

k určování kritických faktorů úspěchů a rizik, které mohou na business analýzu působit. 

Zaměřila jsem se přitom na metodiky a přístupy používané v telekomunikacích. Součástí 

této analýzy bylo také vymezení výzkumných metod kvalitativního výzkumu, které byly 

dále použity v praktické části dizertační práce. 
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Odpověď na výzkumnou otázku byla nalezena prostřednictvím primárního výzkumu, a to 

výzkumu smíšeného. Základní výzkumnou metodou pro sestavení metodiky business 

analýzy bylo využití kvalitativního výzkumu, a to zakotvené teorie. Důvodem pro její 

využití byl především náhled na již existující a prováděné aktivity z jiného úhlu pohledu, 

odlišná analýza a kódování nasbíraných údajů tak, aby bylo možno je po pečlivém 

prozkoumání zakotvit do nové teorie, která vymezuje zkoumaný výzkumný problém na 

základě specifik odlišných od obecné metodiky business analýzy. Kromě kvalitativního 

výzkumu byl proveden i kvantitativní výzkum (zhodnocení absolutní a relativní četnosti 

výskytu kvalitativních dat ve výzkumném vzorku). Výzkum byl podpořen dalšími 

výzkumnými přístupy (výzkumné paradigma, interpretativismus, systémový přístup).  

Výstupem výzkumu je zakotvení metodiky business analýzy v telekomunikacích. 

Jednotlivé metodické prvky jsou vztaženy do vzájemných závislostí dle výsledků 

kódovacích metod, především podle zakotvené teorie. Výzkumné závěry obsažené 

v jednotlivých kapitolách metodiky jsou podpořeny primárním výzkumem provedených na 

vzorku 18 respondentů pracujících v oboru telekomunikací, přičemž jejich práce v různých 

rolích souvisí se zaváděním informačního systému, především s částí business analýzy. 

Uvedený vzorek jednak představuje množinu odborníků pracujících v různých 

telekomunikačních firmách v České republice, jednak po dosažení uvedeného počtu 

znamenal dosažení teoretické nasycenosti.  

Zakotvení metodiky bylo rovněž podpořeno sekundárními výzkumy a závěry, které jsem 

publikovala v odborných článcích. Závěrem zakotvení metodiky je vymezení a metodické 

popsání business analýzy v telekomunikačních podnicích se zaměřením na odlišnosti od 

obecných metodik, a to následujícím způsobem: 

1. Úvod do metodiky zahrnující identifikaci specifik telekomunikačního odvětví a 

vymezení souvislostí business analýzy se strategií podniku a s celým procesem 

zavádění informačního systému. 

2. Konkrétní obsah business analýzy zahrnující metodiku sběru business požadavků, 

stanovení jejich kategorií a priorit, následné ověření realizovatelnosti business 

požadavků spolu s metodikou finančního ohodnocení náročností této realizace, a také 
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identifikace rolí v business analýze. Obsah analýzy je zaměřen především na 

vymezení specifik telekomunikací oproti obecnému pojetí business analýzy. 

3. Vymezení souvislostí business analýzy jak ze strategického, tak projektového 

pohledu, vymezení role podnikového záměru při provádění business analýzy, 

metodické zachycení vazeb na projektové a procesní řízení ve firmě a také 

identifikace organizačních specifik majících vliv na business analýzu. Vždy se přitom 

jedná o specifika telekomunikačního trhu oproti obecné business analýze. 

Zakotvená metodika byla prostřednictvím výzkumných závěrů také doplněna o praktické 

poznámky, které ovlivňují úspěch business analýzy v telekomunikacích, proto je vhodné 

je zohlednit při adaptaci metodiky do konkrétní telekomunikační organizace. Jedná se o:  

1. zakotvení zkušeností s business analýzou 

2. vymezení potenciálních kritických faktorů úspěchu 

3. vymezení rizik.   

Rovněž byly zakotveny výstupy business analýzy, kterými jsou: 

1. dokumentace pro průběh a výstupy business analýzy 

2. vymezení délky trvání business analýzy 

3. sestavení způsobu posuzování úspěšnosti business analýzy 

4. identifikace potenciálních problémů, které se mohou v praxi vyskytnout při 

provádění business analýzy. 

K uvedené metodice business analýzy byly zároveň identifikovány přínosy pro teorii, praxi 

a výuku. 

Věřím, že metodika business analýzy předložená v této dizertační práci bude přínosným 

nástrojem ve všech uvedených oblastech a bude dále sloužit k rozvoji teorií podporující 

efektivní zavádění informačních systémů v telekomunikacích. 
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Příloha č. 1 – Průvodní otázky pro kvalitativní rozhovory 

1. Jaký je váš vztah k telekomunikačním podnikům? 

2. Jaký je váš vztah k implementaci informačního systému v telekomunikačním 

podniku? Popište, prosím, blíže vaši roli. 

3. Jak často se využívá business analýza v projektech, kterých jste/byl(a) jste součástí?  

4. Pro jaké projekty využívají telekomunikační podniky business analýzu?  

5. Jak dlouho trvá provedení business analýzy? Co ovlivňuje dobu jejího trvání? 

6. Jakým způsobem a kým je business analýza řízena? 

7. Jak vypadají sebrané business požadavky? 

8. Jak se pozná a ověřuje realizovatelnost business požadavků? Co se stane, když 

nejsou požadavky realizovatelné? 

9. Jak se pozná a ověřuje soulad business požadavků se strategickými cíli? 

10. Jak se pozná, že už je business analýza hotová? 

11. Jak se měří úspěch business analýzy? 

12. Jaké jsou kritické faktory úspěchu business analýzy? Jaká rizika mohou působit na 

úspěch business analýzy? 

13. Jaké místo má business analýza v organizaci podniku?  

14. Jak lze business analýzu v telekomunikačních podnicích zobecnit do obecné 

metodiky? Co má business analýza v telekomunikačních podnicích odlišného od 

ostatních odvětví? 

15. Pociťujete nedostatek metodických základů pro business analýzu? 

16. Jaké role jsou využity v business analýze? 
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Příloha č. 2 – Výroky z rozhovorů, jejich konceptualizace 

a kategorizace 

          Údaj Konceptualizace údaje Kódování Vlastnost 

Interní informační systém 
Zavádění informačního systému se může 

provádět pomocí interních zdrojů 
ORG   

Dodavatelská strana 
Zavádění informačního systému se může 

provádět pro externí zákazníky 
ORG   

Řízení business analýzy citem a 

živelně 

Business analýza není řízena metodicky, 

nýbrž intuitivně 
MET zkušenosti 

Zkušenosti se zaváděním 

hardwaru a jednoduchého 

softwaru 

Existuje rozdíl v zavádění jednoduchého 

informačního systému a v zavádění 

systému s využitím systémové integrace 

ZAV   

„Out of the box“ software – 

využití business analýzy při 

změnách pro zákazníka 

Business analýza se používá pro stanovení 

potřeb úpravy přednastaveného software 

pro konkrétního zákazníka bez vazby na 

strategické potřeby firmy 

STR   

Tlak na zavedení informačního 

systému ze strany jeho dodavatele 

(hledání potřeb zákazníka) 

Z obchodního pohledu není v praxi 

splněna základní vazba informačního 

systému podporujícího dosažení 

strategických cílů firmy, jde spíš o tlak na 

prodej informačního systému, který se 

zákazníkovi zalíbí – orientace na potřeby 

lidí, se kterými jsou obchodníci 

v kontaktu, nikoliv na potřeby jejich firem 

STR   

Sběr uživatelských požadavků  

Sběr požadavků na konfiguraci 

konkrétního informačního systému od 

uživatelů bez vazby na strategické cíle  

STR   

Využití projektového řízení 

Business analýza je velmi provázána 

s projektovým řízením – jde o projektovou 

fázi 

PRM   

Zpětný kontakt od uživatele, co 

v systému ještě chybí, přes 

testovací prostředí  

Reverzní provádění business analýzy, 

možno použít při přednastaveném řešení 

(které se zavede do testovacího prostředí), 

nelze ji použít při systémové integraci a při 

složitějších proprietárních řešeních  

MET obsah 

Validace uživatelských 

požadavků 

Jedná se o validaci uživatelských 

požadavků bez přímé vazby na strategické 

cíle společnosti s ohledem na potřeby 

konkrétních uživatelů. Toto nevylučuje, že 

uživatelé provádějí validaci s ohledem na 

strategii firmy, která ovšem není 

dodavateli známa. 

STR   

Délka trvání business analýzy – 

pro jeden systém cca 2 měsíce 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden 

systém, je délka trvání business analýzy 

velmi komfortní (cca 2 měsíce). Zároveň 

přitom není stanoveno, jak dlouho trvá 

celý projekt zavádění informačního 

systému. 

DEL   
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Délka business analýzy by měla 

být relativně velká, zvlášť 

v případě, kdy se jedná o systém, 

který má být uživatelsky přívětivý 

Při délce trvání business analýzy není 

zohledněna vazba na strategické cíle 

podniku, ani na konkurenční prostředí 

v dosahování strategických cílů. Primární 

je vazba na preference uživatelů 

(pravděpodobně z obchodních důvodů). 

Délka business analýzy rovněž 

nezohledňuje termín dosažení 

strategických cílů. 

DEL   

Business požadavky nemají 

konkrétní předepsanou podobu. 

Zápis obsahuje název, popis, co 

by měla daná funkcionalita 

systému umět, datum a uživatele 

Požadavky obsahují popis samotné 

funkcionality systému, jsou popsány 

z pohledu uživatele, chybí popis z pohledu 

řešení – priorita, kategorie, pokrytí 

řešením. Zároveň chybí cenové 

ohodnocení požadavku. Dále není 

stanoven vlastník požadavku. 

POZ   

Kategorizaci požadavků provádí 

metodik, prioritizace se provádí s 

ohledem na finance – zda se 

vyplatí do dané funkcionality 

investovat nebo ne 

Jedná se o částečné sestavování 

podnikového záměru. Není však řečeno, 

jakým způsobem je uživatelský požadavek 

ohodnocován. Je uvedena role metodika 

bez bližšího vysvětlení její náplně. 

BUS   

Ověřování realizovatelnosti 

požadavků probíhalo 

Není snadné stanovit, jak má probíhat 

ověřování realizovatelnosti business 

požadavků, provádělo se expertním 

odhadem odborníků na systém. 

POZO   

Zafixování business analýzy je 

prováděno časově – na základě 

projektových milníků 

Dokončení business analýzy je možno 

provádět prostřednictvím časových 

milníků, z čehož vyplývá velmi silná 

vazba na projektové řízení 

DEL   

Požadavky jsou kategorizovány 

podle toho, co se zapracuje do 

stávající verze a co do následující 

Kategorizace a prioritizace požadavků 

splývá, zavádění informačního systému lze 

rozdělit na několik fází. Je možno využít 

kategorizaci podle toho, které požadavky 

jsou povinné pro zapracování a které ne.  

KAT   

Částečné spouštění informačního 

systému po jednotlivých fázích 

probíhalo co 3-4 měsíce 

Postupné spouštění informačního systému 

probíhá podle milníků v projektovém 

plánu. 

PRM   

Úspěšnost business analýzy 

nebyla řešena. Subjektivní řešení 

úspěšnosti podle stavu zohlednění 

připomínek – pokud byly 

připomínky zohledněny, jednalo 

se o úspěch  

Úspěšnost business analýzy nebyla řešena, 

nebyla nastavena kritéria pro měření 

úspěšnosti. Zapracování připomínek 

neovlivňuje úspěšnost business analýzy, 

pouze spokojenost připomínkujících osob. 

USP   
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Klíčová je spokojenost 

s konečným výsledkem; pokud je 

zákazník spokojen, business 

analýza byla úspěšná 

Úspěšnost business analýzy lze poznat až 

po konečném výsledku zavedení 

informačního systému. Úspěšnost by měla 

být měřitelná a propojená se strategickými 

cíli společnosti, v praxi se to však neděje. 

Zejména, je-li systém dodáván externí 

firmou, pak je upřednostněna spokojenost 

konkrétních kontaktních osob na straně 

zákazníka, nikoliv naplnění strategických 

cílů. Spokojenost zákazníka se měří 

vzhledem k zadání projektu (které je 

vyjádřeno konkretizovanými požadavky). 

USP   

Kritické faktory úspěchu – ochota 

lidí dát zpětnou vazbu 

k funkčnosti systému; aby to 

nebyl jeden z e-mailů, který 

někam zapadne. 

Kritické pro úspěch business analýzy je 

uvolnění pracovníků pro daný projekt, 

jehož součástí je business analýza, 

v opačném případě pak nelze vynutit 

spolupráci zapojených osob. Obecně je 

kladen důraz na lidský faktor jako kritický 

faktor úspěchu. 

CSF   

Rizika – nesoulad požadavků 

v případě, kdy se zavádí několik 

systémů najednou 

Rizikem je řešení několika projektů 

zavádění informačních systémů současně, 

pokud tyto nejsou sladěny. 

RIZ   

Rizika – přílišná délka cyklu 

business analýzy, v případě velké 

délky business analýzy mohou 

požadavky zastarávat a jejich 

zavedení se firmě nevyplatit 

Délku business analýzy je nutno určit 

s ohledem na specifika telekomunikačního 

sektoru a na předpokládané termíny 

dosažení strategických cílů. Pokud by 

zavádění informačního systém ubylo delší 

než předpokládaná doba pro dosažení 

strategie, nemůže toto zavádění splnit své 

cíle. 

DEL   

Business analýza splývá 

s projektovým řízením 

Business analýzu je možno brát jako jednu 

z fází projektu zavádění informačního 

systému 

PRM   

Telekomunikace se neliší 

principem zavádění informačního 

systému 

Při business analýze pro telekomunikace je 

možno vyjít z obecných metodik a 

zohlednit specifika telekomunikačního 

trhu 

TEL   

Rozdíl při zavádění inf. systému 

v telekomunikacích je v dynamice 

trhu, inovacích, reakcích trhů – na 

rozdíl od ostatních odvětví jde o 

dynamický obor 

Metodika business analýzy pro 

telekomunikační odvětví musí vycházet ze 

specifik telekomunikačního trhu, který je 

velmi dynamický a rychle se měnící, 

s rychlou reakcí konkurence na jakýkoliv 

krok 

TEL   

Telekomunikace jsou velmi 

rychlé, je v nich málo prostoru pro 

provádění business analýzy 

Business analýza v telekomunikacích 

nesmí prodlužovat „time to market“, musí 

napomáhat rychlejšímu zavádění 

informačních systémů 

DEL   

V případě, že by byl prostor na 

provedení business analýzy, 

celkovému zavedení inf. systému 

by to pomohlo 

Metodika zefektivňující business analýzu 

v telekomunikacích chybí. Business 

analýza je vnímána jako potřebná pro 

zavádění informačního systému, bohužel 

v tlaku na rychlé zavádění inf. systému je 

přehlížena 

STAV   
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Business analýzu by se nemělo 

podceňovat, je potřeba ale mít 

v hlavě časové milníky, aby 

business analýza nepřerostla 

vlastní cíle 

Je vhodné business analýzu podchytit jako 

součást projektového řízení a časově 

ohraničit (prostřednictvím projektových 

milníků) její trvání. 

PRM   

Business analýza se při zavádění 

informačního systému moc 

nedělá, protože zákazník již chodí 

s požadavky 

Business analýzu je možno rozdělit na dvě 

části – interní podnikovou v širším rozsahu 

řešící strategii podniku a business potřeby 

a analýzu již sebraných business 

požadavků, které jsou součástí zadání 

budoucího informačního systému pro 

dodavatele 

BAS   

Řešení funkčních požadavků a 

zkoumání jejich technické 

realizovatelnosti – stanovení ceny 

realizace a řešení, zda se za danou 

cenu vyplatí požadavky realizovat 

Otázka analýzy realizovatelnosti 

požadavků je spíše otázkou ceny, za jakou 

je možno požadavky realizovat. Důležité je 

stanovit, podle čeho se vypočítává cena 

realizace požadavku (prostřednictvím 

počtu potřebných člověkodnů?) 

POZO   

Ve firmě je složité překlenout 

mezeru mezi strategickým 

managementem a úrovní o jeden 

stupeň nižší – mezera mezi 

strategickými cíli a jejich 

rozpadem do konkrétních kroků 

Strategie společnosti se nepřekládá snadno 

do konkrétních business potřeb a 

požadavků. Při provádění širší business 

strategické analýzy je nutno sestavit proces 

komunikace do dalších řídicích úrovní 

včetně komunikace odpovědností za její 

dosažení 

STR   

Zaměstnanci nevědí, jak jejich 

práce přispívá k naplnění 

strategických cílů – tyto nejsou 

promítnuty do každodenních 

aktivit 

Business strategii je nutno komunikovat ke 

všem zaměstnancům spolu s identifikací 

činností, které přispějí k naplnění 

strategických cílů. 

STR   

Ve velkých projektech se vždy 

provádí business analýza 

Business analýza je součástí projektového 

řízení a týká se zejména velkých projektů 

– jak je definován velký projekt? 

PRM   

Z menších projektů se řeší 

konkrétní problém, tam není 

business analýza potřeba 

Malý projekt má jasné zadání, obvykle 

vymezení konkrétního informačního 

systému, který se má optimalizovat 

z provozního hlediska 

PRM   

Délka business analýzy záleží na 

konkrétním projektu – pro nový 

produkt trvá týdny až měsíce; dále 

záleží na nutnost prozkoumat 

trendy na trhu (zda daný produkt 

budou zákazníci chtít) 

Business analýza často nahrazuje některé 

kroky ze strategie – v případě zavedení 

nového produktu či služby pro zákazníky 

by rozhodnutí o tomto zavedení mělo být 

součástí strategické business analýzy a 

projekt zavádění informačního systému už 

by měl pracovat s výsledky této strategické 

analýzy 

STR   

U business analýzy je důležitý 

výhled na několik let kvůli 

návratnosti investice 

Důležitou roli hraje kvalitně zpracovaný 

podnikový záměr.  
BUS   
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Obchodníci se snaží hodně 

vyhovět zákazníkům, což je chyba 

Obchodníci na dodavatelské straně 

obvykle nemají přístup ke strategickým 

cílům společnosti a intepretace potřeb 

zákazníků již může být subjektivně 

zkreslena. Pokud se snažíme vyhovět 

zákazníkům při konfiguraci konkrétního 

produktu, pak může výstupem být složitý 

systém s nákladným provozem a údržbou 

STR   

Důležité je malé portfolio 

produktů + síť partnerů, kteří 

doplňují nadstavbové služby; dále 

je důležité, zda vyhoví každému 

zákazníkovi nebo např. jen 80% 

zákazníkům 

Business analýza v telekomunikacích má 

svá specifika ve stavbě produktů, které 

jsou strategicky preferované. Portfolio 

produktů by mělo vycházet ze strategie 

podniku. 

STR   

Řízení business analýzy by měl 

zajistit nejvyšší management 

firmy – dává rozhodnutí o směru. 

Business analýza má svou váhu až na 

rovni nejvyššího managementu firmy. 
BAS   

Problémem mohou být 

vnitrofiremní zájmové skupiny, 

které mohou ovlivnit rozhodnutí 

managementu 

Vnitrofiremní kultura a lidé uvnitř firmy 

ovlivňují přímo úspěch business analýzy 
CSF   

Při rozhodování managementu je 

nutno řešit budoucí dopady 

daných rozhodnutí – např. sice 

získáme nové zákazníky, ale 

budoucí obsluha může být příliš 

nákladná 

Podnikový záměr musí obsahovat časové 

hledisko finančního dopadu požadavků; 

dále pečlivé provázání business požadavků 

se strategií firmy 

BUS   

Ověření realizovatelnosti 

požadavků – 90% požadavků lze 

ověřit před započetím realizace, je 

to většinou otázka peněz, 

architektem řešení  

Ověření realizovatelnosti se provádí co 

nejlevnější metodou se spolehnutím se na 

odhady odborníků – nutno zapojit experty 

a vysvětlit jim dané požadavky 

POZO   

Na některé požadavky se při 

ověřování realizovatelnosti dá 

dělat „proof of concept“ 

Některé požadavky je možno ověřit 

z hlediska jejich realizovatelnosti 

částečnou implementací. Není však 

konkretizováno, které požadavky je takto 

možno ověřit. 

POZO   

Dokončení business analýzy je 

omezeno časovými milníky 

Business analýza bývá ohraničena 

projektovým plánem a v něm uvedenými 

časovými milníky. 

PRM    

Pojetí business analýzy: 1. 

Realizovatelnost požadavků, 2. 

Analýza myšlenky businessu 

Pojetí business analýzy se dá rozdělit na 

širší a užší – z širšího pohledu jde o řešení 

strategie a její přenesení do konkrétních 

myšlenek, v užším pohledu jde o sběr 

požadavků businessu 

BAS   

Úspěšnost business analýzy se 

pozná až ve chvíli, kdy je hotový 

cílový produkt 

Správnost a úplnost business analýzy lze 

ověřit až v dalších fázích zavádění 

informačního systému, zejména až po 

dokončovací fázi a nasazení cílového 

řešení do produkce. Z toho vyplývá 

projektový pohled na jednotlivé fáze 

projektu, kdy business analýza je jednou 

částí. 

PRM   
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Ve firmách často business analýza 

chybí – chybí kaskádovité 

navázání jednotlivých činností na 

strategii firmy, na vizi.  

Strategie a strategické cíle společnosti 

často nejsou propagovány do nižších 

organizačních vrstev a vzniká tak 

nedostatečnost při širším pohledu business 

analýzy a jeho přenositelnosti do 

konkrétních projektových business analýz. 

STR   

Kritické faktory úspěchu business 

analýzy – nesmí být odtržena 

výkonná složka od strategického 

managementu 

Kriticky důležité pro business analýzu je 

neodtržení jejího vykonání od strategie. 

Pravděpodobně se tímto má na mysli širší 

pohled na business analýzu, která by měla 

být komunikována na další stupně řízení 

firmy. 

CSF   

Rizika – hloubka a důkladnost 

business analýzy a business 

požadavků 

Rizikem je nedostatečná důkladnost a 

hloubka business analýzy, otázkou však 

zůstává, jak tuto hloubku definovat, aby 

bylo riziko neúspěchu sníženo. 

RIZ   

Riziko – aby požadavky 

pokrývaly vše, co bylo na počátku 

požadováno 

Rizikem při business analýze je pokrytí 

původních potřeb businessu business 

požadavky, což identifikuje potřebu vazby 

mezi užší (projektovou) business analýzou 

na konkrétním projektu zavádění IS na 

širší strategickou business analýzu. 

RIZ   

Pro předání požadavků 

k implementaci je nutná dobrá 

prezentace a vysvětlení – funkční 

specifikace. Implementátor zpětně 

prezentuje businessu, jak 

požadavky pochopil – feasibility 

study 

Nezbytností je komunikace mezi business 

složkou a technickou složkou, která 

přebírá výstupy business analýzy a má 

zavádět informační systém. Tato 

komunikace musí být oboustranná 

s ověřením pochopení druhou stranou. 

ORG   

Metodika po business analýzu 

v telekomunikacích je potřebná, 

protože se provádí relativně často 

(několikrát ročně) a firma sama se 

tak rychle nemění – je vhodné mít 

určitý rámec (např. proto, aby se 

podařilo zahrnout všechna 

oddělení, která mohou do IS 

přinést požadavky – např. právní, 

bezpečnostní oddělení) 

Business analýza souvisí s organizační 

strukturou organizace a se specifiky 

v telekomunikačním trhu. Její metodika by 

měla obsahovat návod identifikující oblasti 

business požadavků, které je nutno 

podchytit. 

ORG   

Obecně mají velcí operátoři 

metodické základy dobře 

zpracované, ale často se mění lidi, 

kteří business analýzu vykonávají 

a ti nevyužívají plně všechny 

šablon 

Rizikem pro správné provedení business 

analýzy je častá fluktuace specialistů, 

z nichž každý přináší své metodické 

přístupy. Proto je vhodné metodické 

přístupy sjednotit do jedné metodiky.  

RIZ   

Dalším problémem je, že zapojení 

lidé se business analýze nevěnují 

plně – je podceněno zaškolení lidí 

ohledně důležitosti business 

analýzy 

Rizikem neúspěchu business analýzy je 

lidský faktor – neúplné uvolnění 

odborníků na business analýzu, kteří vedle 

práce na business analýze ještě vykonávají 

svoji agendu. 

RIZ   



 

 

8 

 

Metodika by měla pokrýt 80% 

příkladů. Zejména velké 

transformační projekty 

Metodika business analýzy by měla 

souviset s projektovým řízením a pokrýt 

zejména projekty zavádění informačních 

systémů. Není potřeba, aby pokrývala 

malé změny v informačních systémech. 

PRM   

Role business analytika je odlišná 

od role projektového manažera – 

PM je univerzální, měl by umět 

odřídit jakýkoliv projekt 

Role business analytika je odlišná od role 

projektového manažera, jedná se o dvě 

rozdílné role s odlišným zaměřením. 

Business analytik je specializovaná role 

týkající se obsahu zaváděných požadavků. 

Projektový manažer je spíše řídicí role bez 

nutnosti obsahové znalosti problematiky. 

ROLE   

Business analytik je více spojen 

s business funkcí firmy, s procesy, 

na projekty zavádění SI by se měl 

dívat z pohledu benefitů, které 

daný IS přinese. PM – řeší 

samotnou dodávku související se 

zavedením IS, nemusí přesně 

vědět, jak firma funguje 

Role business analytika vychází z business 

stránky fungování firmy, obsahuje 

orientaci na výsledky fungování 

společnosti a na přínosy zaváděného 

řešení. Projektový manažer je výkonná 

role zabezpečující hladký průběh procesu 

zavádění informačního systému bez ohledu 

na obsah tohoto zavádění. 

ROLE   

Důležité je vědět, jak firma 

funguje a jak mohu svou prací 

naplnit strategii firmy 

Komunikace strategie napříč všemi 

řídicími stupni v organizaci je pro její 

naplnění velmi důležitá 

STR   

U business analýzy záleží na 

stupni automatizace ve firmě – je-

li nižší automatizace, je business 

analýza živelnější 

V případě, že firma není plně procesně 

řízená a tyto procesy nejsou 

automatizovány, pak je složitější provádět 

efektivní business analýzu. Tato většinou 

bývá prováděna živelně a s nízkou 

efektivitou, pravděpodobně z důvodu 

nízké vyspělosti firmy při zavádění 

informačních systémů. 

PRO   

Business analýza je u všech 

velkých projektů, u malých změn 

pouze částečně 

Business analýza souvisí s kvalifikací 

zavádění informačního systému pro 

předmět projektu ve firmě; předpokládá se, 

že se provádí pouze u projektově řízených 

zavádění informačního systému (u malých 

neprojektových změn je nepovažována za 

nezbytnou) 

PRM   

Business analýza zahrnuje roli 

business konzultanta, který 

vyhledává příležitosti pro plnění 

v rámci naplnění roadmapy 

Business konzultant je rolí na straně 

businessu, který vyhledává příležitosti pro 

naplnění strategických cílů – identifikuje 

business potřeby vedoucí k naplnění 

strategických cílů. Otázkou zůstává jeho 

vztah k roli business analytika. 

ROLE    

Každý business vlastník definuje, 

jakou část procesu chce 

automatizovat 

Business vlastník je role na straně 

businessu, která identifikuje požadavky 

businessu na automatizaci v business 

procesech – tzn. jeho role souvisí s rolí 

vlastníka business procesu, který odpovídá 

za jeho definování. 

ROLE   
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Business konzultant definuje, 

jakými systémy mohou být 

požadavky pokryty a jaký rozsah 

požadavků je možno zvládnout. 

K řešení nabízí existující systémy, 

případně možnosti jejich rozšíření 

Business konzultant je role na straně IT, 

která identifikuje systémy vhodné pro 

realizaci business požadavků. Není 

identifikována jeho vztah k business 

vlastníkovi, který je na straně businessu, 

ani jeho vztah k ostatním rolím v business 

analýze včetně projektového manažera. 

ROLE   

Business analytik se zamýšlí nad 

konkrétním řešením daného 

požadavku (v tuto chvíli ještě 

nejsou hotové business požadavky 

– business analytik je řeší se 

zadavatelem) 

Business analytik je role na straně 

businessu, bez konzultace s IT neumí 

stanovit, jakým způsobem je možno daný 

business požadavek vyřešit. Otázkou 

zůstává jeho vztah k business vlastníkovi, 

business konzultantovi, zadavateli 

požadavku a projektovému manažerovi. 

ROLE   

Projektový manažer se dělí na dvě 

role – business PM a technický 

PM koordinující technickou část 

řešení 

Pokud dělíme projektového manažera na 

dvě role (business a technického PM), pak 

musíme mít identifikovány dva projekty, 

které tito projektoví manažeři řídí. Je 

možno rovněž přiřadit projektového 

manažera na určité projektové fáze, ovšem 

tato role by měla mít zastřešující roli. 

ROLE   

Business analytik musí znát end-

to-end business i technologické 

procesy – řeší, jaká část business 

procesu bude automatizována 

Business analýza je úzce spjatá s business 

procesy v procesně orientované organizaci. 

Business analytik musí tyto procesy znát a 

musí určit, která část podnikového procesu 

bude automatizována. Toto musí stanovit 

spolu se zadavateli požadavků a spolu 

s vlastníky procesů. 

PRO   

Jsou-li do systému požadovány 

nějaké zásahy, business analytik 

řeší realizovatelnost požadavků 

včetně nákladů 

Business analytik musí zajistit posouzení 

realizovatelnosti business požadavků a 

nákladové ohodnocení této 

realizovatelnosti. Nemůže to však provést 

sám, potřebuje k tomu odpovídající 

odborníky. 

ROLE   

Hlavní architekt řešení – zná 

business stránku daného systému, 

je odpovědný za end-to-end 

technologického návrhu řešení 

Důležitý je end-to-end pohled, zvlášť při 

systémové integraci. Architekt řešení je 

role na straně IT, která navrhuje řešení pro 

zaváděný informační systém. Toto řešení 

se navrhuje po provedení business analýzy. 

Je otázkou, zda by architekt řešení neměl 

být přizván již do fáze business analýzy. 

ROLE   

Business konzultant končí svou 

práci ve chvíli, kdy začíná projekt 

Projekt začíná ve chvíli, kdy je jasné, do 

jakých systémů se bude zasahovat. To 

znamená, že sběr business požadavků by 

měl být proveden jako předprojektová 

fáze. 

PRM   

Business analytik má na starosti 

víc projektů – řeší konkrétní 

business zadání 

Business analytik není dedikován výlučně 

na jeden projekt, jedná se o funkci, která 

pracuje v různých projektech. 

ROLE   
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Business konzultant – měl by mít 

blízko k businessu, měl by se ptát, 

co by se v provozu, příp. při 

zpracování dat dalo zlepšit 

Business konzultant jako role na straně IT 

musí rozumět i business otázkám – řeší 

rozhraní mezi business a IT částí 

organizace, jeho role je proaktivní pro 

získávání zpětné vazby ze strany 

businessu, jak fungují informační systémy. 

ROLE   

Business požadavky mohou být 

sepsány v MS Office formátu 

(Excel, Word…) 

Není definován přesný formát a nástroj, ve 

kterém je nutno sepisovat business 

požadavky. 

DOC   

Kategorizaci business požadavků 

provádí business, business 

požadavky se ohodnocují 

z pohledu náročnosti (kolik budou 

stát), dále z pohledu, zda jsou 

nezbytné nebo ne 

Není identifikováno, co znamená 

kategorizace business požadavků, měl by ji 

však provádět business. Je identifikováno, 

že se požadavky musejí nákladově 

ohodnotit (není identifikováno, kým) a že 

se musí určit jejich priorita (zda je nutné je 

realizovat či ne). Není rovněž stanoveno, 

kdo by měl určit prioritu business 

požadavků. 

KAT   

Pro analýzu business požadavků 

se využívá metoda scrumu, řeší 

se, co se dá udělat s požadavky z 

„backlogu“ – řeší se takto priority 

Pro analýzu business požadavků je možno 

využít agilní metodu pro vývoj software, 

není však identifikováno, zda se dá tato 

metoda plně použít pro komplexní 

business analýzu. Řeší se pouze, jak bude 

v business analýze dále naloženo 

s business požadavky (jsou řešeny jejich 

priority).  

MET souvislosti 

Délka trvání business analýzy – 

spolu s testováním jde o nejdelší 

fáze projektu 

Délka trvání business analýzy je určena 

jako délka projektové fáze (jedná se o 

nejdelší fázi spolu s projektovým řízením), 

business analýza tedy přímo souvisí 

s projektovým řízením. 

DEL   

Business nadefinuje jádro, které si 

myslí, že nadefinoval dobře, pak 

přicházejí business analytici a 

říkají, na co se zapomnělo 

Obvykle business přichází s nějakými 

požadavky a teprve pak začíná business 

analýza, což vede k neefektivnosti a 

dvojité analýze business požadavků. 

Business analytik pak identifikuje, na co se 

při sestavování business požadavků 

zapomnělo a musí opakovat iteraci sběru 

business požadavků. 

STAV   

V každém projektu je 10 – 12 

změnových požadavků  

Business analýza úzce souvisí 

s projektovým řízením. Rovněž lze najít 

vazbu mezi změnovými požadavky a 

business analýzou – některé změnové 

požadavky mohou měnit závěry business 

analýzy. 

PRM   

Business analýza tvoří 30% délky 

trvání projektu, hotová je ve 

chvíli, kdy je předaný dokument 

studie proveditelnosti – je řízeno 

pomocí termínů dodávky (u 

scrumů je to trochu jinak) 

Délka business analýzy úzce souvisí 

s délkou celého projektu (tvoří 30% délky 

projektu). Výstupem business analýzy by 

měl být dokument studie proveditelnosti – 

což znamená, že ověření proveditelnosti 

business požadavků je součástí business 

analýzy. 

DEL   
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Realizovatelnost požadavků se 

ověřuje pomocí vyjádření 

jednotlivých vlastníků, případně 

firem, které nabízejí řešení 

Zjištění realizovatelnosti business 

požadavků se provádí expertním odhadem 

odborníků, kteří jsou odpovědni za 

jednotlivé systémy (jak interní, tak 

externí). Otázkou zůstává, jakým 

způsobem se identifikuje, který požadavek 

spadá do kterých systémů. 

POZO   

V rámci studie proveditelnosti se 

ohodnocují business požadavky 

(jde spíše o detail design), výstup 

zaručuje skoro na 100%, že to, co 

je tam napsáno, je proveditelné 

Ověření realizovatelnost se provádí 

prostřednictvím studie proveditelnosti, 

která je součástí business analýzy. 

Výstupem jsou vytříděné realizovatelné 

požadavky. 

POZO   

Soulad business požadavků se 

strategickými cíli je v praxi pokryt 

– soulad nezajišťuje business 

analytik, ale business projektový 

manažer 

Soulad business požadavků se 

strategickými cíli je občas zajištěn 

business projektovým manažerem. 

Otázkou zůstává, jak je business 

projektový manažer zasvěcen do strategie 

podniku a do všech sbíraných business 

požadavků. Zároveň zůstává otázkou, co 

vše je obsahem role business projektového 

manažera. 

STR   

Business projektový manažer 

odpovídá za business case 

projektu 

Otázkou zůstává, jaký je rozdíl mezi rolí 

business vlastník a business projektový 

manažer. Dle standardního projektového 

řízení odpovídá za business case 

projektový manažer; Naplnit daty jej může 

business vlastník s business analytikem 

ROLE   

Většina požadavků na vznikající 

projekty jsou reakcí na 

konkurenci, na stav trhu; pak jdou 

strategické cíle společnosti 

stranou 

Strategie telekomunikační společnosti je 

ovlivňována událostmi na trhu a kroky 

konkurentů, které podstatně zkracují délku 

strategického období.  

STR   

Pro zjištění správnosti business 

analýzy je v rámci realizace 

možno odhalit záležitosti, které se 

musejí zpětně vracet do business 

analýzy  

V dalších fázích zavádění informačního 

systému se může objevit něco, co mělo být 

v business analýze vyřešeno a z blíže 

neurčených důvodů tomu tak nebylo. 

Z toho vyplývá, že správnost a úplnost 

business analýzy je rozpoznatelná 

především v dalších projektových fázích. 

PRM   

Business analýza by měla 

obsahovat vše z business procesu 

a nemělo by se zapomenout na 

nic, co by odhalila technická 

realizace 

Business analýza souvisí s procesním 

řízením v organizaci – je potřeba 

analyzovat dopad business požadavků do 

business procesů. Business procesy je 

možno vzít i jako podklad pro sestavení 

business požadavků. To by mělo sloužit 

jako prevence proti odhalení 

pozapomenutých oblastí v dalších fázích 

zavádění informačního systému po 

business analýze. 

PRO   
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Důležitý v business analýze je 

lidský faktor – business analytici 

musejí znát celý end-to-end 

proces, dále business prostředí. 

Kritický vliv na úspěšnost business 

analýzy má lidský faktor – zejména 

business analytik musí být velmi dobře 

znalý celé business oblasti, jejíž 

požadavky se promítají do zaváděného 

informačního systému (business procesy, 

business prostředí) 

CSF   

Je lepší, aby business analytik byl 

interní člověk 

Business analytik by měl být identifikován 

uvnitř firmy pro zajištění znalosti interního 

business prostředí 

ORG   

Pro business analýzu je možno 

využít znalostní bázi (pokud 

existuje) 

Pro business analýzu je možno používat 

různé informační zdroje v podniku (blíže 

neurčené znalostní báze). Otázkou je, které 

znalostní báze jsou vhodné pro sestavení 

business požadavků na informační systém. 

MET souvislosti 

Business konzultant není v moci 

PM (v moci PM je až business 

analytik, který je součástí 

projektového týmu) 

Role business konzultanta, která je na 

straně businessu, je důležitá 

v předprojektové fázi, tzn. tato role není 

řízena projektovým manažerem 

ROLE   

Případně je možné mít produktové 

manažery, kteří by měli úzký 

vztah s business konzultantem 

Role produktového manažera (příp. 

produktových manažerů) je na straně 

businessu a tito jsou odpovědni za 

jednotlivé produkty. Mohou mít úzký 

vztah s business konzultantem zejména 

v oblasti strategického zavádění 

informačních systémů podporujících 

konkrétní produkty, jichž jsou vlastníci. 

ROLE   

Business analytik by měl být 

dedikovaná role 

Business analytik by měla být role 

definovaná jako pozice v organizaci, 

osoba, která tuto roli naplňuje, by neměla 

mít odpovědnosti za jiné obchodně-

provozní aktivity. 

ROLE   

Rizikem je paralelní zpracování 

požadavků při více běžících 

projektech, které se mohou 

vzájemně ovlivňovat 

Rizikem pro úspěšnost business analýzy je 

mnoho běžících projektů ve firmě a jejich 

vzájemný vliv – business analýza je 

potřeba řídit z pohledu multiprojektového 

řízení. 

RIZ   

Nedá se předem sestavit obrázek 

prostředí, jak bude vypadat 

v okamžiku nasazení nového 

projektu 

Problémem při provádění business analýzy 

je nemožnost komplexní simulace podoby 

informačního systému (včetně jeho 

integrace do stávajícího prostředí) po jeho 

zavedení na základě business požadavků 

PRB   

Čím víc svážu business analýzu 

metodikami, tím víc ubírám na 

kreativitě – nemá to pozitivní 

dopad na motivaci lidí 

Motivace lidí je kritická pro zajištění 

úspěchu business analýzy – při využití 

metodik je nutno udržet přirozenou míru 

metodického postupu neubírajícího na 

kreativitě týmu 

CSF   

Metodika zajistí vyšší stupeň 

dohledu – dá se lépe vysledovat, 

kdo případně udělal chybu 

V případě jasné metodiky pro business 

analýzu je potřeba definovat jednotlivé 

role a jejich odpovědnosti – toto zajistí 

lepší zpětnou kontrolu výsledků práce 

těchto lidí 

ROLE   
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Mezi odděleními existuje 

nevraživost – bylo by zajímavé 

nechat lidi rotovat mezi rolemi 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

existence nespolupráce a nevraživé 

atmosféry mezi jednotlivými odděleními 

(vychází z firemní kultury). Jednou 

z možností, jak snížit toto riziko je nechat 

rotovat pracovníky mezi jednotlivými 

rolemi v business analýze. Otázkou 

zůstává, jak zajistit potřebnou míru 

kompetencí osob zastávajících tyto role. 

RIZ   

Při malé firmě (20-50 lidí) – 

zavádění se řešilo přímo se 

zadavatelem on line 

V menších organizacích (20-50) lidí nemá 

business analýza z metodického hlediska 

význam, protože se zavádění informačního 

systému řeší interaktivně mezi 

zadavatelem a dodavatelem. Otázkou 

zůstává, zda je tato business analýza plně 

efektivní. 

MET zkušenosti 

Bylo by přínosné, kdyby 

jednotlivé body byly sjednocené 

napříč projekty, každý si to 

vymýšlí jinak – např. jak má 

vypadat vzorový požadavek. Jaké 

nástroje se mají používat atd., pak 

by se lidi lépe zacvičovali do 

jednotlivých rolí. 

Business analýza má smysl metodicky 

propojit s projektovým řízením, aby došlo 

k zefektivnění multiprojektového řízení, 

aby byly sjednoceny postupy 

v jednotlivých projektech a byly tak lépe 

řiditelné a efektivní i pro následující 

projektové fáze. 

PRM   

Business analýza se provádí při 

velkých projektových změnách IS 

Business analýza je propojena 

s projektovým řízením, zejména proto, že 

se provádí při zavádění informačních 

systémů prostřednictvím projektového 

řízení. 

PRM   

V případě malých neprojektových 

změn se BA provádí dle potřeby 

Business analýza v případě neprojektových 

změn se provádí dle aktuální situace. 

Otázkou zůstává, jak identifikovat ty 

změny, u kterých je business analýza 

potřeba. 

PRM   

BA vychází ze strategických cílů 

firmy, kterých obvykle bývá cca 5 

za rok (podle roadmapy se 

profiltrují projekty, které 

podporují cíle společnosti 

Širší pohled na business analýzu souvisí 

s tvorbou strategických cílů společnosti. 

Tyto cíle jsou dále propagovány do mapy 

projektů, které jsou strategicky významné 

pro danou organizaci. Důležité je zachovat 

komunikaci mezi strategickým a 

projektovým pojetím business analýzy. 

STR   

O realizaci projektů rozhoduje 

management společnosti (obvykle 

se berou v úvahu i limity, které 

stanovují, kolik projektů v jaké 

oblasti může být prováděno) 

Ze strategické business analýzy vychází 

identifikace projektů, které jsou určené 

k realizaci, tím pádem k zahájení 

projektové business analýze. 

BAS   

Business požadavky jsou součástí 

„project idea“ 

Business požadavky jsou vstupem do 

projektu. Otázkou zůstává, co je náplní 

business analýzy v projektu, jak dlouho 

trvá předprojektová fáze, jejímž cílem je 

sebrat business požadavky a co je vše 

náplní této části. 

POZ   
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Na počátku se sestavuje benefit 

case – obsahuje jen přínosy 

realizace 

Před zahájením projektu se nesestavuje 

podnikový záměr, pouze seznam přínosů 

dané realizace – otázkou zůstává, jak se 

určuje nákladová stránka projektu, jak je 

možno určit rozsah projektu. 

PRM   

Ve společnosti se provádí cca 80 

běžných projektů ročně 

Počet projektů v každé organizaci je 

individuální, otázkou je, kolik projektů je 

ve schopnostech organizace uřídit. Je-li 

v organizaci např. 80 projektů ročně, je 

extrémně náročné stanovit ovlivnitelnost 

těchto projektů a řídit je podle této 

ovlivnitelnosti. 

PRM   

O portfoliu projektů (roadmapa) 

se rozhoduje jednou ročně – vždy 

v létě se začíná připravovat další 

kalendářní rok (kvartálně se 

provádí refresh) 

Vzhledem ke zkracujícímu se období pro 

strategii telekomunikační firmy je otázkou, 

zda rozhodování o portfoliu projektu 

jednou ročně je dostatečné. 

STR   

Business analýza se provádí 

dvoustupňově – 1. Řeší se 

business požadavky; 2. Řeší se, 

jak business požadavky realizovat 

(zda využít současný IS nebo je 

potřeba nový) 

Sestavení business požadavků je součástí 

business analýzy, stejně jako ověření jejich 

realizovatelnosti.  

POZ   

Existují i technologické projekty – 

cílem je zavést nový informační 

systém 

Nutno odlišovat projekty, jejichž 

primárním cílem je zavedení nového 

informačního systému, nikoliv primární 

pokrytí business spotřeby. Otázkou 

zůstává, jak identifikovat business 

požadavky pro tyto informační systémy. 

PRM   

O tvorbu business požadavků se 

stará business vlastník – řeší 

současný a cílový stav a business 

požadavky 

Otázkou je, zda je nutno při provádění 

business analýzy sestavovat současný stav 

(a čeho, zda se jedná o informační systém, 

či business proces, který tento systém 

podporuje). Tvorbu business požadavků 

zajišťuje business vlastník. Otázkou 

zůstává, co je v kompetenci business 

vlastníka.   

POZ   

Business konzultant – vystupuje 

za IT stranu, pomáhá sestavovat 

business požadavky tak, aby je 

bylo IT schopno podpořit 

Business konzultant je role za IT stranu, 

která pomáhá sestavovat business 

požadavky tak, aby byly pochopitelné pro 

IT stranu. 

ROLE   

Dále se BA účastní zástupci 

dalších oddělení, které si přizývá 

business vlastník (právníci, 

customer care…) 

Business vlastník je role odpovědná za 

přizvání všech potřebných expertů 

z ostatních oddělení pro zajištění sběru 

business požadavků na zaváděný 

informační systém. 

ROLE   

Tvorba business požadavků může 

být v předprojektové fázi, 

případně může být otevřen projekt 

do fáze business požadavků 

Tvorba business požadavků je rozdělena 

do různých projektových fází – např. je 

možno otevřít projekt pouze do fáze sběru 

business požadavků nebo může být tento 

sběr proveden ještě před otevřením 

projektu. 

POZ   
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Role business analytika není 

ustanovena 

V některých případech role business 

analytika chybí. Otázkou je, jaké role pak 

v business analýze vystupují. 

ROLE   

Priority se vytvářejí kolektivně, 

pocitově 

V některých případech není stanoveno, 

jakým způsobem se vytvářejí priority 

business požadavků. Priority jsou pak 

sestavovány intuitivně. 

KAT   

Business požadavky se sepisují do 

šablony – obsahující číslo 

požadavku, popis, vlastníka a 

prioritu 

Formát pro podobu business požadavků 

obecně není stanoven, pro zachování 

jednotnosti by měla existovat šablona 

obsahující informace o business 

požadavku – např. číslo požadavku, popis, 

vlastníka a prioritu. Otázkou zůstává, jaké 

další informace by měl popis obsahovat. 

DOC   

Business požadavky jsou 

základem projektu – 1. Fáze – IT 

se znovu ptá, zda pochopili 

business požadavky správně; 2. 

Fáze – dané business požadavky 

se přiřazují k systémům  - 

ohodnocují zástupci systémů, řeší 

se proveditelnost – náklady na 

realizaci 

Business požadavky jsou vstupem do 

projektu zavádění informačních systémů. 

Po zahájení tohoto projektu IT vznáší 

dotazy, zda chápou business požadavky 

správně a poté se se požadavky přiřazují 

k systémům a identifikuje se jejich 

realizovatelnost včetně stanovení nákladů 

na realizaci. Otázkou je, zda je tento 

postup plně efektivní. 

STAV   

Cena řešení se odhaduje pomocí 

člověkodnů na implementaci a 

náklady na provoz 

Náklady na realizaci business požadavků 

jsou odhadovány expertním odhadem, dále 

jsou připočítány náklady na provoz. 

Otázkou je, jakým způsobem jsou počítány 

náklady na provoz. 

POZO   

Rozhodování o realizaci řídí 

hlavní architekt řešení 

Architekt řešení provádí rozhodnutí o 

realizaci business požadavku. Otázkou je, 

jaké vstupy ke svému rozhodnutí potřebuje 

a v jaké fázi projektu toto rozhodnutí padá. 

ROLE   

Sběr business požadavků trvá 

dlouho (i půl roku) – není na něj 

časový tlak (pokud nejde o 

prioritní projekt, jako je např, 

vánoční kampaň) 

Sběr business požadavků, pokud není 

součástí projektu, nevykazuje tlak na čas, 

proto může trvat dlouho (např. půl roku). 

Jiná situace je u prioritního projektu – 

otázkou je, zda v tomto případě je sběr 

business požadavků součástí projektu a 

kdo rozhoduje o tom, kdy je tento sběr 

součástí projektu a kdy není. 

DEL   

Oceňování implementace – podle 

toho se pak projekt filtruje na 

roadmapu – kritériem je, aby se 

projekty vešly do rozpočtu 

Otázkou je, v jaké fázi zavádění 

informačního systému se provádí 

oceňování nákladů na toto zavádění. 

Pokud se projekty zařazují do portfolia až 

po tomto ocenění, znamená to až po 

proběhnuté business analýze. Otázkou je, 

jak jsou pak řešeny náklady na business 

analýzu. 

POZO   
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Studie proveditelnosti se provádí 

interně, pro externě dodávané 

systémy je provádí externí firma 

Interní provádění studie proveditelnosti je 

možné pro interní systémy (v 

telekomunikačních podnicích takovéto 

jsou zavedeny), pro dodavatelsky řešené 

systémy je nutno pozvat externí firmu, 

která provede zjištění proveditelnosti. 

Otázkou je, jak probíhá financování této 

aktivity v případě, že je studie 

proveditelnosti součástí předprojektové 

fáze, na kterou ještě není uvolněn 

projektový rozpočet. 

STAV   

Střední projekt se dotýká 30-40 

systémů 

V praxi se střední projekt zavádění 

informačních systémů v telekomunikacích 

dotýká 30 – 40 systémů. 

TEL   

Existuje návod pro věcnou 

správnost a kategorizaci 

požadavků 

Interně v telekomunikačních podnicích 

může existovat návod, jak zajistit věcnou 

správnost business požadavků a provádět 

jejich kategorizaci. Tento návod ovšem 

není veřejně znám a respondenti jeho 

náplň neznají. 

KAT   

Dokument pro business 

požadavky je strukturovaný podle 

všech technických oddělení, které 

se musejí vyjádřit 

V dokumentu sdružujícím business 

požadavky je identifikováno, která 

oddělení ve společnosti se musejí 

k požadavkům vyjádřit. Otázkou je, jaký je 

cíl tohoto vyjádření a jaká oddělení se 

skutečně musejí k požadavkům vyjadřovat. 

ORG   

Business požadavky jsou obvykle 

až příliš precizní, v příliš velkém 

detailu, dělá na tom mnoho lidí a 

prochází se to dokola 

Není metodicky jasně dáno, jak sbírat a 

schvalovat business požadavky, v praxi 

jsou business požadavky někdy až příliš 

precizní. Otázkou je, jak najít správnou 

míru detailu business požadavků.  

STAV   

Business požadavky jsou ve 

formě slovního popisu, tabulek, 

use casů 

Není stanovena přesná forma business 

požadavků, tyto mohou být ve formě 

slovních popisů, případně tabulek či 

případů užití. 

POZ   

Není-li business požadavek 

možno realizovat, musí to 

odsouhlasit business vlastník 

Business vlastník jako reprezentant 

businessu musí souhlasit s tím, že business 

požadavek nebude realizován (není možno 

jej realizovat). Otázkou je, jaký je další 

postup, pokud business vlastník požaduje 

tuto realizaci. 

ROLE   

Občas se stává, že je požadavek 

nerealizovatelný 

V praxi se stává, že business požadavek je 

nerealizovatelný. 
STAV   

Střední projekt obsahuje cca 400 

business požadavků, cca 10-20% 

z nich se nebude realizovat 

Střední projekt v telekomunikacích může 

obsahovat okolo 400 business požadavků. 

Otázkou je, jak podrobné jsou tyto 

požadavky. V praxi 10-20% z těchto 

požadavků nebude realizováno – otázkou 

je, co je důvodem jejich nerealizace – zda 

pouze nemožnost je realizovat, vysoká 

cena nebo další události, které ovlivní 

požadavek na jejich realizovatelnost. 

STAV   



 

 

17 

 

Business vlastník má velké 

pravomoci, obvykle jej nominuje 

divize, která chce projekt 

realizovat, platí to z rozpočtu 

technických organizačních 

jednotek 

Business vlastník je obvykle nominován 

tou organizační jednotkou, která je 

tvůrcem strategického požadavku na 

realizaci svého cíle. Tato role má obecně 

velké pravomoci. Někdy je v praxi 

rozpočet tohoto projektu uvolněn z jiných 

zdrojů, než je požadující business jednotka 

(např. IT) 

ROLE   

Business požadavky se zpětně se 

strategickými cíli neporovnávají 

Otázkou je, jak je zajištěno udržení 

strategického cíle – sepsané business 

požadavky v praxi nejsou zpětně 

porovnávány se strategickými cíli, ze 

kterých vzešly. 

STR   

Nestává se, že by se výsledná 

implementace odchýlila od cílů – 

zjišťuje se to samo v průběhu 

projektu 

Jestliže nejsou porovnávány business 

požadavky zpětně se strategickými cíli, je 

pak otázkou, jak je zajištěno, že výsledek 

zavedení informačního systému se 

neodchýlí od cílů. 

STR   

Stakeholdeři – zajímají se o 

projekt, jsou ve steering 

committee a korigují si vývoj 

projektu 

Projekt zavádění informačního systému má 

Řídicí výbor a okolo něj další stakeholdery 

projektu, kteří mohou přímo či nepřímo 

projekt zavádění ovlivnit. 

PRM   

Projektový management využívá 

běžných metodik 

Projektový management 

v telekomunikacích v praxi využívá 

běžných metodik pro projektové řízení. 

PRM   

Sběr business požadavků trvá až 

půl roku 

Sběr business požadavků jako 

předprojektová fáze trvá po dlouhou dobu 

(v praxi ½ roku), která není sladěna 

s časování m strategie organizace. 

DEL   

Ve fázi studie proveditelnosti jsou 

nejprve zafixovány business 

požadavky, pak se cca 2 měsíce 

zjišťuje proveditelnost požadavků 

Fázi studie proveditelnosti v business 

analýze je možno rozdělit na 2 části – 

ustálení business požadavků a následné 

zjištění jejich realizovatelnosti. Výstupem 

studie proveditelnosti je seznam 

realizovatelných požadavků. Otázkou je, 

zda se při zjišťování realizovatelnosti 

požadavků také určují náklady na tuto 

realizaci. 

POZO   

V případě malé změny se 

proveditelnost a design provádějí 

najednou, v průběhu cca 2-3 

týdnů podle časových milníků 

Jde-li o malou, neprojektovou změnu 

v informačních systémech, je provedena 

studie proveditelnosti spolu se sestavením 

designu řešení – tzn., business analýza 

není jako celek prováděna. Z toho vyplývá, 

že business analýza je relevantní pouze pro 

projektové zavádění informačního 

systému. 

STAV   

Stává se, že původní časový 

odhad nevyjde, ale většinou se to 

dodrží – problémy obvykle řeší 

Steering committee 

Pro business analýzu se stanovuje časový 

harmonogram. Pokud není tento 

harmonogram dodržen, situaci pak řeší 

Řídicí výbor projektu – z toho vyplývá, že 

časový harmonogram business analýzy 

podléhá projektovému řízení. 

DEL   
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Úspěšnost business analýzy 

prostřednictvím feedbacku se dnes 

již neprovádí (v minulosti bylo) 

V praxi se nesleduje zpětné porovnání 

úspěšnosti business analýzy směrem od 

následujících fází projektu (případně od 

celkového zavedení informačního 

systému). 

USP   

Business analýza je základem 

úspěchu projektu – jde o jasný 

popis požadavků a o jejich úpravu 

(20% požadavků tvoří 80% 

strategických cílů) 

Business analýza j e vnímána jako kriticky 

důležitá pro úspěch projektu. Její náplní je 

popis business požadavků na budoucí 

informační systém – lze na ní využít 

Paretovo pravidlo, kdy 80% strategických 

cílů je splněno 20% požadavky. Otázkou 

je, jak velký prostor zůstává pro 

zefektivnění business analýzy a pro snížení 

počtu business požadavků a zlevnění 

projektu. 

PRM   

Jde o solution driven psaní 

business požadavků – podle teorie 

by nemělo být, ale je to dobrá věc 

(už při přípravě business 

požadavků je vhodné přemýšlet o 

způsobu jejich řešení) – je na tom 

postavena např, agilní metodika 

vývoje software 

V praxi se již při přípravě business 

požadavků řeší, jak tyto požadavky budou 

realizovány. Otázkou je, zda je vhodné již 

při stavbě business požadavků se zamýšlet 

nad způsobem jejich řešení a jaké role jsou 

k business analýze potřeba, dále je 

otázkou, zda je tato fáze projektová či 

předprojektová. Tento způsob stavby 

business požadavků vychází z agilní 

metodiky vývoje software. 

STAV   

Je nutné zapojit stakeholdery 

(business vlastník nepíše své 

požadavky sám) 

Business vlastník je role, která je 

odpovědná za sběr business požadavků. 

K tomu si přizývá stakeholdery na 

business straně v organizaci. 

ROLE   

Solution driven přístup – kdyby se 

to dělalo bez ohledu na realitu, 

stejně by se to muselo předělat 

Pokud by se v praxi nevyužívalo hledání 

způsobu realizace business požadavků již 

při jejich tvorbě, pak by se muselo 

investovat do fáze studie proveditelnosti 

mnohem více, protože by se musely 

business požadavky přepisovat tak, aby 

byly realizovatelné v informačních 

systémech. 

PRB   

Společný tým IT a business 

architekti – IT musí být přítomno 

už při tvorbě strategie – business 

to IT alignment 

Zástupci IT oddělení (zejména IT 

architekti) by měli být přítomni již v širší 

business analýze, kdy je sestavována 

strategie. Je tak zajištěn soulad mezi 

businessem a IT organizaci. Otázkou je, 

jaká je role IT specialistů při tvorbě 

strategie. 

ORG   

Rizikem j příliš nafouknutý scope 

– je-li záběr příliš veliký, špatně 

se řídí a trvá příliš dlouho 

Správné vymezení předmětu zavádění 

informačního systému je kriticky důležité 

pro úspěch business analýzy. Příliš široký 

předmět není možno uřídit a příliš úzký 

předmět nepokrývá dostatečně strategické 

cíle organizace. 

ZAV   

Dalším rizikem je finanční rámec 

Z hlediska financí je pro úspěch business 

analýzy kriticky důležitý soulad mezi 

možnými investicemi a náklady na 

zavedení informačního systému. 

CSF   
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Specifika telekomunikačního 

sektoru – podobné 

s bankovnictvím 

Telekomunikační sektor bývá někdy 

označován za podobný bankovnictví 

zejména z důvodu závislosti na informační 

systémy. 

TEL   

Metodika pro business analýzu 

v telco sektoru není nutná – 

neměla by se vytrhovat jedna věc, 

která je součástí projektové 

metodiky. 

V business analýze v telekomunikacích je 

někdy patrný pojmový zmatek, splétání 

vývojových i projektových metodik, dále 

pojmu metodika a metodologie. Metodika 

pro business analýzu je vnímána jako 

nepotřebná, protože business analýza je 

vnímána jako součást projektového řízení 

a tudíž je pokryta projektovou metodikou. 

TEL   

Procesní řízení – ITIL 

nepoužitelný, obsahuje pouze 

drobní změny, využívá se na 

provozní požadavky 

ITIL je někdy vnímán pro business 

analýzu jako nevhodný, protože se využívá 

pouze na malé provozní požadavky. 

Otázkou zůstává, jak by pak byly řešeny 

požadavky na dostupnost, kapacitu apod. 

PRO   

Projektová metodika – podle 

PMOK 

V praxi je někdy využívána projektová 

metodika dle PMBOK. 
PRM   

Business analýza je přetvoření 

strategických a marketingových 

vizí do uchopitelné formy. 

Nejedná se pouze o myšlenky, 

kam by měla být firma směřována 

Širší pojetí business analýzy zahrnuje 

zdetailnění strategických vizí organizace 

do konkrétní podoby strategických cílů.  

BAS   

Business analýza nastává, když si 

firma řekne, jak naplní strategii 

Business analýza v širším pojetí definuje 

konkrétní kroky, jak naplnit strategii 

podniku. 

BAS   

Studie proveditelnosti patří do 

business analýzy 

Projektová business analýza zahrnuje i 

ověření proveditelnosti business 

požadavků 

POZO   

RUP – definuje funkční 

specifikaci, rozpracovává use 

cases – do tohoto detailu business 

analýza nejde 

Business analýza nepokrývá detaily 

případů užití podle RUP metodiky. 
DOC   

Cílem je, aby z business analýzy 

bylo možno dobře udělat funkční 

a technickou specifikaci 

Cílem business analýzy je podat jasné 

vstupy do dalších fází zavádění 

informačního systému. Otázkou je, která 

fáze (zejména funkční a technická 

specifikace) vstupy využije. Další otázkou 

je, co tyto vstupy a výstupy zahrnují.  

ZAV   

Use cases nejsou plně potřeba, 

business analýza má sloužit všem 

tak, aby tomu rozuměli 

(marketing apod.) včetně 

technických lidí 

Kriticky důležité pro business analýzu je, 

aby business požadavky byly sepsány 

způsobem srozumitelným business i 

technickým oddělením (není nutno 

sestavovat případy užití). 

CSF   

Pokud byla použita určitá 

metodika, jedna část firmy 

nerozuměla výstupům, pak to 

nemohla ani schválit 

Při tvorbě metodiky business analýzy je 

potřeba myslet na to, že metodice musí 

rozumět jak business, tak IT. Jedním 

(nikoliv však jediným) důvodem je nutnost 

schvalování výstupů business analýzy. 

MET srozumitelnost 
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Je dobré převzít metodiku dané 

firmy, ve které se business 

analýza provádí – jde o naprosté 

základy, které se mohou 

promítnout do jednoho typu 

obrázku 

Metodika business analýzy by měla být 

srozumitelná jak telekomunikační firmě 

interně, tak i případným dodavatelům 

informačních systémů, či konzultačním 

firmám, které se na business analýze 

podílejí. 

MET srozumitelnost 

V konkrétním projektu se např. 

rozšířily aktivity diagramy tak, 

aby byly srozumitelné pro 

všechna zapojená oddělení 

Používá-li se pro účely zakreslení business 

požadavků UML metoda, je potřeba 

diagramy obohatit tak, aby jim rozuměli i 

schvalovatelé ze strany businessu, tzn. je 

potřeba je rozšířit o objekty, které 

nemusejí být dle UML metodicky správně. 

DOC   

Požadavek se popisoval také 

pomocí sekvence kroků a 

rozhodování 

Business požadavky se popisují jako 

rozhodovací procesy. Otázkou je, jak by 

jejich zápis měl vypadat. 

DOC   

Popisy požadavků se rozšiřovaly 

o role a manuální vs. systémové 

kroky 

Součástí procesního popisu business 

požadavků je také identifikace rolí, které 

dané procesní kroky provádějí, případně 

mají k těmto krokům jiný vztah. Otázkou 

je, jak tyto role zapsat. U automatických 

kroků může být role zastoupena systémem. 

POZ   

Většinou se k business 

požadavkům přiřadily i systémy. 

Pokud není jasné, v jakém 

systému bude požadavek řešen, 

navrhne se to ve fázi studie 

proveditelnosti 

V business analýze se v praxi k business 

požadavkům rovnou při jejich sestavování 

přiřazují systémy. Tam, kde systém není 

možno přiřadit, je realizovatelnost ověřena 

ve fázi studie proveditelnosti. Otázkou je, 

zda je takto rané přiřazování systémů 

dostatečně efektivní. 

STAV   

Business analýza se např, provádí 

i ¾ roku 

Délka business analýzy musí odpovídat 

možnostem dle termínů pro strategické 

cíle. Otázkou je, zda ¾ roku není příliš 

dlouhá doba vzhledem k rychle se 

měnícímu telekomunikačnímu trhu. 

DEL   

Cílová skupina jsou schvalovatelé 

Otázkou je, kdo je cílovou skupinou pro 

výstupy business analýzy. Pokud jsou jimi 

schvalovatelé, pak chybí skupina řešitelů 

ORG   

Business požadavky schvalovalo 

forum lidí z různých oddělení – 

technickou část schvalovali lidé 

interně v projektovém týmu 

Otázkou je, kdo má schvalovat výstupy 

business analýzy. Jsou to lidé z různých 

oddělení. V praxi schvalují technickou část 

business analýzy lidé uvnitř projektového 

týmu. Otázkou je, zda je to správně, když 

si sami business analýzu připravili.  

ROLE   

Business analýza v daném 

projektu se obsahem od jiných 

příkladů neřešila, spíš prezentací 

Business analýza v různých projektech se 

v praxi neliší, je důležité podchytit 

komunikaci všem zúčastněným dle typu 

projektu. 

PRM   

U jiného příkladu šlo o textově 

popsané požadavky, místo 

procesů byly screenflow, 

k jednotlivým krokům byly 

návrhy obrazovek 

Zápis business požadavků v podobě textu 

se současným návrhem obrazovek budoucí 

realizace v informačním systému a 

prokliků mezi nimi je také v praxi možný. 

Otázkou je, zda se toto má připravovat již 

ve fázi sběru business požadavků nebo až 

ve fázi ověření realizovatelnosti. 

DOC   



 

 

21 

 

V business analýze se řeší, jak 

bude vypadat integrace – ví se, 

která část se vezme z kterého 

systému 

Integrace mezi jednotlivými informačními 

systémy se rovněž řeší v business analýze, 

pravděpodobně při ověřování 

realizovatelnosti business požadavků. 

POZO   

Studie proveditelnosti – upřesňují 

se náklady na projekt 

Náklady na realizaci business požadavků 

se zjišťují současně s ověřováním 

realizovatelnosti požadavků – ve fázi 

studie proveditelnosti. 

STAV   

Funkční specifikace – následuje 

po studii proveditelnosti – pokud 

se provádí např, podle RUP nebo 

EPC diagramy, lidé tomu často 

nerozumí 

Po studii proveditelnosti se provádí 

funkční specifikace. Otázkou je, co je 

jejím obsahem, a zda je ještě součástí 

business analýzy. 

DOC   

Je dobré udělat funkční analýzu, 

ale musí se odlišit od business 

analýzy 

Kromě business analýzy je vhodné provést 

také funkční analýzu. Otázkou je, co je 

jejím obsahem a výstupem. 

MET souvislosti 

Business analýza detailně 

popisuje požadavky pro vývoj, 

není to použitelné pro všechna 

oddělení 

V praxi business analýza popisuje detailní 

požadavky pro vývoj informačního 

systému, což není použitelné z hlediska 

srozumitelnosti pro všechna, zejména 

business oddělení. 

STAV   

Např. procesy řízení lidských 

zdrojů – lidé z HR neví nic o 

systémech, ani management 

nerozumí EPC obrázku, use case 

diagramu 

Zápis procesních toků v business 

požadavcích musí být v podobě 

srozumitelné pro business oddělení 

(například pro oddělení lidských zdrojů), 

které obvykle nerozumějí zápisu 

srozumitelnému pro IT.  

PRO   

Zpětné ověření souladu výsledku 

se strategickými cíli se neprovádí. 

Na nesoulad se přichází pozdě – 

projekt např, stojí víc, než se 

očekávalo, ale na vše se přijde až 

zpětně 

V praxi se neprovádí zpětné ověření 

souladu výstupu business analýzy se 

strategickými cíli organizace. Pokud 

existuje nesoulad, pak je odhalen až příliš 

pozdě – otázkou je, kdy a jak. 

STR   

Strategický cíl se vydefinuje, ale 

pak se říká, že je to moc drahý a 

seškrtá se to – řešení pak vypadá 

jinak než by mělo 

Po zjištění nákladů na zavedení 

informačního systému se tyto na žádost 

businessu musejí snížit. Výsledné řešení 

pak nemusí odpovídat původnímu 

strategickém cíli. 

STR   

Steering committee nejde do 

potřebného detailu – je dobré se 

ale scházet s manažery a 

prezentovat věci tak, jak jsou 

Problém většinou je, že se managementu 

neprezentuje úplná pravda a skutečné 

problémy nalezené v business analýze jsou 

zamlžovány. 

PRB   

Management obvykle rozhoduje 

na základě zkreslených informací 

Management pak v praxi při problémech 

nalezených v business analýze rozhoduje 

na základě zavádějících informací 

PRB   

Role business analytika – problém 

je, když nemá pravomoc 

rozhodovat a řešit, co se bude a 

nebude dělat – rozhodnutí se 

obvykle eskaluje až na úroveň, 

která nerozumí potřebnému 

technickému detailu 

Role business analytika v praxi často 

neobsahuje pravomoci rozhodovat o 

prioritách business požadavků. Požadavky 

na tato rozhodnutí se eskalují často až na 

úroveň managementu, která nerozumí 

potřebnému detailu. 

PRB   
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Měl by být jeden člověk, který 

dokáže říct, co je a co není 

potřeba (nemůže se to rozprostřít 

na x lidí 

O prioritách business požadavků (o tom, 

že je nutné realizovat a co ne) by měl dle 

zkušeností z praxe rozhodovat jeden 

člověk. Nedá se to rozprostřít na více lidí. 

Otázkou je, zda tento člověk může být pro 

každý business požadavek jiný – zda jím 

může být vlastník business požadavku. 

ROLE   

Příklad – na projekt přichází 

vlastník budgetu s požadavkem – 

dají dohromady popis, obrazovky, 

procesy, pak to probíhá i návrhem 

od dodavatelů – ti zpracují 

nabídky a pak proběhne studie 

proveditelnosti 

V praxi obvykle přichází vlastník rozpočtu 

na naplnění strategického cíle 

s požadavkem (otázkou je, za kým), dále 

se sestaví business požadavky včetně 

všech popisů obrazovek a poté se ověřuje 

realizovatelnost požadavků 

prostřednictvím studie proveditelnosti. 

STR   

Obvykle probíhá v business 

požadavcích škrtání a na konci 

vypadá řešení úplně jinak 

S ohledem na finanční náročnost 

požadavků se hledá co nejlevnější řešení, 

které ve výsledku nemusí odpovídat 

původnímu strategickému cíli. 

PRB   

Delegování pravomocí probíhá ve 

velkých firmách na příliš nízkou 

úroveň, kde již schází souvislost 

se strategií 

Jestliže se naplňování strategických cílů 

v praxi delegováno o několik 

manažerských úrovní níž, ztrácí se pak 

přímá souvislost se strategií a existuje 

riziko, že původní strategické požadavky 

nejsou dále rozpracovány odpovídajícím 

směrem. 

STR   

Každá firma má jiné procesy – je 

dobré se inspirovat e-Tomem, 

který obsahuje seznam oblastí, 

které je potřeba řešit 

V případě zápisu procesních business 

požadavků je vhodnou podpůrnou 

metodikou pro telekomunikace e-TOM, 

který obsahuje všechny procesní oblasti 

v telekomunikacích, které je potřeba řešit. 

DOC   

Projektový manažer se ve velkém 

telekomunikačním operátorovi 

snižuje na administrativní úroveň 

– aby byly zdroje na projekt, 

financování projektu, eskalace, 

řízení lidí v projektovým týmu  

Role projektového manažera 

v telekomunikacích (velká firma) není plně 

využita. Tato role je využívána, zejména 

na zákaznické straně, pouze na 

administrativní úkony související 

s průběhem projektu. 

STAV   

V menší firmě je PM víc zapojen 

do projektu 

V menších firmách je role projektového 

manažera využita efektivněji než ve 

velkých. 

STAV   

Projektový plán vychází 

z projektového týmu 

Projektový tým je v praxi tvůrcem 

projektového plánu. 
PRM   

Důležitá je komunikace mezi 

koncovými lidmi 

Kriticky důležité je využívat komunikaci 

mezi projektovým týmem a budoucími 

uživateli zaváděného informačního 

systému. 

CSF   

Délka trvání business analýzy 

(příklad – 17% z celého projektu 

Délka trvání business analýzy je 

v některých případech 17% celého 

projektu. 

DEL   
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Dalších 13-15% detailnější 

analýzy a technická architektura 

V praxi je v některých případech 13-15% 

z celého projektu věnováno detailnější 

analýze business požadavků (otázkou je, 

co tato detailnější analýza zahrnuje) a dále 

technické architektuře (je otázkou, zda je 

tato architektura součástí business 

analýzy). 

DEL   

Business analýza je dokončena, 

když všichni zúčastnění zadání 

rozumí – je ohraničeno časovým 

milníkem 

Business analýza bývá v praxi ohraničena 

časovým milníkem a zároveň prohlášením 

zúčastněných stran, že je pro ně business 

analýza srozumitelná a akceptovatelná. 

Zároveň je potřeba říct, že jde o 

srozumitelné zadání – pro řešitele (kteří 

jsou příjemci výstupu business analýzy) 

DEL   

Ohodnocení, zda byla business 

analýza úspěšná, se v praxi moc 

neděje 

Úspěšnost business analýzy se v praxi 

nehodnotí. 
USP   

Často se v projektech něco 

zapomene a pak to generuje 

změnové požadavky – projekt se 

zdražuje 

Změnové požadavky mohou být nástrojem 

pro měření úspěšnosti business analýzy – 

tvoří se v praxi tehdy, když se v průběhu 

následujících fází zjistí, že se v business 

analýze na něco zapomnělo. 

PRM   

Kritické faktory úspěchu – je to 

vždy o lidech a o projektovém 

týmu – příliš velké projektové 

týmy nefungují efektivně 

Kriticky důležitý pro business analýzu je 

lidský faktor a zároveň skladba a velikost 

projektového týmu (velké projektové týmy 

nefungují efektivně). 

CSF   

Rizika mohu být např. revoluce 

v tarifech virtuální operátoři 

Rizika pro business analýzu mohou 

přicházet z konkurenčního prostředí (např. 

tržní kroky ostatních telekomunikačních 

konkurentů). 

RIZ   

Odlišnost business analýzy v telce 

sektoru – velký rozdíl je v tom, že 

lidi v telce a bankách jsou obecně 

lépe schopni se orientovat v IT, 

dále se jedná o relativně mladé a 

flexibilní zaměstnance 

Telekomunikační sektor (případně spolu 

s bankovním sektorem) se od ostatních 

odlišuje tím, že pracovníci v něm se lépe 

orientují v zaváděných informačních 

systémech a reagují flexibilněji (což je 

dáno pravděpodobně vysokou dynamikou 

telekomunikačního trhu). 

TEL   

Lidé v telce se lépe orientují 

v nových systémech 

Lidé v telekomunikační oblasti se lépe 

orientují a přizpůsobují fungování nových 

informačních systémů. 

ORG   

Součástí metodiky by mělo být – 

komu prezentovat řešení, kdo ho 

schvaluje 

Metodika business analýzy by měla 

obsahovat i způsob schvalování řešení 

business požadavků – otázkou je, zda je to 

jediná oblast, která je předmětem 

schvalování (co například samotný seznam 

business požadavků?) 

POZ   

Nejdůležitější je, aby zadání 

všichni dobře rozuměli 

Kriticky důležité pro business analýzu je 

srozumitelnost řešení pro všechny 

zúčastněné strany. 

CSF   

Formát business požadavků – text 

s atributy (vlastník, datum apod.) 

+ model, jak bude požadavek 

vypadat v realitě 

V praxi obsahují business požadavky popis 

požadavku, identifikaci vlastníka, datum 

sepsání požadavku a model způsobu jeho 

realizace. 

DOC   
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Nástroje na proces a analýzu 

business požadavků, je různý, jde 

o to, že ARIS je příliš omezující 

nástroj. 

V praxi není stanoveno, který nástroj pro 

zápis business požadavků je nejvhodnější. 
DOC   

Pokud projekt běží příliš dlouho 

(např. 2 roky), musí se řešení 

předělat, protože za tuto dobu se 

prostředí v telekomunikacích 

mění 

Projekt zavádění business požadavků by 

neměl běžet příliš dlouho, jinak se musejí 

business požadavky přepracovávat tak, aby 

vyhovovaly měnícím se podmínkám 

telekomunikačního trhu. Otázkou je, jaká 

doba je správná pro maximální délku 

projektu (např. 2 roky jsou již příliš) 

DEL   

Postup business analýzy: 

-          Nejprve se sesbírají 

požadavky a sepíší 

-          Pak se provede business 

analýza, která řeší konzistenci 

požadavků, analyzuje procesy, 

požadavky se čistí 

-          Systémová analýza a 

technická realizace 

Postup při užším (projektovém) pojetí 

business analýzy v praxi je sběr a zápis 

požadavků, poté se provádí analýza 

zajišťujících konzistenci požadavků 

(otázkou je, co je pro konzistenci 

požadováno) a následně se provede 

systémová a technická analýza realizace 

business požadavků. Otázkou je, co 

znamená pojem systémová a technická 

realizace.  

POZ   

V procesech se dají najít 

spojitosti, které jsou stejné 

Při tvorbě business požadavků je možno 

aplikovat stejný postup na různé části 

business procesů, protože v nich lze najít 

podobnosti 

POZ   

Cílem je, aby se procesy 

zjednodušily – neměly by se 

ohýbat 

Cílem business analýzy je mimo jiné 

zjednodušení business procesů, rozhodně 

ne jejich průběh nesmí stát po aplikaci 

business požadavků složitější 

PRO   

Občas se provádí deformace 

požadavků podle toho, jaké je 

řešení dnes, nikdo se nedívá do 

budoucna 

Záleží na nastavení cílů, pokud jde o 

nahrazení starého systému novým, pak se 

mohou business požadavky deformovat 

podle stávajícího řešení. Důležitá je 

orientace na budoucí podobu businessu, 

často se business orientuje podle dnešního 

stavu a nedokáže se podívat do budoucna. 

MET zkušenosti 

Při business analýze u velkého 

projektu chybí nadhled nad 

logickým celkem 

Rizikem pro business analýzu je příliš 

široký předmět projektu zavádění 

informačního systému (velký projekt). 

V takovém případě tvůrcům business 

požadavků obvykle chybí nadhled nad 

logickým celkem zaváděných 

informačních systémů. 

RIZ   

Všichni brali business analýzu 

jako překlopení stávajícího 

systému 

V případě orientace business analýzy na 

zavedené nového informačního systému 

místo stávajícího je riziko, že se business 

bude orientovat pouze na překlopení 

funkcionalit do nového informačního 

systému bez ohledu na strategické cíle 

firmy. 

RIZ   
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Na straně zákazníka nejsou 

odborníci, kteří by byli připraveni 

zvládnout tak velký projekt, není 

efektivní metodika, nejsou 

šablony 

Pro business požadavky by bylo vhodné 

sestavit šablony, které by pomohly 

s orientací především při větším projektu 

DOC   

Business požadavky nejsou řešeny 

koncepčně napříč systémy 

Rizikem při sestavování business 

požadavků je orientace vždy na požadavky 

pro jeden systém místo jejich koncepčního 

řešení napříč informačními systémy. 

RIZ   

Na projektech jsou nezkušení 

projektoví manažeři 

Pro projekt zavádění informačního 

systému je kriticky důležité zapojit 

zkušeného projektového manažera 

CSF   

Dodavatel má dodat zkušenost, 

metodiku, nástroje, musí 

metodicky řídit celý tým – na 

obou stranách (i na straně 

zákazníka) 

Při dodavatelském řešení business analýzy 

se očekává od dodavatele zejména dodání 

metodického přístupu k řízení business 

analýzy a projektového řízení celého týmu. 

Otázkou zůstává, jakou metodiku použít 

v případě odlišné metodiky zákazníka a 

dodavatele 

MET obsah 

Odběratelsko-dodavatelský vztah 

musí být vyrovnaný 

Při dodavatelském řešení business analýzy 

je kriticky důležité zajistit partnerský a 

otevřený vztah mezi dodavatelem a 

zákazníkem 

CSF   

Projekty občas nejsou uvnitř 

společnosti dobře komunikovány, 

nejsou jasná očekávání 

Kriticky důležité v případě zavádění 

informačního systému je již ve fázi 

business analýzy zajistit dobrou 

komunikaci napříč všemi zúčastněnými 

stranami a vyjasnění všech očekávání 

CSF   

Fáze krachují v čase, nenavazují 

na sebe 

Kriticky důležité je v rámci celého 

projektu zavádění informačního systému 

provázat všechny projektové fáze včetně 

zajištění časové posloupnosti. 

CSF   

Chybí end-to-end pohled – nikdo 

se nedívá očima uživatele 

V případě integračního projektu zavádění 

informačního systému je rizikem chybějící 

pohled na systémy jako celek a zároveň 

pohled očima uživatele, který bude nucen 

se systémy pracovat. 

RIZ   

Projekt není IT, ale business, 

přesto chybí zastoupení businessu 

Kriticky důležitá při zavádění 

informačního systému, který podporuje 

strategické cíle podniku je účast zástupců 

businessu. 

CSF   

Business analýza by částečně 

měla být prováděna externí 

firmou, interní lidi mívají 

provozní slepotu – neumí 

přemýšlet v novém systému 

Při provádění business analýzy je vhodné 

přizvat i externí firmu, protože v případě 

pouze interního zastoupení je riziko 

„provozní slepoty“ interních lidí. 

ORG   

Je dobré mít externí prvek, který 

má jiný pohled 

Do business analýzy je vhodné v praxi 

přinést externí prvek, který zajistí 

nezávislý pohled. 

ORG   
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3 nezávislé prvky jsou ideální: 

-          Externí (za systém) 

-          Nezávislý (interní nebo 

dodavatel) – zná metodiky a  

obecná pravidla 

-          Zákazník – obvykle nezná 

systém 

V business analýze je v praxi vhodní účast 

tří subjektů: 

-          Externí (většinou se jedná o 

dodavatele budoucího informačního 

systému) 

-          Nezávislý v podobě metodika, který 

mže být jak interní, tak externí 

-          Business zadavatel (zákazník), 

který je nositelem strategických požadavků 

bez znalosti budoucího informačního 

systému  

ORG   

Metodika by měla obsahovat 

formát dokumentů a práce s nimi 

Součástí metodiky business analýzy je také 

dokumentační podoba jejích výstupů a 

způsob nakládání s nimi 

DOC   

Formát dokumentu – není-li 

stanoven, pak od každého vypadá 

jinak, špatně se to pak chápe – 

znamená to spoustu času navíc, 

klesá efektivita 

Pro business analýzu je kriticky důležité, 

aby byl stanoven formát výstupních 

dokumentů. Není-li stanoven, pak výstup 

od každého zapojeného člena projektového 

týmu vypadá jinak a generuje další 

(neefektivní) úsilí pro sladění těchto 

výstupů. 

DOC   

Business požadavky by měly 

projít přes konzultanty, kteří 

zajistí koncepčnost 

Při tvorbě business požadavků je v praxi 

nutné zajistit jejich koncepčnost, což je 

zaručeno prací business konzultantů. 

Otázkou je, zda není tato koncepčnost 

dána jen z pohledu IT, pokud pochází role 

business konzultanta z IT oblasti. 

ORG   

Nutno najít jednotný komunikační 

jazyk napříč projektem 

V rámci projektu zavádění informačního 

systému je kriticky důležité zajistit 

odpovídající komunikaci napříč celým 

projektovým týmem. 

ZAV   

Business požadavky se občas 

píšou podle toho, jak jsou systémy 

nastaveny v současné době 

Business není řízen tak, aby vyjádřil 

budoucí požadavky. Při sestavování 

business požadavků na budoucí informační 

systém vyjadřuje business často spíše 

požadavky na zachování současného 

stavu) požaduje stejné nastavení 

budoucího informačního systému). 

PRB   

Měly by být kontrolní prvky pro 

sladění projektu 

V projektu zavádění informačního systému 

musejí být zakomponovány kontrolní 

prvky tak, aby bylo možno zajistit 

efektivní průběh projektu. 

PRM   

V rámci telco je nutno reagovat 

flexibilně 

Specifika telekomunikačního trhu jako 

flexibilně se měnícího vyžadují flexibilní 

reakci i uvnitř firmy. To ovlivňuje jak 

strategii, tak způsob provádění business 

analýzy. 

TEL   

Banka oproti telcu je neměnná, 

nehrnou se nové služby každý den 

Bankovní trh oproti telekomunikačnímu je 

méně flexibilní (bankovní trh se nemění 

tak často a tak razantně jako 

telekomunikační. 

TEL   
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Je-li delší projekt (více než 3 

měsíce), musí se podchytit ostatní 

projekty (buď se neimplementují 

nebo se to musí umět odřídit) 

Při business analýze delší než 3 měsíce je 

potřeba zajistit multiprojektové řízení, 

neboť ostatní projekty probíhající ve firmě 

mohou business analýzu daného projektu 

ovlivňovat (a naopak) 

DEL   

V telco sektoru se návrh řešení 

prověřuje méně než v bance, tam 

jde o peníze 

V praxi se někdy má za to, že v bankovním 

sektoru je potřeba všechna řešení před 

zavedením do provozu pečlivě otestovat, 

což v telekomunikačním sektoru není 

bezpodmínečně nutné 

TEL   

Business analýza vycházející ze 

strategických cílů společnosti je 

OK, je nutno se zaměřit na to, co 

se pak realizuje 

V širším pojetí vyhází business analýza ze 

strategických cílů společnosti, je však 

kriticky důležité, aby se toto pojetí pak 

komunikovalo a zpropagovalo do 

projektové business analýzy 

BAS   

U business analýzy by měl být 

efektivní cíl, který by firmě něco 

přinesl 

U business analýzy je kriticky důležitá 

orientace na strategický cíl společnosti 
CSF   

Na vstupu by měla být kritéria, 

která se na konci vyhodnotí 

Na začátku business analýzy je potřeba 

stanovit kritéria pro úspěch business 

analýzy, které jsou na konci business 

analýzy vyhodnoceny 

USP   

Lidé přijímají změnu IS špatně – 

ti, kteří už ve firmě pracují déle, 

těžce přijímají změnu 

Při zavádění informačního systému je 

kriticky důležité nepodceňovat školení, 

lidský faktor na uživatelské straně je 

kritický faktor úspěchu. 

CSF   

Z pohledu firmy je výměna 

systému dobrý zeštíhlovací prvek, 

ušetření peněz (služebně starší 

zaměstnanci jsou obvykle lépe 

placeni a mají sílu si prosadit 

zavedení změn), z pohledu firmy 

to může být pozitivní – je dobré 

pro obměnu zaměstnanců ve 

firmě, vyřazení vyhořelých lidí, 

kteří nechtějí přijímat změny 

Vedlejším efektem zavádění nového 

informačního systému (při současném 

rušení staršího, nevyhovujícího) je také 

„osvěžení“ organizace z pohledu zeštíhlení 

lidských zdrojů, kdy odcházejí 

zaměstnanci nemající zájem se podílet na 

zavádění a využívání nového systému a 

zůstávají zaměstnanci ochotni přijmout 

tuto změnu 

ORG   

Business analýza by měla trvat 

pouze tak dlouho, jak je nutné, 

nesmí ztratit tempo, nesmí být 

roztažený cíl, všichni musejí být 

stále v obraze a neztratit kontext 

Business analýza nesmí trvat příliš dlouho, 

aby neztratila tempo a zapojení členové 

týmu neztratili kontext. Otázkou je, jaká 

doba je mezní. 

DEL   

Business analýza by neměla být 

delší než 3 měsíce, je obvykle 

potřeba víc týmů (pro jeden tým 

by to bylo příliš dlouhé) 

Business analýza by dle praxe neměla být 

delší než 3 měsíce – je-li náročnější je 

možno ustanovit více paralelně pracujících 

týmů. Důležité je ji pak dobře řídit a týmy 

koordinovat. 

DEL   

3 měsíce trvání business analýzy, 

ale požadavky jsou již sepsány 

předem 

V případě, že business analýza je 

plánována na 3 měsíce, je předpokladem, 

že business požadavky jsou již sepsány 

předem. Otázkou je, jak dlouho se sepisují 

tyto požadavky. 

DEL   

Sepsání požadavků může trvat 

max půl roku 

Půl roku je doba v praxi potřebná pro 

sepsání business požadavků. Otázkou je, 

zda vzhledem k nestabilnímu telekom. trhu 

není tato doba příliš dlouhá. 

DEL   



 

 

28 

 

Nutno stále vidět cíl, je možno jej 

rozpadnout i na dílčí cíle, oblasti, 

celky, ty pak už jen validovat. 

Pro business analýzu je kriticky důležité 

stále vidět její cíl – pokud je příliš 

rozsáhlý, je dobré jej rozpadnout na menší 

celky. 

CSF   

Řešit rozdíly mezi celky, nad tím 

mít postavený logický celek 

Při fungování více dílčích cílů je kriticky 

důležité zaměřit se také na integrační 

prvky mezi jednotlivými cíli tak, aby byl 

jasný celek. 

CSF   

Nalezení: 

-          Co se chová společně a 

jinak 

-          Co se může chovat stejně 

-          Sestavení stejných 

logických celků 

-          Validace, že už nemůžeme 

nic sjednotit 

Při rozpadu provádění business analýzy na 

více celků je v rámci zachování logického 

celku potřeba tyto dílčí celky pečlivě 

rozdělit tak, aby byla zajištěna efektivita a 

logika. Otázkou je, podle jakých kritérií 

tyto celky rozdělit. 

MET obsah 

Projekt se musí stavět se stejným 

cílem jako business analýza, která 

je část projektu 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležité, aby projekt, kterého je business 

analýza součástí, byl zaměřen na stejné 

cíle. 

CSF   

Nesahá-li se do systému, pak stačí 

projektové řízení 

Pokud není součástí projektu zavedení 

informačního systému, pak není nutná 

business analýza. 

PRM   

Jde-li o nový systém, pak business 

analýza má větší váhu než celé 

projektové řízení 

V případě zavádění nového informačního 

systému, je business analýza nejdůležitější 

část celého projektu. 

PRM   

Firma je na business odděleních 

řízena v podstatě prodejně, měla 

by být řízena procesně, ale úplná 

pravda to není, občas je řízena 

taky projektově 

V praxi panují pochybnosti o tom, jak jsou 

a jak by měla být business oddělení řízena 

(zda procesně, prodejně nebo projektově), 

všechny modely jsou v praxi uplatňovány. 

ORG   

Procesní řízení je vhodné, 

doplňují-li se stávající systémy 

V případně zavádění určitých částí ke 

stávajícím informačním systémů je pro 

sestavení business požadavků vhodné 

využít řízení pomocí konkrétního procesu 

(není nutno otevírat projekt) 

PRO   

Projektové řízení je lepší při 

zavádění nových systémů, které 

mohou totálně změnit stávající 

proces – procesy vzniknou na 

základě nových systémů 

V případě zavádění nových informačních 

systémů je nutno otevřít projekt a business 

procesy vystavět až na základě tohoto 

projektu. 

PRO   

Realizovatelnost požadavků se 

ověřuje na základě sepsaných 

business požadavků. Dobré je to 

vědět už v čistící části business 

analýzy (je dobré vědět, co systém 

dokáže a nedokáže) 

V praxi se realizovatelnost požadavků 

ověřuje po jejich sestavení, nicméně již ve 

fázi konsolidace business požadavků je 

vhodné vědět, které potenciální systému 

budou vhodné pro realizaci požadavků. 

Pro toto je vhodné přizvat technické 

architekty řešení. 

POZO   

O realizovatelnosti rozhodují 

experti, kteří znají daný systém 

Realizovatelnost business požadavků 

prověřují technici se znalostí daného 

systému – rozhodují expertním odhadem. 

POZO   
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Musí být mechanismus (tým), 

který vyřeší, co s požadavkem 

který nelze realizovat – musejí to 

flexibilně dotáhnout – může se 

překopat i produkt / požadavek. 

Analýza realizovatelnosti se dělá 

v těchto případech na obou 

stranách a porovnávají se náklady. 

Může se ustoupit i od strategie 

firmy – má-li systém omezení, 

může se změnit i náplň 

strategického cíle firmy 

Pro další kroky při zjištění, že daný 

business požadavek nelze zrealizovat, je 

vhodné mít mechanismus dalšího postupu 

– v praxi se obvykle stanovují náklady 

jednak na realizaci business požadavku (z 

toho vyplývá, že realizovatelnost business 

požadavku je pouze otázkou peněz), 

jednak na změnu požadavku. Případně se 

v praxi sleduje i dopad nerealizace 

požadavku do strategie firmy (případně se 

řeší, zda požadavek byl pro strategii 

opravdu nezbytný)  

POZO   

Špatné načasování projektu – 

firma nemá jasno, co všechno 

chce dělat – kritický faktor 

úspěchu 

Kritické pro úspěch business analýzy je 

správné načasování projektu v souvislosti 

s konkretizací strategického cíle 

CSF   

Nekvalitní lidi, nepřipravenost lidí 
Kritické pro úspěch business analýzy je 

angažovat kvalitní specialisty 
CSF   

Nastavení cíle, co se od projektu 

očekává 

Kritické pro úspěch business analýzy je 

mít jasně nastavené cíle a očekávání 

projektu zavádění informačního systému. 

CSF   

Musí být jasně dané cíle a cesta, 

kterou to má, včetně milníků 

Kritické pro úspěch business analýzy je 

vyjasnění postupu celého projektu, včetně 

časových milníků. 

CSF   

Problém je, když firma i něco 

vymyslí a pak na to nemá zdroje 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

nedostatek finančních prostředků pro 

realizaci business požadavků 

RIZ   

Rizika – konkurenční nabídky - 

nelze zohlednit na začátku, zvlášť 

u dlouhých projektů 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

velká flexibilita telekomunikačního trhu – 

toto riziko platí obzvlášť pro velké 

projekty  

RIZ   

Změna dodavatele během projektu 

– odvážné a pro projekt 

nevýhodné – mohou se ztratit 

znalosti, konsekvence (ale po 

zvážení se to dá postoupit) 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

změna dodavatele business analýzy či 

informačního systému v průběhu projektu. 

RIZ   

V rámci projektu probíhal sběr 

business požadavků  - textových i 

use cases (tyto jsou již detailnější) 

Business požadavky mohou být v různých 

podobách – v praxi např. textové a use 

cases, které je detailizují (dle UML) 

POZ   

Ještě před projektem může 

probíhat širší business analýza 

Širší (strategická) business analýza může 

v praxi probíhat ještě před započetím 

projektu. 

BAS   

Získávání informací od lidí 

pomocí různých metod a 

frameworků 

Při sestavování business požadavků je 

možno použít různé, blíže nespecifikované 

metody sběru. 

POZ   

Pak nakreslení procesů 

Při sestavování business požadavků se 

využívá i rozkreslení budoucích business 

procesů. 

PRO   

Pak zpětné probrání, zda jsou 

procesy OK a hledání zlepšení 

Při sestavování business požadavků je 

možno budoucí procesy ještě 

optimalizovat. 

PRO   
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Na workshopu je šampión, který 

ho vede a nějaký zapisovatel 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je v případě workshopů pro sběr 

požadavků přítomnost někoho, kdo 

workshop vede (a někoho, kdo zapisuje 

výstupy). 

CSF   

Workshopu se účastní seniorní 

lidi, kteří budou vlastníci procesu 

V praxi se workshopu pro sběr business 

požadavků účastní i seniorní zástupci 

businessu, kteří jsou budoucími vlastníky 

připravovaných business procesů 

STAV   

V projektu jsou lidi odpovědní za 

sběr business požadavků, 

neprobíhá to nijak sofistikovaně 

Sběr business požadavků v rámci projektu 

zavádění informačního systému nebývá 

v praxi někdy nijak metodické či 

sofistikované 

STAV   

Za každé oddělení je někdo, kdo 

vznáší požadavky 

Při sběru business požadavků je důležitá 

přítomnost zástupců dotčených business 

jednotek. 

ROLE   

Analytik obejde skoro celou 

firmu, pak to sesumarizuje, má 

k tomu někoho z technology, 

který to sesumarizuje pro techniky 

Odpovědnou osobou za sběr business 

požadavků je business analytik. Dále musí 

existovat role, která převede business 

požadavky do jazyka srozumitelného pro 

techniky. Otázkou je, zda se nemůže jednat 

o jednu roli. 

ROLE   

Business owner pomáhá sbírat 

požadavky 

Business vlastník je role, která pomáhá 

sbírat business požadavky. Otázkou je, jak 

jeho pomoc probíhá. 

ROLE   

Návaznost na strategii firmy – 

každý projekt se mapuje na 

strategické cíle (není to na úrovni 

požadavků) 

Návaznost business požadavků na 

strategické cíle se v praxi mapuje na 

úrovni celého projektu, nikoliv na úrovni 

jednotlivých požadavků. Otázkou je, jak je 

zajištěno, že všechny sebrané business 

požadavky efektivně podporují dosažení 

strategického cíle. 

STR   

Ověření, že nový systém pomáhá 

naplnit strategické cíle, neprobíhá 

průkaznou zpětnou kontrolou. Po 

projektu se probírá post 

implementační review, 

nekontroluje se přímo, zda 

strategický cíl byl naplněn 

V praxi není zajištěna zpětná vazba pro 

zjištění, zda zavedený informační systém 

skutečně naplňuje strategické cíle 

společnosti. 

STR   

Business analýza může trvat 10 

dnů až 4 měsíce, závisí to na 

komplexnosti, velikosti změny, do 

kolika procesů to má dopad 

Doba trvání business analýzy se řídí 

velikostí celého projektu (někdy dle 

množství procesů, do kterých mají 

business požadavky dopad) 

DEL   

2 části BA: 

-          Business as usual 

-          Rozvoj businessu – řeší, 

jakou změnu udělat, aby to 

přineslo co největší benefit – děje 

se mimo projekt 

Business analýza bývá v praxi rozdělena 

na 2 části  

-          business – ještě před projektem 

(jedná se o širší strategickou business 

analýzu) 

-          Technologická – analýza a 

rozpracování požadavků v projektu 

BAS   
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Po nadefinování představy začne 

projekt, požadavky se začnou více 

konkretizovat pro technické 

pochopení, je na to již alokovaný 

projektový budget 

Předprojektová business analýza má za cíl 

definovat představu způsobu naplnění 

strategického cíle, pak v rámci projektu se 

řeší technické pochopení této představy. 

BAS   

Po určitém milníku se zvaliduje 

business case - dává se tam už 

pohled i ostatních jednotek ve 

firmě 

Podnikový záměr se reevaluje v průběhu 

projektu. 
BUS   

Prioritizaci požadavků má na 

starosti ten, který pomáhá 

požadavky setřídit – podle síly 

prosazujícího oddělení nebo podle 

velikosti benefitu 

V praxi není zcela jasné, kdo by měl být 

odpovědný za stanovení priorit business 

požadavků. Obvykle je to ovlivněno silou 

prosazujícího oddělení, případně velikosti 

benefitu (otázkou je, pro koho). 

STAV   

Pokud si business požadavky 

protiřečí, musejí se lidi dohodnout 

V případě protikladných business 

požadavků je potřeba, aby se jejich 

vlastníci dohodli. 

POZ   

Steering Committee neřeší 

požadavky 

Řídicí výbor projektu neodpovídá za 

jednotlivé business požadavky. 
PRM   

Hlavní business vlastník – má 

hlavní slovo, pro něj se ten projekt 

dělá 

Zadavatelem projektu a schvalovatelem 

business analýzy je v praxi business 

vlastník. 

STAV   

Nutno řešit i bezpečnostní 

požadavky (které spíš jen 

přidávají náklady) 

Vedle konkrétních business požadavků 

podporujících strategické cíle je nutno řešit 

i ostatní požadavky (např. bezpečnostní 

apod.). Otázkou je, kdo za tyto požadavky 

odpovídá. 

POZ   

Business owner potřebuje, aby 

spolu oddělení mohla 

spolupracovat, takže nezruší 

všechny požadavky 

Ve chvíli schvalování business požadavků 

musí business vlastník v praxi zohlednit i 

interakce mezi jednotlivými 

spolupracujícími odděleními. 

ROLE   

Realizovatelnost business 

požadavků – v telco je skupina 

zaměstnanců plus konzultantů, 

kteří mají zkušenosti a znají 

systémy 

Realizovatelnost business požadavků je 

v praxi prováděna expertním odhadem 

odborníků, kteří znají relevantní systémy. 

STAV   

Požadavky se rozčlení na ty, které 

je možno řešit stávajícími systémy 

a na ty, pro které je potřeba nový 

systém 

Při zjišťování realizovatelnosti business 

požadavků se stanoví ty, které je možno 

řešit stávajícími systémy a ty, pro které je 

potřeba zavést nový systém (nejedná se 

vždy jen o požadavky pro nový systém). 

POZO   

Dodavatelé dotčených systémů 

anebo skupina interních lidí 

zodpovídajících za systém – 

nacení, co znamená implementace 

požadavků + musí se nacenit 

integrace 

Zjišťování realizovatelnosti business 

požadavků se v praxi provádí pomocí 

cenového ohodnocení jejich implementace. 

K tomuto ocenění je potřeba přičíst i cenu 

integrace. 

POZO   

Po nacenění se to předá business 

vlastníkovi, ten spočítá business 

case, ten se pak schvaluje a 

otevírá se projekt 

Po sestavení nákladů na realizaci business 

požadavků v praxi business vlastník 

aktualizuje podnikový záměr a zajistí 

schválení otevření projektu zavedení 

informačního systému (realizace business 

požadavků). 

BUS   
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Na business požadavky existují 

šablony, které se vyplňují; 

nevymýšlí se, který dokument se 

vyplní, ty už existují a jsou jasné 

Pro sestavení business požadavků je 

možno využít předem předpřipravené 

šablony, jejich podoba není zmíněna. 

DOC   

Business vlastník – jeho primární 

role není sběr požadavků, ale 

zajištění přínosu toho, co vymyslí 

Role business vlastníka je odpovědná za 

zajištění přínosu realizovaných business 

požadavků. 

ROLE   

Sepsání požadavků je nutné pro 

měření úspěšnosti. Měří se, zda 

daný projekt byl úspěšný, existují 

metriky 

V praxi někdy existují metriky na měření 

business analýzy prostřednictvím 

sestavených business požadavků. Otázkou 

je, jak toto měření probíhá. 

USP   

Business vlastník není full time 

dedikovaná pozice 

Role business vlastníka v praxi někdy není 

ustanovena jako pozice, jedná se o roli 

přidělenou pro konkrétní strategický cíl. 

ROLE   

Problém je v delegaci role 

business vlastníka – je dobré, 

když je max 2-3 úrovně 

Rizikem při delegování role business 

vlastníka je delegace na příliš nízkou řídicí 

úroveň, která není přímo zapojena ve 

strategickém řízení firmy. 

RIZ   

Návaznost na směrnice – většinou 

ji má na starosti určité oddělení – 

je styčný bod, je odpovědný za 

promítnutí změny do směrnic 

Při zavádění informačního systému je 

nutné tuto změnu promítnout i do 

existujících business procesů a směrnic 

(otázkou je, ve které fázi začít toto 

promítnutí řešit). 

PRO   

Business analýza má svůj proces, 

předem se komunikují časové 

milníky 

Business analýza je součástí procesu řízení 

projektu – je ohraničena časovými milníky 

v projektu. 

DEL   

Ověřování realizovatelnosti – 

občas se stane, že požadavky jsou 

nerealizovatelné nebo idea už 

ztratila opodstatnění – business 

vlastník hledá benefity 

Business vlastník musí ve fázi ověřování 

realizovatelnost business požadavků 

zajistit jejich aktuální opodstatnění (v 

praxi se občas stane, že business 

požadavky ztratí svůj smysl).  

ROLE   

Business case se schvaluje- 10% 

případů se neschválí a nerealizuje 

Před otevřením projektu do další fáze se 

schvaluje podnikový záměr (v praxi se 

někdy stává, že není schválen – cca 10% 

případů). 

BUS   

V případě hledání úspor se mohou 

rušit i běžící projekty – jeden 

z ukazatelů je business přínos 

Vzhledem k rychlým změnám na trhu 

telekomunikací se může stát, že je zrušen i 

běžící projekt – možnost zrušení se 

zvažuje na základě přínosů projektu – 

proto je nutné průběžně aktualizovat 

podnikový záměr projektu. 

BUS   

Kritickým faktorem úspěchu je 

seniorita business vlastníka a jeho 

zkušenost, dále zkušenosti týmu 

dodávajícího vstupy. Záleží i na 

pracovním týmu, jak se spolu 

dohodnou 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je dostatečná odbornost všech 

zúčastněných rolí a jejich vzájemná 

komunikace 

CSF   

Osobní spolupráce týmu – 

business analýza se nedá dělat 

vzdáleně (offshore) – komunikace 

je velmi důležitá 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležitá vzájemná komunikace, proto ji 

nelze zpracovávat vzdáleně (ve virtuálním 

týmu).  

CSF   
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Business vlastník občas řeší víc 

projektů najednou – multitasking 

je problém pro všechny členy 

řešící požadavky  

Jelikož není role business vlastníka 

dedikována pro jeden projekt, existuje zde 

riziko nedostatečného soustředění se pouze 

na danou business analýzu 

PRB   

Podpora pro business vlastníka od 

managementu na prosazení 

požadavků – může být riziko, že 

se požadavky nebudou realizovat, 

je-i podpora malá 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je dostatečná podpora business 

vlastníka managementem 

CSF   

Rizika splývají s kritickými 

faktory úspěchu 

-          Legislativní změny 

-          konkurence 

Kritické faktory úspěchu a rizika některým 

respondentům splývají. 
CSF   

Typická rizika jsou i vnitřní 
Rizika pro business analýzu mohou 

vznikat vně i uvnitř podniku 
RIZ   

CSF – něco, co má být, aby 

výsledek vzniknul 

Kritické faktory úspěchu pro business 

analýzu jsou někdy vnímány jako 

podmínky pro dosažení cíle business 

analýzy. 

CSF   

Rizika – může negativně, i 

pozitivně ovlivnit úspěch 

Riziko je v praxi vnímáno jako negativně i 

pozitivně působící na výsledek business 

analýzy. 

RIZ   

Riziko – to, že člověk, který je 

business vlastník, je málo seniorní 

Rizikem jsou malé zkušenosti business 

vlastníka 
RIZ   

I PM si musí vydobýt viditelnost 

pro projekt – malá významnost 

znamená nominaci juniorů, kteří 

vymýšlejí „pitominy“ 

Kriticky důležité je, aby byl projekt na 

úrovni managementu dostatečně viditelný. 

Toto je úloha mimo jiné i pro projektového 

manažera, který si musí vydobýt 

dostatečnou viditelnost projektu. 

CSF   

Spolupráce týmu – dá se zlepšit i 

osobou projektového manažera, 

akcemi pro lepší fungování celého 

týmu 

Silná osobnost projektového manažera a 

aktivitami na stmelení projektového týmu 

je možno zlepšit komunikaci a spolupráci 

uvnitř projektového týmu. 

ORG   

Multitasking – musí se vydobýt 

full time delegování lidí, pak se 

mohou plánovat celodenní 

workshopy – toto se povede 

málokdy a jen po určitý čas 

Rizikem pro business analýzu je 

multitasking zapojených rolí, které nemají 

na starosti pouze daný projekt. 

RIZ   

Specifika telco – lidi spolu lépe 

spolupracují, větší flexibilita, 

týmová práce, jedná se o mladší 

firmy 

Specifické v telekomunikačním sektoru 

mimo jiné je, že zaměstnanci spolu lépe 

spolupracují, protože se obvykle jedná o 

mladší firmy. 

TEL   

Telekomunikace jsou hodně 

závislé na IT  

Telekomunikace je obor, který je vysoce 

závislý na informačních systémech. 
TEL   

Metodika business analýzy pro 

telco sektor – určitě by se hodila. 

Lidem v telco by prospěla osvěta 

a hinty, jak to dělat lépe 

Metodika business analýzy 

v telekomunikacích by pracovníkům 

pomohla z hlediska základní pomoci, která 

by jim pomohla se orientovat v business 

analýze 

MET účel 
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Každé telco má metodiku, ale ve 

finále to umí jen pár lidí, kteří 

mají odpovídající zkušenosti 

Dá se říct, že v praxi má každá 

telekomunikační firma nějaký postup pro 

business analýzu, ale existuje jen pár lidí, 

kteří mají s business analýzou odpovídající 

zkušenosti. 

TEL   

Důležité je umět pracovat s lidmi 

a dostat z nich požadavky 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je umět pracovat s lidmi, kteří 

vznášejí business požadavky 

CSF   

Business analýza je sběr 

požadavků, procesů, představ, 

strategie zákazníka 

Business analýza zahrnuje nejen sběr 

business požadavků, ale také procesů, 

představ businessu a strategických cílů – 

jedná se jak o širší pohled na business 

analýzu, tak o užší. 

BAS   

Business analýza stanovuje, co 

chci, jak a proč 

Business analýza v praxi definuje, co se 

má zavést (co), jakým způsobem se to má 

zavést (spíš z časového pohledu, případně 

s ohledem na realizovatelnost požadavků, 

jakými systémy a jaké budou náklady) a 

dále proč (jedná se o návaznost na 

strategické cíle společnosti). 

STAV   

Pak se jde do většího detailu – 

např, co a komu chci prodávat, 

pak procesy, pak business 

požadavky 

V případě detailního zpracování business 

požadavků je potřeba je svázat 

s případnými aktivitami v business 

procesech 

PRO   

Problém je, že se v první fázi 

často chodí do absolutního detailu 

– tím pádem řešíme spíš stávající 

stav anebo musíme vnést příliš 

mnoho fantazie 

Rizikem při business analýze je příliš 

velký detail již od začátku, který není 

možno postavit na reálných základech 

spolu se zachováním logického celku 

RIZ   

Správně by se business analýza 

měla řešit iterativně – nejprve 

high level (požadavky, procesy), 

pak, jak realizovat, jak 

automatizovat, pak řešení se 

systémem – technology in mind – 

tam, kde mě systém limituje, 

řeším customizaci 

Správný postup pro business analýzu je 

postupná detailizace požadavků spolu 

s postupným doplňováním způsobu jejich 

realizace. Vhodné je požadavky tvořit již 

s ohledem na dostupnou technologii, 

abychom zajistili efektivitu realizace. 

POZ   

Jdu-li druhým přístupem, ohýbám 

systém už od začátku 

Pokud bychom prováděli úplný detail 

business požadavků již od začátku, 

zvyšovali bychom neúměrně náklady na 

informační systém, který by bylo nutno 

upravovat podle požadavků. 

PRB   

Při technology in mind je jiné 

myšlení – nastavení myšlení lidí 

je základ úspěchu  

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je nastavení správného myšlení 

zapojených lidí již od začátku (např. 

s ohledem na technologii, která se bude 

využívat). 

CSF   

Role – zákaznická strana – měl by 

to řídit ten, kdo to platí, jinak to 

není motivováno 

Na zadavatelské straně by měl business 

analýzu řídit držitel rozpočtu, protože jen 

on je motivován zajistit úspěch business 

analýzy. 

ROLE   

Dát lidem, kteří to analyzují, 

kompetence a rozhodovací 

pravomoci 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležité dát lidem, kteří tuto analýzu 

provádějí, rozhodovací pravomoci. 

CSF   
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Měl by být tým lidí i z provozu 

Součástí týmu provádějícího business 

analýzu by měli být i lidé z provozu 

informačních systémů. 

ORG   

Dodavatelská strana - měl by řídit 

ten, kdo „to platí“ 

I na dodavatelské straně by měl business 

analýzu řídit držitel rozpočtu za 

dodavatelské zdroje. 

ROLE   

U menších projektů je možno 

udělat business analýzu interně 

V případě, že se jedná o menší projekty, je 

možno business analýzu provádět interně. 

Otázkou je, jak definovat menší projekt. 

PRM   

U větších projektů není na interní 

business analýzu dostatek 

interních zdrojů (mají svou 

agendu) 

U větších projektů je potřeba přizvat pro 

provedení business analýzy externí 

dodavatele, protože interní zaměstnanci 

nemohou být na business analýzu uvolněni 

v odpovídajícím časovém fondu. 

ORG   

Strategický cíl by měl být 

promítnut v business analýze 

Business analýza musí ve svých výstupech 

rozpracovat strategický cíl organizace. 
STR   

V zákaznických týmech lidi často 

zapadnou do detailu a zapomenou, 

proč to dělají 

Při provádění business analýzy často 

business zapadá do příliš velkého detailu 

již od počátku bez zachování celkové 

logiky. 

PRB   

Od prvního nápadu po produkci 

by měl uplynout max 1 rok – 

pokud je nutné, může se projekt 

rozdělit na menší části. Ideální je 

6 měsíců 

Celý projekt zavádění informačního 

systému (včetně provedení širší business 

analýzy ze strategického pohledu) by 

neměl trvat déle než jeden rok. Pokud je 

potřeba delší čas, je vhodné rozdělit 

projekt na menší celky. 

DEL   

Je tlak na time to market 

V telekomunikačním sektoru je při 

zavádění informačních systémů velký tlak 

na rychlost a co nejkratší délku trvání 

projektu. 

DEL   

Business požadavky v malých 

projektech – mohou být v xls, 

Formát pro sestavení business požadavků 

není stanoven, pro malé projekty stačí MS 

EXCEL.  

DOC   

Ve velkých projektech je vhodné 

použít nástroj (relační databázi, 

zvlášť, chci-li business požadavky 

použít i v budoucnu) 

Ve velkých projektech s komplikovanými 

business požadavky je vhodné použít pro 

business analýzu nějakou relační databázi, 

abychom sebrané business požadavky 

zachovali i pro případné další projekty. 

DOC   

Nemělo by se stát, že jsou 

požadavky nerealizovatelné, 

pokud je technology in mind 

V případě využití sestavování business 

požadavků již od počátku s ohledem na 

využitou technologii by se nemělo stát, že 

požadavky budou nerealizovatelné. 

POZ   

Nerealizovatelnost se může stát, 

pokud řeším požadavky na zelené 

louce 

V případě, že jsou business požadavky 

řešeny odtrženě od budoucí technologie, 

může se stát, že budou nerealizovatelné. 

POZ   

Stakeholdeři mají velké 

rozhodovací pravomoci, vlastníci 

na straně business zákazníka 

Vlastníci business požadavků by měli mít 

velké rozhodovací pravomoci. 
ROLE   

Soulad se strategickými cíli – cíl 

by se měl stále držet, ale může se 

v čase měnit 

Je potřeba zachovávat soulad se 

strategickými cíli, ale je potřeba mít na 

paměti, že strategické cíle se mohou v čase 

vyvíjet. 

STR   
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Business analýza je hotová 

podpisem akceptačního protokolu 

Výsledky business analýzy musí být 

stvrzeny podpisem akceptačního protokolu 

(otázkou je, kdo tento protokol 

podepisuje). 

MET obsah 

Dle agile metody je dobré lidi 

limitovat časem a penězi 

Pro business analýzu je možno využít 

agilní metodiku vývoje software. V tomto 

případě je potřeba členy projektového 

týmu limitovat stanoveným časovým a 

finančním rozpočtem. 

ZAV   

Měření úspěchu business analýzy 

se dá provést tím, že se dodržely 

vstupní parametry (čas a peníze), 

dále tím, že se dodrží vstupní cíle 

Business analýzu je možno zpětně 

vyhodnotit jako úspěšnou, pokud byl 

dodržen časový a rozpočtový fond a také 

souladem výsledku se strategickými cíli. 

USP   

Agile metoda pracuje s principem, 

že business požadavky vznikají 

spolu s implementací – musím mít 

rozmyšleno, co chci dělat – mít 

strategii a cíle, pak už kreslím 

procesy a use cases 

V případě využití agilní metodiky vývoje 

software je velmi důležité, aby byl 

strategický cíl na počátku pečlivě 

rozmyšlen, protože spolu se vznikem 

business požadavků dochází i k 

současnému zavádění informačního 

systému. 

ZAV   

Musím nadefinovat role 

v procesu, pak jednotlivé kroky, 

pak to promítnu do cílového 

systému a v něm řeším detail  

V případě definice business procesu jako 

součást business požadavku je potřeba 

identifikovat procesní role a definovat 

procesní kroky. Pak je možno přistoupit 

k detailizaci. 

PRO   

Feasibility study – u velkých 

projektů nemá smysl, řeším detail 

v příliš velkém předstihu 

U velkých projektů nemá studie 

realizovatelnosti podle praktických 

zkušeností smysl, protože se řeší detail 

příliš s velkým předstihem. Otázkou je, jak 

ověřit realizovatelnost požadavků.  

PRM   

Agilní metoda vyžaduje 

spolupráci, je vhodná i pro velké 

programy 

Agilní metodika vývoje software je podle 

praxe vhodná i pro velké projekty zavádění 

informačního systému, ovšem vyžaduje 

výbornou spolupráci všech zúčastněných. 

ZAV   

U malých projektů je waterfall 

v pořádku – business analýza trvá 

cca 1 týden 

U malých projektů je možno využít 

vodopádovou metodu vývoje software. 
ZAV   

Kritickým faktorem je umění 

udržet detail 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je udržet odpovídající míru 

detailu. 

CSF   

Většinou v každém oboru je 

nějaký rámec – vždy je jednodušší 

použít metodiku než začít s čistým 

papírem (eTOM, ITIL) – mělo by 

se využívat jako checklist 

Pro business analýzu je vhodné využívat 

nějaké základní metodiky, abychom 

neztráceli čas něčím, co je již vymyšleno, 

a zároveň na něco nezapomněli. 

MET účel 

U business analýzy je problém 

špatně nastavené rozhodování a 

schvalování 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

nesprávně nastavené rozhodovací a 

schvalovací pravomoci u zúčastněných. 

RIZ   

Je dobře, když projekt řídí ten, 

kdo má právo rozhodnout – 

business owner 

Projekt by měl řídit business vlastník 

z důvodu pravomoci rozhodovat – otázkou 

je, jakou roli má projektový manažer. 

ROLE   
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Velkou roli hraje steerco, to má 

rozhodovací pravomoci (nemělo 

by být x potřebných schůzí) 

V business analýze by měl být nejvyšším 

rozhodovacím orgánem Řídicí výbor 

projektu. 

ORG   

Někdy si vezme projekt k sobě 

přímo člena boardu, projekt má 

pak větší váhu 

Pro projekty s vysokou strategickou váhou 

je vhodné zapojit přímo i člena nejvyššího 

vedení firmy, který je nositelem 

strategického cíle. 

PRM   

Při některých rozhodnutích se lidi 

mohou bouřit – je potřeba 

rozhodnutí managementu 

Přítomnost a rozhodování managementu 

v business analýze napomáhá řešení 

případných sporů. 

ORG   

Důležité je na sebe vzít i 

odpovědnost 

V business analýze je důležité podchytit i 

odpovědnost za všechny rozhodnutí. 
ORG   

Rozhodovací impotence je vražda 

všech programů pro transformaci 

Kriticky důležité je, aby byla jasně 

stanovena a vykonávána rozhodovací 

pravomoc zejména u transformačních 

projektů. 

CSF   

Riziko je překotný vývoj telco 

businessu – je-li roční projekt, 

může se stát, že se v polovině 

vytratí cíl a strategie si vyžádá 

změnu 

Pro business analýzu je rizikem překotný 

rozvoj telekomunikací, protože strategice 

je tvořena na krátké období a není řečeno, 

že v tomto období nemůže dojít k její 

změně. 

DEL   

Specifika telca – z pohledu trhu 

jde o jedno z nejdynamičtěji se 

vyvíjejících odvětví; stále přichází 

nová technologie 

Telekomunikační sektor je velmi 

dynamicky se rozvíjející odvětví zejména 

s ohledem na stále novou a novou 

technologii. 

TEL   

Velká konkurence v telco – je 

nutná schopnost rychlé reakce 

V telekomunikačním trhu je velká 

konkurence, která vyžaduje nutnost rychlé 

reakce na změny na trhu. 

TEL   

Metodicky vhodné by bylo 

nastavit úroveň detailu – dá se 

limitovat tím, na co chci kroky 

vázat 

Správná úroveň detailu je kriticky důležitá 

pro úspěch business analýzy. 
CSF   

Možná by šlo vymyslet i metodu 

pro požadavky 

Vhodné by bylo nastavit metodu pro sběr a 

analýzu business požadavků. 
MET obsah 

Nutná správná struktura, 

stakeholdeři musejí mít 

pravomoci a být odpovědni za 

rozhodnutí 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je nastavení odpovídající 

projektové struktury včetně odpovědností a 

pravomocí. 

CSF   

Jde-li business analýza do příliš 

velkého detailu, je potřeba příliš 

mnoho lidí 

V případě příliš velkého detailu pro 

business analýzu je potřeba mnoho 

zapojených projektových členů (což je 

neefektivní a nákladné). 

PRB   

Nejtěžší je mentálně přepnout lidi 

na přístup, jakým se to má dělat. 

V malých projektech je úroveň 

detailu jiná než ve velkých 

V business analýze je náročné psychicky 

členy projektového týmu orientovat na 

správný postup a správnou úroveň detailu. 

Navíc je potřeba si uvědomit, že malé 

projekty jsou jiné než velké. 

PRB   

Při business analýze čekáme, že 

business přijde s požadavkem a 

ten už jen zanalyzovat a najít 

řešení 

V případě business analýzy je v praxi již 

někdy předpokladem, že business 

požadavky jsou sebrány ještě před 

business analýzou (před započetím 

projektu). 

STAV   
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Při business analýze vždy záleží 

na business vlastníkovi – jak zná 

problematiku a nakolik převálcuje 

IT, které ho někam tlačí 

Role business vlastníka musí zahrnovat i 

určitý stupeň technické znalosti 

problematiky, aby mohl komunikovat i se 

zástupci IT. 

ROLE   

Není to jen o lidech, ale i o tom, 

že business musí říct, co chce 

dělat, pak se na to vymýšlí 

finančně obhajitelné řešení 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležité, aby zástupci businessu měli 

vyjasněné strategické cíle a dokázali 

vymezit business požadavky. 

CSF   

Business zadá strategii, business 

vlastník ji rozpracuje, pak 

validace oproti IT 

Role business vlastníka je odpovědná za 

rozpracování business strategie. 
ROLE   

Ve velké společnosti jde o to, že 

v každé roli je někdo jiný, 

nepotkávají se lidi stejné kvality 

Ve velké telekomunikační společnost 

ovlivňuje business analýzu i lidský faktor 

– kvalita zapojených lidí bývá různá a 

rozmanitá. 

STAV   

Role business owner – ví, co se od 

řešení na konci chce, rozumí 

strategii, vidí, zda řešení naplňuje 

strategii nebo ne 

Role business vlastníka je odpovědná za 

porozumění strategie podniku a za 

zajištění souladu navrhovaného řešení 

s těmito cíli. 

ROLE   

Business owner je náročná role – 

musí rozumět businessu, ustát si 

své stanovisko, neměl by být 

součástí hledání cesty k cíli – 

může být pro jednoho člověka 

velmi těžký úkol 

Role business vlastníka je velmi náročná – 

kromě znalostí problematiky musí jít také i 

přirozenou vůdčí osobnost orientovanou na 

cíl 

ROLE   

Business analytik by mohl hledat 

cestu – někdo, kdo domyslí, jak se 

řešení má chovat, bez ohledu na 

techniku 

Role business analytika je odpovědná za 

logickou konsolidaci business požadavků a 

za nalezení způsobu realizace business 

požadavků 

ROLE   

Rozmělní-li se odpovědnost, pak 

ji vlastně nemá nikdo 

Odpovědnost u jednotlivých rolí 

v business analýze není možno 

rozmělňovat, pak se ztrácí jednoznačná 

identifikace odpovědné osoby. 

PRB   

Business analýza v menších 

projektech být nemusí (např. 

upgrade provozních systémů) 

U menších projektů (týkajících se 

provozních zásahů do informačních 

systémů) není nutno business analýzu 

provádět 

ZAV   

Neřeší se, zda firma systémy 

vůbec potřebuje – ve velkých 

firmách lidé chtějí držet svou 

důležitost udržením nepotřebných 

systémů 

Ve velkých firmách je riziko, že existuje 

snaha o zachování nepotřebných systémů 

z důvodu zachování vlastní důležitosti 

zaměstnanců o tyto systémy pečujících 

RIZ   

Konzultační firmy – mohou 

poradit, ale nedodávají systémy, 

mohou mít jiné cíle než firma 

interně 

U provádění business analýzy externě 

prostřednictvím konzultační firmy existuje 

riziko jiných zájmů této firmy. 

MET zkušenosti 

Záleží na důvěře firmy, zda 

business analýzu svěří externí 

firmě 

Při svěření business analýzy externí firmě 

je důležité, aby zadavatel pečlivě zvážil 

důvěru v tuto firmu 

ORG   

Business analýza musí být čitelná 

pro všechny členy v týmu, kteří 

mají různé role 

Výstupy business analýzy musejí být 

srozumitelné pro všechny zapojené role 

(jak business, tak IT). 

DOC   
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Vlastnictví požadavku – ten, kdo 

je vlastník, by měl umět 

požadavek obhájit 

Vlastník business požadavku by měl umět 

argumentačně svůj požadavek obhájit 
ROLE   

Ve velkých projektech jsou tisíce 

požadavků. Jak je může vlastnit 

pár lidí? Z toho vyplývá, že velké 

projekty jsou těžko udržitelné 

Velké projekty jsou v praxi špatně 

udržitelné zejména z důvodu vlastnění 

velkého počtu business požadavků - není 

možno, aby množství požadavků vlastnilo 

pár zapojených lidí. 

PRM   

Musí fungovat konsolidace – 

někdo musí řídit už business 

zadání 

Pro business požadavky je důležitá jejich 

konsolidace do logického celku. 
POZ   

Zastřešující role – business 

konzultant 

Business konzultant je zastřešující rolí 

v business analýze. Otázkou je, co je 

náplní této role. 

ROLE   

Business owner – taky zastřešuje 

Business vlastník je rovněž zastřešující 

rolí. Otázkou je, jaký je výklad pojmu 

„zastřešující“. 

ROLE   

Business analýza je ve velkých 

projektech součást projektu 

V případě velkého projektu zavádění 

informačního systému je součástí projektu 

také business analýza. 

PRM   

Velké projekty trvají dlouho, 

proto se musí business zadání 

vyvíjet – musí být architekt, který 

domýšlí dopady zadání 

V případě velkého projektu je potřeba, aby 

se business zadání vyvíjelo – musí být 

přítomna role architekta, který domýšlí 

dopady business požadavků. 

ORG   

Business nesmí projekt po 

skončení business analýzy opustit 

Po skončení business analýzy zástupci 

businessu z projektu neodcházejí, podílejí 

se i na dalších fázích zavádění 

informačního systému. 

ORG   

Měření úspěchu business analýzy 

– např. na základě výsledků 

implementace (při problému se 

hledá, kde se to stalo) 

Úspěch business analýzy je možno měřit 

zpětně podle výsledků zavádění 

informačního systému – zpětně se hledá, 

kde nastal problém (pokud se takový 

vyskytne). 

USP   

Požadavky by neměly být v příliš 

velikém detailu – pak se ladí, 

když se hledá řešení 

Business požadavky by neměly být 

sestavovány v příliš velkém detailu, tento 

detail se řeší až při návrhu způsobu 

realizace.  

POZ   

Business analýza se dá použít ve 

všech metodikách – musí být vždy 

na začátku, musí dát projektu 

směr  

Business analýza je obsahem projektu bez 

ohledu na zvolenou metodu zavádění 

informačního systému. 

PRM   

U agilní metodiky se to dělá do 

určité úrovně detailu – ještě 

nevíme, do jaké 

Při využití agilní metodiky panují 

nejasnosti, do jaké míry detailu má být 

business analýza provedena. 

ZAV   

Délku trvání business analýzy 

není snadné definovat. Bylo by 

zajímavé zjistit závislosti mezi 

délkou projektu a business 

analýzou 

Lze říci, že délka business analýzy může 

být ovlivněna délkou trvání projektu. 
DEL   

Business analýza by měla trvat 

symetricky k délce projektu 

Délka trvání business analýzy by měla 

odpovídat vhodně stanovenému poměru 

s délkou projektu. 

DEL   
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Je-li vlastník vize a tým, který 

říká „jak“ s výsledkem spokojeni, 

vlastník (koordinátor) pak řekne, 

že je business analýza hotová 

Business analýza se považuje za hotovou 

ve chvíli, kdy business vlastník a business 

analytik schválí výstupy. 

MET obsah 

Vlastník má přehled o celé 

definici a dokáže se za ní postavit 

Business vlastník musí být vůdčí osobnost, 

která obhájí celé portfolio business 

požadavků. 

ROLE   

Realizovatelnost požadavků – je o 

zručnosti architektů 

Realizovatelnost business požadavků je 

ověřována architekty řešení, kteří by proto 

měli být součástí business analýzy. 

ROLE   

Pokud by architekti v business 

analýze nebyli, bylo by nutno 

zařadit do projektu čas na předání 

do IT a jejich pochopení 

V případě, že nejsou architekti řešení 

zahrnuti do business analýzy, pak se musí 

projekt zavádění inf. systému prodloužit o 

čas na předání požadavků do IT a jejich 

prostudování a pochopení architekty. 

PRB   

Architekt by neměl psát business 

požadavky 

Architekt řešení není role odpovědná za 

sepsání business požadavků. 
ROLE   

Soulad požadavků se 

strategickými cíli by měl zajistit 

vlastník – člen týmu mu představí 

své požadavky, vlastník to 

připomínkuje (aby zajistil soulad 

s cíli) 

Business vlastník je odpovědný za 

zajištění souladu business požadavků se 

strategickými cíli. 

ROLE   

Může se stát, že musí být 

poupravena vize, pokud lze 

požadavky naplnit pouze s příliš 

velkým úsilím 

V případě příliš náročné (nákladné) 

realizace business požadavků je vhodné 

znovu analyzovat strategické cíle s cílem 

nalezení úspor v pozměnění strategického 

cíle. 

STR   

eTOM (příp. jiné procesní 

metodiky) je dobrý na něco, co 

pomůže zarámovat 

Při provádění business analýzy 

v telekomunikacích je vhodné použít 

procesní rámec eTOM, který napomůže 

vymezení business požadavků. 

PRO   

Jde-li se přístupem, že mám 

kostičky, které musím naplnit, 

musím mít relativně dost času 

Při využití procesního rámce při tvorbě 

business požadavků existuje riziko, že se 

snažíme o umělé posouzení všech procesů 

– je to časově náročné.  

PRO   

Otázka je, jak efektivně lze 

s frameworkem pracovat 

Otázkou zůstává, jak zajistit efektivitu 

práce s procením rámcem tak, aby 

pomáhal, nikoliv přidával práci. 

PRO   

Business analýza v organizaci – 

pozor na to, abychom lidem 

nediktovali z mnoha stran, jak se 

mají chovat 

Při uvolňování rolí do projektu business 

analýzy existuje riziko protikladných 

zájmů jednotlivých rolí, ve kterých daní 

zaměstnanci vystupují. 

RIZ   

Business analytik je full time 

disciplína 

Role business analytika je definovaná na 

plný úvazek. Otázkou je, zda jen pro 

projekt, nebo pozičně. 

ROLE   

Business má řadu lidí, kteří se 

starají o běžnou operativu, otázka 

je, jak si dokáže vytáhnout 

nějakého business analytika – 

v čem bude lepší (zda v operativě 

nebo v analýze) 

V případě uvolnění zaměstnance, který má 

na starosti běžnou business operativu, pro 

roli business analytika existuje riziko, že 

této zaměstnanec nedisponuje schopnostmi 

provádět business analýzu a zároveň 

budou jeho schopnosti chybět v operativě. 

RIZ   
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Pokud si najmu konzultanta na 

trhu, mohou mi uniknout interní 

informace ven z firmy (strategie je 

obvykle interní) 

V případě svěření role business analytika 

externistovi existuje riziko úniku interních 

strategických informací. 

RIZ   

Kritickým faktorem úspěchu je 

motivace lidí – když si např. 

vezmu lidi z provozu businessu, 

může tam být spíš negativní 

motivace (protože je to zadání 

úkolu nad rámec jejich činností) 

Kritickým faktorem úspěchu business 

analýzy je motivace zapojených lidí 

(zároveň také motivace daná jejich 

zatížením v rolích mimo projekt business 

analýzy) 

CSF   

Specifika telekomunikací – doteď 

telco nebylo tak komoditní, jde o 

poskytovatele služeb, které 

mohou být různé pro různé 

zákazníky – je to komplexní 

Telekomunikační trh se rychle mění. TEL   

V telco sektoru se servisuje větší 

portfolio zařízení 

V telekomunikačním sektoru hraje velkou 

úlohu technologie a náročnost jejího 

provozu. 

TEL   

Bylo by vhodné zobecnit 

metodiku do dokumentu, protože 

lidi, kteří se jí zabývají, nemají 

čas se podívat na její proces tak, 

jak by správně měl fungovat 

Pro telekomunikační sektor by byla 

vhodná jednoduchá metodika business 

analýzy, která by odpovídala malým 

časovým možnostem odborníků, kteří by jí 

využívali. 

MET srozumitelnost 

Metodické hinty v jednom 

dokumentu pro zajištění efektivity 

práce by byly vhodné 

Metodika business analýzy by bylo vhodné 

zpracovat do jednoho dokumentu. 
MET srozumitelnost 

Business analýza je chápána jako 

business request od zákazníka na 

počátku rozhodnutí o 

implementaci a cíl, kam by chtěli 

dojít 

V praxi je business analýzu možno chápat 

jako naplnění souhrnného business 

požadavku zákazníka se současným 

rozhodnutím, že tento požadavek bude 

realizován a jaký cíl naplňuje. 

MET obsah 

Problém je nedostatečný popis 

požadavků 

Problémem business analýzy může být 

nedostatečný popis business požadavků 
PRB   

Akceptační kritéria – je vhodné, 

aby byly už v analýze 

Pro akceptaci zavedeného informačního 

systému je vhodné již v business analýze 

sestavit akceptační kritéria 

ZAV   

Business analytik musí mít 

přehled v oboru nejen na 

konkrétní produkt 

Business analytik je role, která musí mít 

přehled o informačních systémech, které 

by mohly naplnit business požadavky 

ROLE   

Napojení business analýzy na 

strategické cíle – při nabízení 

produktu je potřeba umět říct, co 

jím zákazník dosáhne 

Business analýzu je možno využít i 

k obchodním účelům ze strany dodavatele 

informačních systémů – dodavatelé musí 

umět stanovit, kterých strategických cílů 

zákazník při zavedení daného 

informačního systému dosáhne. Otázkou 

je, zda dodavatel má přístup ke 

strategickým cílům firmy. 

STR   

Business case dodavatel pro 

zákazníka nepočítá – v IT by to 

asi moc nešlo – lze jedině říct, 

kolik se ušetří na platech, pokud 

se manuální činnost zautomatizuje 

V praxi je někdy složité vypočítat 

podnikový záměr pro naplnění určitého 

strategického cíle, což má za následek, že 

se někdy podnikový záměr nepočítá. 

Otázkou je, jak se pak dá vysledovat, zda 

přínosy informačního systému jsou větší 

než náklady na něj. 

BUS   
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Je-li dobrá business analýza, pak 

je jednoduchý projektový 

management. Měla by být vazba 

mezi business analýzou a 

projektovým managementem 

Business analýza a projektový 

management jsou spolu úzce spojené. 

Úspěch jednoho podmiňuje úspěch 

druhého. 

PRM   

Business analýza říká, co se má 

dělat (dodat) 

Business analýza definuje, jak naplnit 

strategické cíle (co se má dodávat). 
STR   

Projektový management říká, jak 

se to má dodat (udělat) 

Projektový management definuje, jakým 

způsobem se naplní strategické cíle (jak se 

má dodávat) 

PRM   

Business analýza končí předáním 

díla 

Business analýza končí předáním jejích 

výstupů. 
MET obsah 

Nejprve se vyjedná cena. Pak se 

analyzuje prostředí zákazníka, pak 

zákazník rozhodne, co chce a co 

ne, pak implementace, pak 

předání, pak vyhodnocení, zda 

dodávka obsahovala vše, co měla 

Při zavádění informačního systému se 

v praxi někdy nejdříve se zákazníkem 

vyjedná cena. Otázkou je, jak mi následně 

mohou ovlivnit sebrané a zanalyzované 

business požadavky. 

ZAV   

Na straně zákazníka by měla být 

koordinace, měla by být 

komunikace  

Kriticky důležitá pro úspěch business 

analýzy je dobrá koordinace a 

komunikace. 

CSF   

Délka trvání business analýzy je 

dle velikosti projektu – od 

jednotek dnů (zahrnuje 

komunikaci se zákazníkem a 

zpracování) 

Délka business analýzy přímo závisí na 

délce celého projektu. Otázkou je, zda 

délka projektu je přímo úměrná velikosti 

projektu. 

DEL   

Po zpracování se odevzdá 

zákazníkovi a domlouvá se, co se 

dodá 

V praxi se někdy po zpracování business 

analýzy dojednává se zákazníkem, co se 

dodá. Není zmíněno, zda je to s ohledem 

na rozpočet či realizovatelnost požadavků. 

ZAV   

Výstupem business analýzy je 

popis produktu (základní body), 

detailní popis prostředí zákazníka 

Výstupem business analýzy je v některých 

případech popis produktu, který se má 

dodávat, a detailní popis prostředí 

zákazníka. Toto je důkazem nesprávného 

chápání business analýzy. 

ZAV   

Business analýza slouží jako 

podklad pro vývoj, aby věděli, co 

dodat 

Business analýza v praxi slouží jako 

podklad pro vývoj informačního systému. 
MET účel 

Business analýza říká, co je cílem 

projektu – kritické a méně kritické 

funkčnosti, akceptační kritéria, 

základní testovací scénáře 

Business analýza s ohledem na strategický 

cíl společnosti definuje kritičnost 

jednotlivých funkcionalit, akceptační 

kritéria a testovací scénáře pro akceptaci. 

MET obsah 

Prioritizace – kritéria by měl 

dodat dodavatel, měl by se 

shodnout se zákazníkem 

Kritéria prioritizace v praxi někdy dodává 

dodavatel. Otázkou je, zda tato kritéria 

plně odrážejí strategické priority 

zákazníka. 

STR   

Ověření realizovatelnosti – 

obchod, business analýza, vývoj 

(říká, zda je to realizovatelné) 

Někdy v praxi definují realizovatelnost 

business požadavků zástupci vývoje. 

Otázkou je, zda mají vývojáři zkušenosti 

architektů řešení. 

ROLE   
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Business analýza by měla projít 

celou firmou zákazníka 

Při business analýze je potřeba zjistit 

business požadavky z celé firmy 

zákazníka. Otázkou je, zda je posuzováno, 

kterých oddělení se business požadavky 

týkají. 

POZ   

Používá se agilní metodika – 

scrumy a týdenní sprinty – plán 

toho, co se má dělat, řeší se 

příležitosti 

Při business analýze se v praxi někdy 

používá agilní metoda vývoje software. 
ZAV   

Snaha je co nejvíce zkracovat 

termíny 

Při business analýze existuje v praxi tlak 

na zkracování termínů dodání. 
DEL   

Soulad s cíli e prověřuje neustále 
V praxi se někdy ověřuje soulad business 

požadavků se strategickými cíli průběžně. 
STR   

Měření úspěchu je zajištěno tím, 

že to zákazník akceptuje 

Business analýza se v praxi někdy 

považuje za úspěšnou, pokud ji zákazník 

akceptuje.  

USP   

Dále se měří množství změnových 

požadavků a spokojenost 

zákazníka 

Pro úspěch business analýzy se měří také 

množství změnových požadavků 

v průběhu zavádění inf. systému a 

spokojenost zákazníka s řešením. 

USP   

Klíčové ukazatele výkonu se 

kontrolují na denní bázi 

Klíčové ukazatele výkonu se v praxi 

v business analýze někdy kontrolují denně. 

Otázkou je, co je do těchto klíčových 

ukazatelů výkonu zahrnuto. 

USP   

Procesní řízení lze pak navázat na 

implementovaný systém, snaha o 

prosazení best practices, které 

jsou už v systému 

Při sestavování business procesů 

v business analýze je snaha o maximální 

využití již předdefinovaných procesů 

v budoucím informačním systému. 

PRO   

Kritickým faktorem úspěchu je 

správná komunikace 

v dostatečném množství 

Kriticky důležité pro business analýzu je 

dostatečná komunikace. 
CSF   

Dalším kritickým faktorem 

úspěchu je rozhled a vědomosti 

analytiků, aby mohli zákazníka 

vést 

Kriticky důležité pro business analýzu jsou 

zkušenosti business analytiků a jejich 

vůdčí dovednosti. 

CSF   

Rizikem je čas – pokud zákazník 

nemá čas, nechce se tomu 

věnovat, business analýza se 

prodlužuje, projekt je pak víc a 

víc komplikovaný 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

nedostatek času členů projektového týmu, 

případně prodlužování celého projektu. 

RIZ   

Odlišnosti telekomunikačního 

odvětví od jiných, základní 

faktory by měly být stejné, rozdíl 

je, kde mám produkt a kde 

produkt vymýšlím 

Telekomunikace se od ostatních odvětví 

liší tím, že stejná firma vyvíjí, vyrábí i 

prodává produkt.  

TEL   

Je dobré mít stanoveno, co 

business analýza obsahuje – popis 

produktu, potřeby zákazníka a 

akceptační kritéria 

Metodicky by bylo vhodné stanovit, co 

všechno zahrnuje business analýza. 
MET obsah 

Business analýzu je možno 

provádět např. na novou službu 

Business analýza se v praxi provádí 

například pro zavedení nových služeb. 
MET účel 
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Produktoví manažeři přijdou 

s představou, která je pak rozvinut 

tak, aby byla realizovatelná 

Zástupci businessu (produktoví manažeři) 

vznáší požadavky na nový produkt, které 

je potom nutno zdetailnit a zanalyzovat 

tak, aby byly realizovatelné. 

ROLE   

Analyzují se business potřeby 

V širší souvislosti se v business analýze 

analyzují business potřeby související se 

strategickými cíli společnosti. 

BAS   

Business analýza se provádí 

v souladu se strategickými cíli – 

např. klesající revenue 

z hlasových služeb – operátoři se 

snaží najít jiné zdroje příjmů. 

V širší souvislosti je potřeba business 

analýzu provádět v souladu se 

strategickými cíli společnosti 

BAS   

Sběr požadavků provádí business 

vlastník na straně zákazníka, 

obvykle je to někdo, kdo 

provozně řeší jinou oblast – je na 

projekt pouze dedikovaný 

Sběr business požadavků provádí business 

vlastník. 
ROLE   

Business vlastník je určen po 

vzniku strategického cíle, měl by 

být za to měřen 

Business vlastník je určen na základě 

definice strategického cíle. 
ORG   

Okolo business vlastníka vznikne 

core team 

Pro pomoc business vlastníkovi je 

dedikován nejbližší tým. Otázkou je, kdo 

jej dedikuje. 

ROLE   

V určitý moment je osloven 

externí dodavatel 

Při business analýze je možno oslovit 

externího dodavatele. Otázka je, v jaké 

chvíli. 

ORG   

Pomoc zvenčí se najímá, až když 

potřebuji větší detail nebo názor 

zvenku 

Dodavatel je na business analýzu přizván 

ve chvíli, kdy je potřeba buď detailizovat 

business požadavky nebo zajistit nezávislý 

názor. 

ORG   

Nejdřív se sbírají požadavky pro 

high level řešení problematiky 

s minicore teamem 

V první fázi business analýzy jsou 

požadavky sbírány na nejvyšší úrovni (ně 

příliš detailní). 

POZ   

Zákazník řekne očekávání, pak 

dodavatel nastíní možnosti řešení, 

provedou se benchmarky a sestaví 

se roadmapa pro další postup 

Dodavatel je přizván do business analýzy 

pro nastínění možnosti řešení business 

požadavků, pro srovnání se zvyklostmi 

v oboru a pro nastavení dalšího postupu 

zavádění. 

ORG   

Dále se stanoví, kdo by měl do 

týmu přistoupit 

V průběhu business analýzy se analytický 

tým postupně rozšiřuje o další specialisty. 
ORG   

Pak se provede větší workshop, 

představí se problematika, pak 

plán schůzek na jednotlivá témata 

Business analýza obvykle začíná 

workshopem, na kterém se obecně 

představí problematika a stanoví se další 

plán. 

MET obsah 

Organizaci zajistí projektový 

manažer 

Organizační záležitosti v business analýze 

má na starosti projektový manažer. 
ORG   

Problém je dostat z lidí potřebné 

informace – nutno mít zkušenosti, 

vědět, jak se ptát 

Problematickou oblastí v business analýze 

je zjistit potřebné informace pro popis 

požadavků. 

PRB   

Po získání všech informací 

probíhá konsolidace 

Po získání všech informací pro tvorbu 

business požadavků se tyto musejí 

zkonsolidovat. Otázkou je kdo tuto 

konsolidaci provádí. 

ROLE   
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Provádí se profiltrování 

zbytečností, nalezení stejných 

oblastí – z toho začaly vycházet 

požadavky 

Konsolidace získaných informací znamená 

filtraci zbytečných identifikací stejných 

oblastí. 

POZ   

Průběžná validace nalezených 

požadavků se zákazníkem  

Při sbírání business požadavků musí 

probíhat průběžná validace se zákazníkem. 
POZ   

Solution architekt je na straně 

zákazníka 

Architekt řešení je v praxi někdy 

ustanovován na straně zákazníka. 
ORG   

Prioritizaci provádí dodavatel, 

zákazník ji občas změní 

Prioritizaci business požadavků provádí 

někdy dodavatel. Zákazník ji ovšem mže 

změnit. 

KAT   

Prioritizace vychází z toho, kde 

jsem a kam se chci dostat, jaký na 

to mám budget. Když dodavatel 

sbíral požadavky, už je 

prioritizoval s ohledem na cílové 

řešení 

Prioritizace na straně zákazníka vychází ze 

strategického cíle s ohledem na existující 

rozpočet. Pokud tuto prioritizaci provádí 

dodavatel, již požadavky prioriitzuje 

s ohledem na inf. systém, ve kterém budou 

realizovány. 

KAT   

Je dobré požadavky směrovat už 

k určitému nástroji 

V praxi je vhodné již ve fázi tvorby 

business požadavků mít představu o 

systému, ve kterém budou realizovány. 

STAV   

Je nutné utvářet požadavky 

proveditelné – pomocí lidí, kteří 

vědí, jaké produkty jsou na trhu 

Business požadavky je vhodné již 

sestavovat jako realizovatelné. 
POZO   

Při business analýze se těží ze 

zkušeností solution architektů 

Při business analýze se využívají 

zkušenosti architektů řešení. 
ORG   

Business analýzu musí dělat 

odborník na dané téma, který zná 

technologii, ale rozumí business 

potřebám 

Na business analýze se musejí podílet 

odborníci pro zaváděné informační 

systémy, kteří ovšem musejí rozumět 

business potřebám. 

ORG   

Na sestavení business analýzy je 

málo vhodných lidí 

Problémem pro business analýzu je 

nedostatek odborníků na trhu. 
ORG   

Business analytik musí taky umět 

mluvit s business lidmi – nejde to 

nahradit tandemem business 

orientovaného člověka a technika 

Business analytik musí rozumět zaváděné 

technologii a zároveň business potřebám. 

Jeho roli nelze nahradit dvěma a více 

sdílenými rolemi. 

ROLE   

Business analýza začíná sběrem 

business požadavků, k tomu 

všichni z různých oddělení se 

vyjadřují, pak jsou nabídky od 

dodavatelů 

Na počátku business analýzy je sběr 

business požadavků, k nimž se vyjadřují 

zástupci různých oddělení a dodavatelé 

předkládají nabídky na realizaci. 

POZ   

Business analýza je řízena 

projektově na zákaznické straně 

Business analýza je v praxi součástí 

projektu – je řízena projektově (na straně 

zákazníka). 

PRM   

Na dodavatelské straně je 

business analýza předsazena před 

projekt 

Na straně dodavatele je business analýza 

součástí předprojektové fáze. 
PRM   

Ze strany zákazníka trvá business 

analýza obvykle příliš krátce – cca 

1 měsíc 

Délka trvání business analýzy je obvykle 

jeden měsíc – pro zákazníka je to příliš 

krátce. 

DEL   

Je nutno několikrát dát 

dohromady odborník, kteří jsou 

obvykle přetíženi 

Na straně zákazníka je problém získat 

dostatečný časový fond od odborníků, kteří 

jsou obvykle přetíženi různou prací. 

DEL   
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Při business analýzy je nutná 

součinnost zákazníků 

Kriticky důležitá je pro business analýzu 

součinnost zákazníků. 
CSF   

Na workshopech se brzy pozná, 

zda business analýza někam vede, 

zda byla správně nastavena 

očekávání zákazníka 

Správnost očekávání zákazníků se většinou 

pozná již na prvním workshopu business 

analýzy. 

MET srozumitelnost 

Probíhá konsolidace a průběžná 

revize požadavků – aby zákazník 

na konci neřekl, že řešení mělo 

vypadat jinak 

V průběhu business analýzy probíhá 

průběžná revize a konsolidace business 

požadavků. 

POZ   

Pro požadavky jsou sestaveny 

šablony, stavové diagramy, 

formuláře 

Pro požadavky jsou v praxi někdy 

sestaveny šablony a formuláře. Otázkou je, 

jak vypadají a jak se využívají. 

DOC   

Nerealizovatelný požadavek se 

řeší podle toho, zda je nezbytný 

nebo není – řeší se s business 

vlastníkem podle finanční 

náročnosti 

Nerealizovatelný požadavek (jedná se o 

relativní pojem) je řešen podle jeho 

finanční náročnosti a podle nezbytnosti 

z pohledu business vlastníka. 

POZO   

Porovnání se strategickými cíli je 

prováděno interně na straně 

zákazníka (dodavatel u toho být 

nemusí) 

Zákazník provádí porovnání business 

požadavků se strategickými cíli interně bez 

účasti dodavatele. 

STR   

Úspěch business analýzy je, 

pokud se vše stihlo v čase a 

zákazník to akceptoval 

Kritérium úspěšnosti business analýzy je 

akceptace zákazníkem a dodržený 

vymezený čas. 

USP   

Úspěch business analýzy se měří 

feedbackem od zákazníka 

Dalším kritériem úspěchu business analýzy 

je zpětná vazba od zákazníka. 
USP   

Dále se měří úspěch business 

analýzy podle toho, zda se 

dostane do dalších fází projektu, 

zda v rámci implementace nebo 

hned po ní se zjistí, že řešení mělo 

vypadat trochu jinak – musejí se 

pak provádět změnové požadavky 

nebo následné projekty 

Kritéria úspěšnosti business analýzy 

obsahují i schopnost pokračovat v dalších 

projektových fázích, úspěšnost zavádění 

inf. systému a naplnění funkčnosti inf. 

systému dle původních požadavků. 

USP   

Kritická je nutná podpora ze 

strany zákazníka, která je 

strategicky vysoko postavená 

Kriticky důležitá pro úspěch business 

analýzy je podpora zákazníkem ze 

strategické úrovně. 

CSF   

Je potřeba dostat ze zákazníka ty 

správné informace 

Při business analýze je důležité získat od 

zákazníka správné a potřebné informace. 
CSF   

Musejí být správně nastavená a 

komunikovaná očekávání 

zákazníka 

Kriticky důležité pro business analýzu je 

správně nastavené a komunikované 

očekávání zákazníka. 

CSF   

Na straně dodavatele musejí být 

kompetentní lidi 

Kriticky důležité pro business analýzu jsou 

dostatečně kompetentní specialisté na 

straně dodavatele. 

CSF   

Je nutno umět problematiku 

pochopit do větší hloubky než 

zákazník sám řekne 

Pro business analýzu je důležité umět 

problematiku pochopit do hloubky a vést 

zákazníka. 

MET srozumitelnost 

Je nutno vést zákazníka 
V business analýze by měl dodavatel vést 

zákazníka. 
MET srozumitelnost 

Je nutná dobrá příprava na 

workshopy 

Kriticky důležitá pro business analýza je 

dobrá příprava na workshopy. 
CSF   
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Rizikem je, že business analýza 

nebude mít podporu u zákazníka 

Rizikem pro business analýzu je 

nedostatečná podpora ze strany zákazníka. 
RIZ   

Je nutné řešit problémy se 

sháněním lidí, kteří dodají své 

požadavky 

Při business analýze je v praxi často 

problém sehnat odborníky, kteří by měli 

vznést své požadavky. 

PRB   

Při business analýze se aplikují 

standardy – třeba metadata 

management 

Při business analýze je možno aplikovat 

různé standardy. Otázkou je, které. 
MET souvislosti 

Specifika telekomunikací plynou 

ze strategií 

Specifika telekomunikací vycházejí 

z krátkodobosti strategií. 
TEL   

Telekomunikace mají blízký 

přesah businessu do IT 

Specifika telekomunikací je blízký vztah 

(a často i přesah) businessu a IT 
TEL   

Pro business analýzu je možno 

udělat kuchařku, která by měla 

být high level (je nutno ji pak 

přiohnout na konkrétní příklad, 

který zákazník řeší) 

Pro business analýzu je vhodné sestavit 

obecnou metodiku na určité úrovni detailu. 
MET obsah 

Business analýza je první návazný 

krok po definici managementu - 

co je potřeba udělat a co je k tomu 

potřeba 

Business analýza v širším obsahu 

rozpracovává strategii do konkrétních 

kroků pro naplnění strategického cíle 

STR   

Business analýza je sběr 

požadavků 

Business analýza je chápána jako sběr 

business požadavků 
POZ   

Je třeba sebrat požadavky po 

jednotlivých odděleních 

Business požadavky je potřeba sbírat ve 

všech relevantních odděleních. Otázkou je, 

kdo tato oddělení stanovuje. 

POZ   

Business analýza končí ve chvíli, 

kdy nastoupí architekt řešení 

Business analýza končí při zapojení 

architekta řešení, který sestavuje budoucí 

architekturu. 

STAV   

Systémový analytik přetavuje 

business požadavky do 

systémových 

Role systémového analytika zajišťuje 

přeložení business požadavků do 

systémových. Otázkou je, jak tato role 

souvisí s architektem řešení. 

ROLE   

Business analytik dále 

spolupracuje s lidmi, kteří mají na 

starosti systémy  

Business analytik spolupracuje 

s odborníky na jednotlivé systémy. 
ROLE   

Jedná-li se o jeden systém, je 

business analýza jednoduchá 

Složitost business analýzy je přímo 

úměrná množství zapojených systémů. 
MET souvislosti 

V případě více systémů je potřeba 

business analýzu řídit projektově, 

ale některé procesy nebyly 

dořešeny – chyběl zastřešující 

architekt, který zná funkcionality 

systému 

Týká-li se zavádění více informačních 

systémů, je potřeba řídit business analýzu 

projektově za přítomnosti architekta 

řešení, který zajistí celou koncepci řešení. 

PRM   

Když se snížily počty lidí, tito byli 

nuceni přemýšlet i nad věcmi, 

které do té doby nikdo z nich 

nedělal 

V případě tlaku na snížení počtu členů 

projektového týmu existuje riziko 

neodborného pokrytí všech potřebných 

činností 

RIZ   

Business analýza se dělala ve 

všech projektech, ale existují i 

neprojektové změny 

Je-li informační systém zaváděn 

projektově, pak se provádí business 

analýza. Při neprojektové změně není 

business analýza potřeba. 

ZAV   
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Žadatel chodil rovnou za 

technikem daného systému 

Při zavádění informačního systému je 

nepřípustné nechat jednotlivé business 

požadavky řešit rovnou mezi konkrétním 

žadatelem a technikem daného systému 

bez řádné konsolidace. 

STAV   

Business analýza se používá jen 

při zavádění informačního 

systému 

Business analýza se v praxi používá jen při 

zavádění informačního systému, nepoužívá 

se pro jiné účely. 

STAV   

Business analytik je dedikován na 

plný úvazek 

Business analytik je role, která by měla být 

dedikována pro tuto činnost na plný 

úvazek. 

ROLE   

Business analytik se účastnil i 

usměrňování business (je či není 

požadavek realizovatelný) 

Business analytik komunikuje 

s businessem a podílí se na ohodnocování 

realizovatelnosti business požadavku. 

ROLE   

Business analytik fungoval i jako 

znalec kompletního procesu 

(případě komunikoval s ostatními) 

Business analytik by měl znát business 

procesy, případně umět veškeré potřebné 

informace získat. 

ROLE   

Komunikace s business vlastníky, 

kteří znají a prosazují svůj 

produkt 

V business analýze je nutné přizvat i  

odpovědné techniky za informační systém. 
ORG   

Na úrovni jednotlivých oddělení – 

získání informací, co k danému 

procesu potřebují 

Při zjišťování business požadavků pro 

business procesy je potřeba komunikovat 

se všemi zapojenými odděleními. 

ORG   

Na jedné straně jsou požadavky 

businessu, které reprezentuje 

projektový manažer – nikdy nemá 

jedna strana 100% váhu 

Někdy v praxi reprezentuje business 

projektový manažer – otázkou je, nakolik 

rozumí obsahu. 

STAV   

Někdy nebyl jasný zadavatel 

business case – dělá vždy 

projektový manažer 

Osoba odpovědná za projektový záměr 

v praxi není úplně jasná. Projektový záměr 

sestavuje projektový manažer. 

BUS   

Na konci projektu chybělo 

poučení 

Někdy v praxi chybí na konci projektu 

závěrečné shrnutí a poučení se pro příště, 
PRM   

Něco se vymyslelo a 

nekontrolovalo se, zda to vyšlo 

nebo ne 

V praxi se někdy zavedený informační 

systém nekontroluje z pohledu, zda 

naplňuje původní cíle nebo ne. 

STAV   

Dělaly se kritické chyby – 

zbytečně, protože lidský faktor to 

rozboří 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

lidský faktor. 
RIZ   

Někdy se dělaly zbytečné projekty 
Někdy se v praxi dělají zbytečné projekty. 

Otázkou je, jak jim zabránit. 
PRM   

Nedělala se zpětná kontrola, zda 

projekt ještě odpovídá strategii 

Po ukončení projektu se v praxi někdy 

nedělá zpětná kontrola, zda výstup 

projektu odpovídá strategii. 

STAV   

Dost se vytěžovaly vnitřní zdroje- 

pokřivuje to finanční stránku 

(náklady jsou vnořené) 

V případě využití vnitřních zdrojů podniku 

je obtížné stanovit náklad na business 

analýzu – vnitřní zdroje se považují za 

vnořené náklady a obtížně se počítají. 

ORG   

Spolupráce s dodavatelem nebyla 

nutná; jsou-li kvalitní lidi, firma 

dokáže rychle dělat změny 

V praxi se někdy místo využití dodavatele 

pro business analýzu využívají interní 

zdroje, pokud jsou dostatečně 

kvalifikované. 

ORG   
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Délka trvání business analýzy je 

půl napůl s implementací 

Délka trvání business analýz je někdy 

v praxi stejná jako délka trvání zavádění 

(implementace). 

DEL   

Nejdelší business analýza byla 

celkem 2 měsíce 

Délka business analýzy se počítá ve dnech 

až v měsících. 
DEL   

Výstupem business analýzy je 

strukturovaný soubor obsahující 

diagramy z enterprise architekta 

(use cases) 

Výstupem business analýzy je soubor 

všech business požadavků včetně 

souvisejících diagramů a případů užití 

DOC   

Většinou byl výstupem proces 
Výstupem business analýzy může být i 

business proces 
MET obsah 

V praxi se prolnula analýza 

požadavků s tím, jak to co nejlépe 

udělat 

V praxi se obvykle propojuje sběr business 

požadavků a analýza proveditelnosti. 
STAV   

Při snaze překopat systém byla 

cílem levná řešení 

Při snaze optimalizovat fungování 

konkrétního informačního systému je 

snaha o využití levného řešení. 

STAV   

Při zpřesňování řešení se volí 

cesta k ideálnímu řešení – 

společné iterace businessu a 

řešitelů 

Při upřesňování řešení spolupracuje 

business a řešitelé. 
ORG   

Prováděly se expertní odhady 

realizovatelnosti interních lidí, 

kteří systém znají 

Někdy se pro ohodnocení realizovatelnosti 

využívá expertní znalost interních lidí i pro 

externí systémy. 

POZO   

Při dodávce kusu nového systému 

dodavatel suploval kus nového 

systému – byl jako interní člověk 

Někdy se pro zjištění realizovatelnosti 

business požadavku přizývá do interního 

týmu i externí expert na daný systém 

ORG   

Interní člověk má znalost 

technologie 

Někdy je v business analýze 

předpokladem, že interní zaměstnanci mají 

znalost zaváděných informačních systémů 

ORG   

Celý business proces nebyl od 

začátku definován a už se 

zasazoval do reality 

Někdy je problémem, že se v business 

analýze ještě nedefinuje kompletně celý 

business proces a už se zasazuje do reality 

PRB   

Je nutné mít dokumentační 

schéma- vyměnili se lidi a špatně 

se řídily změny 

Pro zaváděný informační systém je potřeba 

sestavit také dokumentaci pro budoucí 

provádění změn 

DOC   

Identifikace levného řešení - 

týdenní project boardy, byl 

stanoven paušál na interní 

člověkodny 

Pro využití interních zaměstnanců pro 

business analýzu je možno stanovit 

paušální náklad na jeden člověkoden 

MET souvislosti 

Některé projekty se kvůli 

nákladům nerealizovaly 

Někdy se v praxi zastaví realizace projektu 

z důvodu vysokých nákladů. Otázkou je, 

kdo o zastavení rozhoduje a co jsou příliš 

vysoké náklady. 

STAV   

Interní pracnost – největší 

kritérium pro realizaci 

V některých společnostech je největším 

kritériem pro realizaci projektu interní 

pracnost. 

STAV   

Neřešily se testcases – rozhodně 

ne v rámci business analýzy 

Někdy se v praxi neřeší testovací scénáře. 

Otázkou je, jak je pak možno systém 

správně a úplně otestovat. 

STAV   
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Testování je samozřejmostí před 

každým releasem 

Testování se provádí před každým 

uvolněním systému do produkčního 

prostředí. Otázkou je, zda to zahrnuje i 

akceptační testy. 

MET obsah 

Na business analýze se hodně 

podíleli lidi, kteří systémy znali, ti 

si to sami otestovali 

Někdy v praxi provádějí testování přímo 

technici, kteří systémy znají. Otázkou je, 

jak dokážou odhalit a přiznat chyby 

systému. 

STAV   

Řešila se jen kolonka testování, 

neřešilo se, co je v ní. 

Někdy se v praxi řeší pouze testování jako 

celek, neplánují se konkrétní testy. 
STAV   

Lidi byli natolik seniorní, že 

věděli, jak to mají otestovat 

Někdy se v praxi počítá s tím, že jsou 

odborníci dostatečně seniorní, aby 

otestovali systémy sami bez 

předpřipravených plánů 

STAV   

Představa, že existuje organizační 

struktura nezávisle na lidech, kteří 

ji naplňují, je utopická 

Organizační struktura v projektu vychází 

ze schopností konkrétních lidí, kteří v ní 

pracují. Není možno ji vystavět nezávisle 

na těchto lidech. 

ORG   

Lidi chodí přímo za 

infrastrukturními lidmi, případně 

naopak – fungují vazby on-line 

Při provádění interní business analýzy 

někdy fungují vazby, kdy business lidi řeší 

své požadavky přímo s technickými 

experty bez zajištění celkové koncepce. 

ORG   

Business analytik musí oběhnout 

klíčové lidi za systémy a získat od 

nich danou informaci 

Business analytik je role odpovědná za 

získání všech informací pro business 

požadavky. 

ROLE   

Business analýza musí být 

komplexní a pokrývat všechny 

procesy 

Business analýza musí pokrývat všechny 

business procesy, které souvisejí 

s naplněním daného cíle. 

PRO   

Business analýza musí 

respektovat všechny potřebné 

funkcionality, aby nebyly nutné 

změny 

Má-li být business analýza úspěšná, 

neměly by na zaváděný systém 

v souvislosti s naplněním původního cíle 

potřené další změnové požadavky. 

USP   

Úspěch business analýzy se pozná 

v provozu, kdy se může zjistit, že 

chybí nějaký proces 

Úspěch business analýzy je stanoven, až 

když je zavedený informační systém 

v provozu, protože tam se pozná, zda 

náhodou nechybí nějaký proces. 

USP   

V business analýze záleží i na 

lidech 

Kriticky důležitý pro úspěch business 

analýzy je lidský faktor. 
CSF   

Business analýza se nedá zlepšit 

na základě předchozích projektů., 

protože je pokaždé jiná 

Business analýza je v praxi v každém 

projektu odlišná, není možno se poučit 

z předchozího projektu 

STAV   

Provádí se projektové lessons 

learned pro projektového 

manažera 

Po skončení projektu se někdy provádí 

poučení. 
PRM   

Business analytik je odpovědný za 

stanovení, že je business analýza 

hotová 

Business analytik potvrzuje, že je business 

analýza hotová. 
ROLE   

Prodloužení business analýzy je 

běžné – řádově o desítky procent 

vyhrazeného času 

V praxi se business analýza často 

prodlužuje, někdy i o násobky svého 

původního času 

DEL   

Business analýza se protáhne více 

než implementace, tam už se ví, 

co je potřeba udělat 

Business analýza se na rozdíl od 

implementace (kde už je zadání pro odhad 

času jasnější) prodlužuje. 

DEL   
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Časový odhad business analýzy 

závisí na zkušenostech 

Pro odhad času potřebného pro business 

analýzu je potřeba zkušeností. 
DEL   

Často se projektový plán dělá tak, 

aby vyhovoval cíli a podle toho se 

zkracují jednotlivé fáze – obvykle 

se dílo fázuje. 

Projektový plán se v praxi sestavuje 

s ohledem na termín pro cílové řešení. 

Jednotlivé fáze se rozdělují poměrně 

k tomuto cílovému termínu. 

DEL   

Prioritizace požadavků provádí 

project board a management 

Někdy v praxi provádí prioritizaci 

požadavků řídicí výbor projektu a 

management. Otázkou je, zda se dokážou 

dostat do potřebné úrovně detailu. 

STAV   

Kritické je otevřenost, sdílení 

informací, dostupní business 

uživatelé 

Pro business analýzu je kritická dostatečná 

komunikace a sdílení informací. 
CSF   

Bez business uživatelů nelze 

business analýzu udělat 

Pro business analýzu je kriticky důležité 

dostatečné zapojení business uživatelů. 
CSF   

Business uživatelé musejí vědět, 

co chtějí 

Pro business analýzu je kritické, aby 

uživatelé měli jasno o svých požadavcích. 
CSF   

Musí být definován jasný cíl 
Pro úspěch business analýzy musí být 

jasně definován její cíl. 
CSF   

To, co je nutné k úspěchu 

projektu, je nutné i pro business 

analýzu 

Kritické faktory úspěchu business analýzy 

jsou srovnatelné s kritickými faktory 

úspěchu pro celý projekt. 

CSF   

Je nutné mít zdokumentované 

business procesy 

Business procesy musejí být pro účely 

business analýzy zdokumentované. 
PRO   

Rizikem je úspěch firmy na trhu 
Rizikem podmiňujícím úspěch business 

analýzy je úspěch celé firmy na trhu 
RIZ   

Rizikem je výpadek dodavatele 
Rizikem pro úspěch business analýzy je 

případný výpadek dodavatele. 
RIZ   

Rizikem je, je-li projekt extrémně 

složitější, tím pádem dražší 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

zjištění složitostí v projektu, které jej pak 

prodražují. 

RIZ   

Rizikem je výpadek vnitřních i 

vnějších zdrojů 

Rizikem pro business analýzu je výpadek 

vnitřních i vnějších zdrojů 
RIZ   

Na rizika je možno se připravit 

tak, že se na projekt díváme tak, 

že se může něco rozbít 

Pro rizika je nutno sestavit plán jejich 

řízení 
RIZ   

Telekomunikační operátoři jsou 

velmi flexibilní 

Specifikem telekomunikačního trhu je 

velká flexibilita 
TEL   

Telekomunikace jsou především o 

službách, které stojí a padají na 

technologiích 

Specifika telekomunikačního trhu je velká 

závislost služeb na dostupných 

technologiích 

TEL   

Business analýza je hodně spojena 

s business procesy 

Business analýza v praxi velmi souvisí 

s analýzou business procesů 
PRO   

Business analýza se používá v IT 

a telekomunikace jsou hlavně o IT 

Business analýza se používá zejména pro 

zavádění informačních systémů, což 

zejména v telekomunikacích je vysoce 

relevantní 

ZAV   

Business analýza 

v telekomunikacích je nutná, jinak 

by zavedení inf. systému bylo 

prováděno mnoha iteracemi 

Business analýza je pro zavádění 

informačního systému nezbytná 
ZAV   
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Business analýza je především 

analýza business procesů (jejich 

reengineering) 

Business analýza bývá někdy v praxi 

především analýzou business procesů 
STAV   

Business analýza není vnímána 

jako business strategie 

Business analýza není totéž, co tvorba 

business strategie. 
STR   

Business analýza se nepoužívá, 

pokud klient má přesnou 

představu, že víc, co chce 

Business analýza se v praxi nepoužívá, 

má-li klient přesnou představu o svých 

požadavcích. Otázkou je, zda business 

analýza neproběhal již před tím. 

ZAV   

Update business case v průběhu 

projektu je pouze utopie 

V praxi se aktualizace podnikového 

záměru v průběhu projektu spíš neprovádí. 
BUS   

V praxi se business case provádí 

pouze na počátku, provází jej 

spousta předpokladů – po 

skončení projektu se 

neaktualizuje, nepočítají se 

náklady 

V praxi je podnikový záměr sestaven na 

začátku projektu se spoustou předpokladů, 

na konci projektu se aktualizují náklady. 

PRM   

Dodavatelé IS většinou strategii 

nevidí, nevědí, zda zadání je 

v souladu se strategickými cíli 

nebo ne 

Strategie společnosti je před dodavateli 

většinou skryta. 
STR   

Neprobíhala validace high level 

designu s business požadavky 

V praxi někdy chybí validace průběžných 

výstupů projektu zavádění inf. systému 

s business požadavky. 

STAV   

Zadání informačního systému 

bývá většinou požadující 

minimální uživatelské úpravy, 

případně nesmí být dražší než 

určitá částka, nebo se překlápí 

starý systém do nového 

Při zavádění informačního systému je 

většinou snaha o minimalizaci 

uživatelských úprav zaváděného systému, 

případně se stanovují maximální 

rozpočtové limity. 

ZAV   

Zákazník chce v novém systému 

totéž, co mu umožňuje starý – 

neumí se podívat, co bude za rok 

Při výměně stávajícího informačního 

systému za nový má zákazník tendence 

zachovat v novém systému stejné 

funkcionality. 

ZAV   

Buď se musí ohnout proces vůči 

aplikaci nebo opačně – záleží na 

konkrétní situaci 

Při zjišťování realizovatelnosti business 

požadavků se rozhoduje, zda se upraví 

systém nebo požadavek. 

POZO   

Měl by se dělat detailní business 

case  
Podnikový záměr by se vždy měl provádět. BUS   

Business požadavky jsou občas 

příliš high level, občas příliš 

detailní 

Problémem u sestavování business 

požadavků je, že jsou občas málo detailní, 

občas příliš. 

PRB   

Jinak se na business požadavky 

dívá business, jinak uživatel, který 

nevidí, kam všude má jeho 

požadavek dopad 

Chápání business požadavků je jiné 

z pohledu uživatele a z pohledu business 

zadavatele. 

POZ   

Někdo musí říct, kam bude mít 

požadavek dopad – v tom je rozdíl 

mezi žadatelem a dodavatelem 

Dodavatel obvykle identifikuje, do kterých 

systémů má daný požadavek dopad.  
POZO   

Správný požadavek je 

kompromis, co business chce a co 

je schopen akceptovat dodavatel 

Výsledný business požadavek je obvykle 

v praxi upraven podle toho, co je možné 

realizovat v inf, systémech s minimálními 

náklady. 

STAV   
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Detail design není součástí 

business analýzy 

Business analýza nezahrnuje detailní 

design řešení. 
MET obsah 

Testovací scénáře se špatně 

linkují k business požadavkům 

Testovací scénáře se špatně propojují 

s business požadavky. Otázkou je, na co 

jsou testovací scénáře navázány. 

PRB   

Nástroj pro zápis business 

požadavků není důležitý 

Není stanoveno, v jakém nástroji musejí 

být business požadavky zapsány. 
DOC   

V business analýze by měli být 

zástupci businessu – business 

analytik by měl být z marketingu, 

musí umět říct, co je 

realizovatelné a co ne 

V business analýze jsou zastoupeni 

business, business analytik (který je rovněž 

zástupcem businessu s tím, že dokáže 

identifikovat způsob realizace business 

požadavků). 

ORG   

Dále by měli v business analýze 

být zástupci financí, technici, kteří 

si umí představit řešení, dále 

koncový uživatel (dle typu 

požadavků, pokud se ho 

informační systém týká) 

Dále jsou v business analýz zastoupeny 

finance, architekti řešení, zástupce 

koncového uživatele (pokud se jej 

zaváděný systém týká). 

ORG   

Business analytici jsou procesní a 

marketingoví lidi, kteří mají 

přehled o tom, jak se spolu baví 

informační systémy, umějí 

rozhodovat a mají představu, kam 

by to mělo dospět 

Business analytik musí být procesně a 

businessově orientován se současným 

přehledem o informačních systémech. 

ROLE   

Business analýza by se měla dělat 

stejnou dobu jako testování (cca 

20% délky projektu) 

Business analýza by podle praxe měla trvat 

20% z celkové délky projektu (její délka 

by měla být stejná jako délka testování). 

DEL   

Když se business analýza odbyde, 

pak je možno očekávat změnové 

požadavky 

Pokud je business analýza provedena 

nekvalitně, projeví se to v množství 

změnových požadavků. 

USP   

Klient uvažuje 14 dní dopředu, 

chybí mu dlouhodobá strategie, 

protože není nutná – 

v telekomunikacích se reaguje na 

konkurenci 

V praxi business není schopen myslet na 

budoucí strategii více než 14 dní dopředu. 

V telekomunikacích se místo tvorby 

strategie spíš reaguje na konkurenci. 

STR   

Úspěšná business analýza – 

v rámci detail designu se neobjeví 

neřešitelný problém – měly by se 

řešit implementační detaily 

Ve fázích následujících po business 

analýze je již nízká pravděpodobnost, že se 

objeví neřešitelný problém. 

ZAV   

Ve stávajícím prostředí nemůže 

agile metodika fungovat kvůli 

nutnosti rozhodovat 

Agilní metodika vývoje software vyžaduje 

schopnost rozhodovat, bez toho ji nelze 

využít. 

ZAV   

Agile funguje na malých 

projektech, kde není integrace 

Agilní metodiku je možno využít spíše na 

malých projektech, kde není integrace 

systémů. 

ZAV   

Dokumentace je pro business 

analýzu k ničemu, protože se řeší 

to be stav 

Dokumentace stávajících systémů není pro 

business analýzu potřebná, protože se řeší 

budoucí stav, nikoliv stávající. 

DOC   

Realizovatelnost business 

požadavků se neprověřuje – dělá 

se expertní odhad 

Při ověřování realizovatelnosti business 

požadavků se provádí expertní odhad. 
POZO   
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U složitějších a opakovatelných 

věcí se mohou dělat proof of 

concepty na vybrané kusy 

U složitějších projektů je možno sestavit 

příklad řešení na vybraný kus systému 

(tzv. proof of concept) 

POZO   

Pokud se pak ukáže, že odhad byl 

špatně, jde o riziko, se kterým se 

pracuje 

Rizikem při business analýze je nesprávný 

expertní odhad realizovatelnosti 

požadavků. 

RIZ   

Skoro vždy se v business analýze 

řeší stávající požadavky – 

zákazník chce budoucí systém 

vždy tak, jak je teď 

Problémem v business analýze je tendence 

zákazníků řešit stávající funkcionalitu 

systémů a požadovat totéž i v novém. 

PRB   

Problémem jsou nestejné cíle 

v rámci organizace 

Problémem při business analýze jsou 

nestejné cíle v rámci organizace. 
ORG   

Dalším problémem je, že business 

a IT netáhnou za jeden provaz 

Problémem v business analýze jsou 

rozdílné zájmy businessu a IT. 
ORG   

Nakonec se při business analýze 

může ukázat, že nejsou peníze na 

celý scope 

V rámci business analýzy může být 

odhaleno, že na realizaci celého 

projektového záměru není k dispozici 

dostatečné množství peněz. 

POZO   

Rizikem jsou turbulentní změny 

trhu 

Rizikem pro business analýzu jsou velké a 

rychlé změny trhu. 
RIZ   

Vnitřní riziko je, že se změní 

manager oddělení a s ním se 

změní cíle 

Rizikem pro business analýzu je, že může 

dojít ke změně manažera určitého oddělení 

a s tuto změnou se mohou změnit i cíle. 

RIZ   

Dalším rizikem je nedostatek 

ochotných a schopných lidí 

Rizikem pro business analýzu je 

nedostatek zkušených členů projektového 

týmu. 

RIZ   

Dalším rizikem jsou nestejné cíle 

v rámci organizace 

Rizikem pro business analýzu jsou 

nestejné cíle v rámci organizace. 
RIZ   

Lidé většinou řeší svou operativu 

a z toho jsou pak vytrženi do 

projektu 

Rizikem pro business analýzu je 

nesoustředěnost projektového týmu – lidé 

jsou z běžné operativy vytrženi a přiřazeni 

do projektu, 

RIZ   

Rozhodování v business analýze 

je vždy složité 

V business analýze je nutno umět 

rozhodovat, což je složitý úkol. 
CSF   

Hlavním faktorem v business 

analýze jsou vždy lidé – nesmějí 

se bát rozhodnout a musejí umět 

nést i negativní následky (vychází 

to z podnikové kultury) 

Kriticky důležitý faktor pro úspěch 

business analýzy jsou lidé a jejich 

rozhodovací schopnosti a pravomoci. 

CSF   

Systém, který se vyvíjí několik 

let, není potřeba 

V případě, že projekt zavádění 

informačního systému trvá déle než jeden 

rok, systém není potřeba. 

DEL   

Telekomunikační sektor je spolu 

s bankovním sektorem hodně 

závislý na IT 

Telekomunikační sektor je specifický svou 

závislostí na IT (stejně jako bankovní) 
TEL   

Ne vždy je velký důraz na 

otestování toho, co se má nasadit 

Telekomunikační sektor je specifický tím, 

že má menší tlak na řádné otestování 

řešení. 

TEL   

V ČR je tlak na unifikaci systémů 

z matek – tyto projekty obvykle 

nedopadají dobře 

V ČR je ze strany mateřských 

telekomunikačních společností tlak na 

unifikaci informačních systémů, což bývá 

obvykle neúspěšné. 

STAV   



 

 

55 

 

Začíná se ustupovat od 

unifikovaných služeb 

Z důvodu neúspěšných projektů unifikace 

informačních systémů napříč společnostmi 

jedné matky se od tohoto trendu již 

ustupuje. 

STAV   

Cílem business analýzy je řešit 

funkční požadavky jak procesní, 

tak vlastnosti software 

V business analýze se kromě procesních 

business požadavků řeší také požadavky 

na softwarové funkcionality a vlastnosti.  

POZ   

V business analýze jde o to, jak to 

má fungovat, ne o to, jak to má 

být realizováno 

Cílem business analýzy je sestavit 

požadavky na konkrétní předmět realizace 

a na způsob, jak budou tyto požadavky 

realizovány. 

POZ   

V business analýze nejde jen o 

business, ale i o techniky, 

konečným konzumentem může 

být i IT 

V business analýze je nutno klást důraz 

také na provozní specifika zaváděných 

systémů. 

KAT   

Seznam požadavků může být 

zadání pro výběr dodavatele 

Po sebrání business požadavků může být 

tento výstup předán dodavateli 

informačního systému jako zadávací 

dokumentace. 

DOC   

Výstupem business analýzy 

nejsou jen business požadavky – 

je to obvykle všehochuť, která 

jako celek nedává smysl, obsahují 

jen palčivé věci, které nejsou 

součástí 

Výstupy business analýzy v praxi nebývají 

příliš kvalitní a obsahují jen ty 

nejpalčivější věci, při kterých se pak 

zapomíná na minoritní požadavky. 

STAV   

Součástí by měl být i use case 

model – vydefinování high level 

capabilit 

Součástí business analýzy by měl být i 

model případů užití pro požadavky. 
POZ   

Pak se use cases rozpadnou dle 

uživatelských rozhraní – nakreslí 

se uml diagramy. Tím vznikne 

struktura, která umožní 

požadavky vydefinovat kompletně 

Případy užití business požadavků se 

musejí rozkreslit dle UML. Musejí se 

podchytit také rozhraní mezi jednotlivými 

use cases. 

DOC   

Z business požadavků vznikají 

konkrétní requirementy a skupiny  

Sebrané business požadavky je potřeba 

rozkategorizovat (otázkou je, podle čeho). 
KAT   

Požadavky se rozpadají i na 

požadavky systémové 

Součástí požadavků na informační systém 

jsou i systémové požadavky. 
KAT   

Požadavky bývají rozpadnuty na 

aktivity, které dělá systém, 

přihlášení se do GUI a provádění 

uživatelských úkonů 

Při kategorizaci se požadavky rozpadají na 

ty které budou řešeny v daných systémech 

a ty, které se týkají rozhraní mezi systémy. 

KAT   

Business analýza by měla být 

nezávislá na platformě - člověk by 

se neměl zaměřit pouze na jeden 

produkt 

Při provádění business analýzy existují 

názory, že by business požadavky neměly 

být závislé na platformě, ve které mohou 

být realizovány. 

POZ   

Neměly by se provádět závěry a 

neměly by být načrtnuté fyzické 

komponenty, neměla by se dělat 

architektura řešení 

V business analýze by se neměly řešit 

fyzické komponenty řešení 
MET obsah 

Délka trvání business analýzy 

závisí na rozsahu projektu, na 

lidech, kteří na tom dělají 

Délku trvání business analýzy ovlivňuje 

rozsah projektu a zkušenosti a schopnosti 

zapojených lidí. 

DEL   
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Waterfall projektové práce: 

-          analýza 15-20% délky 

trvání projektu (1 měsíc) 

-          design – 15-20% délky 

trvání projektu (1 měsíc), 

implementace  - 30-40% délky 

trvání projektu 2 měsíce) 

-          test – 15-20% délky trvání 

projektu (1,5 měsíce) 

-          pilotní provoz – 10% délky 

trvání projektu (1-2 měsíce) 

V případě, že je informační systém 

zaváděn metodou vodopádu, tvoří business 

analýza asi 15 – 20% délky trvání celého 

projektu (stejně jako testovací fáze) 

DEL   

Business analýzu je možno udělat 

i interně, pokud jsou zdroje 

Business analýzu je možno provádět i 

pouze s využitím interních zdrojů 
ORG   

Snaha dodavatelů je dostat se do 

analytických fází – v podstatě 

dosáhnou na presale peníze 

V případě, že jsou na business analýzu 

přizvány externí firmy, mohou sledovat 

své vlastní cíle 

ORG   

Dnes je trend zadávat business 

analýzu odděleně, většinou kdo 

vyhraje business analýzu, vyhraje 

i implementaci 

V praxi je business analýza obvykle 

zadávána jako oddělený projekt, další 

projektové fáze jsou pak zadávány zvlášť.  

PRM   

Vlastníkem business analýzy by 

měl být zadavatel 

Zásadní roli v business analýze zastává 

zadavatel. 
ROLE   

Dodavatelský tým by měl mít 

silnou oponenturu na zadavatelské 

straně 

Úloha zadavatele v business analýze je 

oponovat výstupy dodavatele. 
ROLE   

Firmy často nejsou schopny 

udělat kvalitní projektový tým 

Problém business analýzy je nedostatek 

kvalitních lidí pro sestavení interního 

projektového týmu. 

PRB   

Řízení business analýzy by 

nemělo být výsledkem mapování 

na fyzickou architekturu 

V business analýze by se nemělo provádět 

mapování požadavků na fyzickou 

architekturu, Toto je příliš velký detail pro 

tuto fázi. 

MET obsah 

Výstupem business analýzy by 

mělo být setřídění požadavků 

Výstupem business analýzy jsou mimo 

jiné setříděné business požadavky. 
DOC   

Výstup business analýzy může být 

i popis stávajícího systému 

s vyznačenou deltou, co se bude 

měnit 

Výstupem business analýzy bývá v praxi 

někdy i popis stávajících systémů s tím, že 

se označí vše, co se bude měnit. 

DOC   

Riziko u business analýzy je 

v případě, že se dělá změnová na 

něco, co již existuje, je 

problematické zaznamenat ji, aniž 

by se postihl celek 

Rizikem u business analýzy, která 

poupravuje funkcionality stávajícího 

systému je možnost, že se díky dílčím 

požadavkům nepostihne celek. 

RIZ   

Business analýza se používá pro 

všechny projekty 

Business analýza se používá ve všech 

projektech. 
PRM   

Měly by být popsány i role 

uživatelů, kteří pracují se 

systémem, pak se začnou 

definovat use cases 

Součástí business analýzy je i popis role 

budoucích uživatelů, pak jsou sestaveny 

případy užití. 

DOC   

Mohou se nakreslit obrazovky 

s vazbami, jak se mezi nimi 

přechází – jde jen o logický 

design, nikoliv o grafiku 

Business požadavky se mohou rozkreslit 

do podob budoucích obrazovek 

informačního systému. 

DOC   
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1 use case neznamená jednu 

obrazovku 

Není identifikováno, kolik případů užití se 

rozkresluje na kolik obrazovek. 
DOC   

Business analytik zjistí požadavky 

a rozkreslí to 

Role business analytika je zodpovědná za 

sběr a zapsání (rozkreslení) business 

požadavků 

ROLE   

Záleží na tom, jak je business 

analytik seniorní, může být 

specialista pouze na určitou oblast 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležitá seniorita business analytika. 
CSF   

Prioritizaci požadavků dělá ten, 

kdo reprezentuje vlastníka 

(budoucího uživatele) 

Prioritizaci požadavků provádí zástupci 

businessu. 
KAT   

Business analytik se ptá vlastníka, 

on určuje prioritu 

Na určení priority si business analytik 

přizývá business vlastníka. 
ORG   

Snaha bývá nacenit každý 

uživatelský požadavek zvlášť 

Realizovatelnost business požadavků se 

ověřuje pomocí finančního ohodnocení. 
POZO   

Realizovatelnost je ok, dá se 

udělat vše, otázka je, za kolik 

Realizovatelnost business požadavků je 

otázkou finančního ohodnocení 
POZO   

Měly by se naceňovat určité 

kategorie požadavků, nemá smysl 

naceňovat zvlášť požadavky, které 

nejsou svázány 

Pro ocenění finanční náročnosti 

realizovatelnosti požadavků je vhodné 

oceňovat kategorie požadavků, protože 

jednotlivé požadavky bez ostatních nemá 

smysl realizovat. 

KAT   

Klasifikace požadavků – business 

logika, rozhraní, integrace, 

perzistentní data 

Business požadavky by měly být dle praxe 

klasifikovány podle rozdělení na business 

logiku, rozhraní, integrace a perzistentní 

data. 

KAT   

Klasifikace je tvořena skupinou 

vlastností požadavků 

Klasifikace požadavků je prováděna dle 

společných vlastností požadavků.  
KAT   

Zpětné ověření souladu se 

strategickými cíli se předpokládá 

při akceptaci (provádí ho 

zadavatel) 

Předpokládá se, že zpětné ověření souladu 

business požadavků se strategickými cíli 

organizace provede zadavatel po ukončení 

business analýzy. 

STR   

Většinou si zadavatel myslí, že 

věci jsou méně komplexnější než 

doopravdy 

Při business analýze zadavatel 

předpokládá, že zavedení informačního 

systému je méně komplexní, než je tomu 

ve skutečnosti. 

ZAV   

Business analýza je hotová, když 

jsou splněny její cíle, vypadnou 

z toho požadované výstupy 

Business analýza je ukončena po splnění 

všech cílů a předání výstupů. 
MET obsah 

Měření úspěšnosti je možno 

provádět při implementaci 

projektu 

Úspěšnost business analýzy může být 

zpětně posouzena v průběhu implementace 

projektu. 

USP   

Do měření úspěšnosti business 

analýzy patří naplnění původních 

požadavků 

Při měření úspěšnosti business analýzy je 

možno posoudit dle míry naplnění 

původních business požadavků 

USP   

Většinou má zadavatel příliš 

vysokou představu, že systém 

bude využíván mnoha lidmi a 

realita je jiná 

Problémem je, že zadavatel má obvykle 

mylnou představu, že budoucí informační 

systém bude využíván mnoha uživateli 

(realita je odlišná). 

PRB   

Kriticky důležité je, aby business 

analýzu prováděl ten, kdo tomu 

rozumí 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležité, aby členové projektového týmu 

byli odborníci. 

CSF   
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Business analytik musí být 

zkušený, mít představu o 

technologiích, umět usměrnit 

zadavatele 

Role business analytika musí být 

dostatečně zkušená, mít znalosti 

technologií a vůdčí schopnosti 

ROLE   

Zadavatel musí umět formulovat 

své myšlenky, být zkušený, musí 

vědět, co chce 

Role zadavatele musí být dostatečně 

seniorní, aby dokázali formulovat své 

myšlenky do business požadavků. 

ROLE   

Cílem není pouze zaznamenat, co 

business chce, ale udělat nad vším 

syntézu, zajistit, že to bude 

konzistentní a bude to fungovat 

Cílem business analýzy je kromě sběru 

business požadavků také jejich analýza a 

zajištění konzistence budoucího řešení. 

POZ   

Očekávání, kolik to bude stát – při 

analýze se těžko odhaduje, dopad 

do finální ceny 

Cena zavádění informačního systémů je 

lépe odhadnutelná až po business analýze. 
BUS   

Důležité je požadavky udělat tak, 

aby dodavatel mohl určit věc, 

kvůli které je to tak dlouhé 

V business analýze je vhodné sestavovat 

business požadavky tak, aby bylo možno 

identifikovat důvod přílišné náročnosti. 

POZ   

Rizikem jsou lidské zdroje 
Rizikem pro business analýzu jsou lidské 

zdroje. 
RIZ   

Business analýza je soubor 

požadavků, které se musejí 

nacenit a teprve teď se pozná, zda 

odpovídá původnímu business 

case 

V rámci business analýzy se po sestavení 

finanční náročnosti realizace požadavků dá 

poznat, zda zaváděný informační systém 

odpovídá původnímu podnikovému 

záměru. 

POZO   

Studie proveditelnosti by měla 

říct, zda můžu využít stávající 

systém nebo potřebuju nový 

Po sebrání business požadavků by měla 

být provedena studie proveditelnosti, která 

určí, zda je nutné zavádět nový systém 

nebo mohou být využity stávající. 

POZO   

Business analýza by se měla 

provádět spíš předtím, než se 

projekt zahájí 

V praxi se někdy business analýza provádí 

před zahájením projektu. 
PRM   

V průběhu projektu se dělá ještě 

jedna business analýza, detailnější 

V průběhu projektu se provádí další, již 

detailnější business analýza. 
PRM   

Výstupem business analýzy je 

zadání projektu, které se posílá 

dodavatelům 

Výstupem business analýzy je zadání pro 

dodavatele informačního systému. 
DOC   

Business analýza 

v telekomunikacích se neliší od 

jiných firem 

Business analýza v telekomunikacích se 

provádí stejným způsobem jako v jiných 

odvětvích. Otázkou je, jak často se provádí 

business analýzy v ost. odvětvích. 

TEL   

Telekomunikace jsou mladé 

firmy, které mají velmi podobnou 

architekturu informačních 

systémů 

Specifika telekomunikací je, že se jedná o 

mladé firmy, které mají velmi podobnou 

architekturu informačních systémů. 

TEL   

ROI (business case) je součástí 

business analýzy, dále sestavení 

požadavků a detailní design – 

může být ovlivněno to, s čím se 

počítá do budoucna, je v něm 

finální zadání (studie 

proveditelnosti je příliš obecná) 

Podnikový záměr a sestavení návratnosti 

investice se provádí v business analýze. 
BUS   



 

 

59 

 

Business analýza by měla být 

uvnitř firmy – alespoň by tam 

měli být interní zástupci – i 

businessu 

Business analýza by měla být prováděna 

interními silami. 
ORG   

Žadatel pracuje společně 

s testerem – při tvorbě požadavků 

se už vytvářejí testovací scénáře a 

architekt řešení stanovuje 

realizovatelnost 

Při sestavování business požadavků se 

vytvářejí rovnou i testovací scénáře pro 

akceptační testy. 

POZ   

Realizovatelnost se určuje podle 

financí a podle systémů, do 

jakých to má dopad 

Realizovatelnost požadavků je otázka 

finančního ohodnocení těchto požadavků. 
POZO   

Při malých změnách nemá mysl 

dělat business analýzu 

Business analýza se neprovádí při malých 

změnách v informačních systémech. 
MET souvislosti 

Délka trvání business analýzy – 

20% projektu 

Délka trvání business analýzy je v praxi 

20% celkové délky projektu. 
DEL   

Řízení business analýzy zajišťuje 

projektový manažer, architekt 

řešení, finance, controlling, 

marketer 

Business analýza je v praxi řízena týmem 

zástupců jednotlivých business jednotek. 

Otázkou je, kdo rozhoduje při nesouladu. 

ORG   

Business analytik je koordinátor 

jednotlivých rolí 

Business analytik je koordinátorem 

business analýzy. 
ROLE   

Podoba požadavků není 

stanovena, mohou být v různých 

systémech, musejí však být zpětně 

kontrolovatelné, verzované 

Způsob zápisu business požadavků není 

předem stanoven, požadavky však musejí 

být zapsány tak, aby byly zpětně 

kontrolovatelné a bylo možno určovat 

jejich verze. 

DOC   

Prioritizaci stanovuje zákazník 
Prioritizace požadavků je stanovena 

businessem (zákazníkem). 
KAT   

Soulad business požadavků se 

strategickými cíli – mělo by se 

ověřovat, ale neděje se to 

V praxi se výsledné business požadavky 

obvykle neověřují se strategickými cíli. 
STR   

Úspěch business analýzy má 

dopad na marži, revenue, 

spokojenost zákazníka  

Úspěch business analýzy může být 

posouzen dle zpětné vazby od zákazníka a 

dle finančního přínosu výsledného řešení. 

USP   

Problém je s implementacemi, 

které primárně nepřinášejí žádné 

peníze – tam je problém vůbec 

udělat business analýzu 

Vyhodnocení úspěchu business analýzy je 

problematické u zavádění inf. systému, 

který nepřináší podniku konkrétní peníze. 

USP   

Hotová business analýza – musí 

být sada nástrojů (dokumentů), 

která musí být naplněna – 

business analytik řekne, že je to 

OK  

Business analýza je u konce při akceptaci 

výsledné dokumentace business 

analytikem. 

MET obsah 

Časové hledisko pro dokončení 

business analýzy je nesprávné 

V praxi se ukazuje, že časové hledisko pro 

dokončení business analýzy je pro 

business složité akceptovat. 

STAV   

Business analytik musí říct, že má 

dost informací na další fázi 

Role business analytika je odpovědná za 

potvrzení ukončení business analýzy 
ROLE   
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Limitovat se časem a penězi je 

špatně, má vliv na kvalitu 

Z pohledu businessu má limitace časem a 

penězi vliv na kvalitu. Z toho vyplývá, 

nízká orientace businessu na časový a 

finanční tlak v telekomunikacích. 

MET účel 

Tyto limitace jsou krátkozraké, ve 

výsledku je dražší implementace, 

opravy, nebude se vydělávat tolik, 

kolik jsme chtěli a může se 

prodělávat. 

Z pohledu businessu limitace business 

analýzy časem a penězi může znamenat 

riziko prodražujícího se zavádění díky 

změnovým požadavkům, riziko špatného 

pochopení cílů apod. Otázkou je, zda toto 

riziko není dáno spíš nepřipravenosti 

businessu a lidským faktorem. 

MET souvislosti 

Je jedno, zda se business analýza 

provádí pro IT nebo pro jiné 

obory 

Z pohledu businessu je business analýza 

stejná pro zavádění informačních systémů 

i jiných technologií. 

MET účel 

Kritické je, že business analytik 

musí říct, že má všechny 

podklady, které má mít – 

odpovědnosti 

Kritické pro úspěch business analýzy jsou 

dostatečné odpovědnosti business 

analytika. 

CSF   

Riziko je, že lidi business analýzu 

odbydou 

Riziko pro business analýzu je 

nedostatečné soustředění business lidí. 
RIZ   

Dalším rizikem je málo času, 

málo peněz 

Rizikem pro úspěch business analýzy je 

nedostatek času a financí. 
RIZ   

Vnější prostředí telco operátorů 

nemá rizikový vliv na business 

analýzu, to se dělá pro business 

case, který může nakonec být i 

záporný 

Podle některých odborníků nemá vnější 

prostředí telekomunikací vliv na business 

analýzu, pouze na sestavování 

podnikového záměru. 

MET souvislosti 

Ucelené oddělení, šéf tohoto 

oddělení by měl být blízko 

členům boardu, kvůli strategii, 

dodavatelé 

Za business analýzu by mělo nést 

odpovědnost speciálně ustanovené 

oddělení, které spolupracuje se 

strategickým managementem firmy. 

MET souvislosti 

Specifika telekomunikací je 

náročnost na systémy, on-line 

komponenty, hrozí ztráta dat, 

přijití o zákazníka  

Specifika telekomunikací je extrémní 

závislost poskytovaných služeb na 

technologiích. 

TEL   

Metodiky se mohou používat tak, 

aby business analýza byla 

procesně zvládnutelná 

Metodika pro business analýzu může 

obsahovat určité procesní kroky. 
PRO   

Bylo by dobré mít metodiku, dnes 

se řeší spíš intuitivně 

Business analýza se řeší spíš intuitivně, 

bylo by dobré sestavit metodiku. 
MET zkušenosti 

Metodika by byla dobrá i pro 

komunikaci mezi dodavatelem a 

zadavatelem 

Metodika business analýzy může být 

použitelná pro komunikaci mezi 

zákazníkem a dodavatelem. 

MET účel 

Business analýza pro IT musí 

začínat u businessu 

Business analýza by měla začínat širším 

pojetím ze strategického hlediska. 
BAS   

IT manažer by měl být zapojen do 

businessu 

IT manažer by měl být zapojen do širší 

strategické business analýzy 
BAS   

IT manažer by měl být člověk, 

který se stará o informace, ne o 

informační technologie 

Podle moderního pojetí je odpovědností IT 

manažera starat se o informace, nikoliv o 

samotné informační technologie. 

ORG   
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Business analýza nekončí – 

skončí v okamžiku, kdy začne 

nová (tzn., když se příslušný IT 

projekt předá) 

Podle některých názorů business analýza 

nekončí, protože ihned při jejím konci 

začíná nová. Otázkou je, zda se nejedná 

spíš o ukončení konkrétní business analýzy 

v konkrétním projektu a započetí nové. 

MET obsah 

V průběhu projektu jsou změny, 

po ukončení projektu jsou 

závěrečné business analýzy 

V průběhu projektu jsou řešeny změnové 

požadavky. Na konci projektu je tedy 

potřeba výsledek porovnat s původními 

záměry. 

PRM   

Strategie by neměla být odtržena 

od businessu 

Strategie společnosti by neměla být 

odtržena od širšího strategického pojetí 

business analýzy 

BAS   

Dnes může být strategie jen na pár 

měsíců, ale musí být svázána 

s operativou 

Strategie v telekomunikacích se sestavuje 

na měsíce z důvodu rychlých změn 

na telekomunikačním trhu. 

STR   

Externí stakeholdery jsou banky. 

Legislativa, EU – kdokoli, kdo 

zatím nevstoupil na trh, ale může 

jej ovlivnit 

Telekomunikační společnost je ovlivněna i 

externími subjekty, kteří nejsou přímo 

součástí telekomunikačního trhu – např. 

banky, vláda, EU. Tyto subjekty mohou 

telekomunikační trh ovlivňovat. 

TEL   

IT musí být schopno rychle 

reagovat i za cenu investic anebo 

musí omezit business 

IT v telekomunikační společnosti musí 

rychle reagovat na vývoj 

telekomunikačního trhu 

TEL   

CIO řídí business analýzu, je člen 

boardu 

Business analýza by měla podle některých 

názorů být řízena přímo IT managerem. 
ORG   

Délka trvání business analýzy – 

nedá se dělat půl roku, když 

strategie je na tři měsíce 

Délka trvání širší strategické business 

analýzy by měla odpovídat době, na kterou 

je vytvářena samotná strategie. 

DEL   

Pro business analýzu je nutno znát 

business záměr (business case) 

Pro úspěšnou business analýzu je na 

počátku nutno mít sestaven business 

záměr. Otázkou je, zda to platí i pro 

strategickou business analýzu 

BUS   

Business analýza závisí i na 

kultuře ve firmě 

Průběh business analýzy je ovlivněn i 

vnitrofiremní kulturou. 
MET souvislosti 

Ověření realizovatelnosti business 

požadavků se provádí pomocí 

vyjádření odborníků 

Ověření realizovatelnosti business 

požadavků se provádí expertním odhadem 

IT odborníků. 

POZO   

Úspěšnost business analýzy je 

možno stanovovat pomocí matice 

vyspělosti 

Úspěšnost business analýzy je v některých 

případech poměřována podle matice 

vyspělosti. Otázkou je, zda by neměly být 

měřeny spíš výsledky business analýzy než 

její průběh, na který jsou matice 

orientovány. 

USP   

Příprava na strategii by měla 

obsahovat zadání. Aby členové 

boardu stanovili priority a jejich 

odůvodnění 

Členové strategického managementu firmy 

by si měli individuálně připravit své 

business požadavky, jejich odůvodnění a 

prioritizaci a toto pak vznesou na jednání o 

strategii firmy. 

ORG   

Kritickým faktorem úspěchu je, 

aby bylo jasné zadání, jasné 

stanovené odpovědnosti 

Kriticky důležité pro úspěch business 

analýzy je vyjasnění odpovědností 

jednotlivých rolí a jasné zadání 

strategických cílů. 

CSF   
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Metodika musí být závazná pro 

všechny, musí být možnost i 

změny 

Metodika business analýzy musí být 

dostatečně flexibilní, aby ji bylo možno 

upravovat pro konkrétní projekty. 

MET srozumitelnost 

Financování – finanční ředitel se 

musí účastnit 

Strategické business analýzy se musí 

účastnit i finanční ředitel. 
STR   

Rizikem je zranitelnost kritických 

faktorů úspěchu 

Rizikem pro business analýzu je 

zranitelnost všech kritických podmínek 

potřebných pro úspěch business analýzy 

(kritických faktorů úspěchu) 

RIZ   

Dalším rizikem je vliv externích 

stakeholderů a pasivní rezistence 

Dalším rizikem pro úspěšnost business 

analýzy (zejména strategické) je vliv 

externích subjektů, které mohou ovlivnit 

telekomunikační trh, a současná pasívní 

resistence dané společnosti. 

RIZ   

Marketing si často vymýšlí 

produkty bez ohledu na strategii – 

to by bylo možné u dlouhodobě 

stabilních prostředí, které v telco 

sektoru už nikdy nebude 

Rizikem pro úspěšnost business analýzy 

jsou zadání ze strany marketingu, která 

plně neodpovídají strategickým cílům 

společnosti. 

RIZ   

Odlišnost telca je díky nestabilitě 

prostředí, mají víc stakeholderů a 

vlivů 

Specifikem telekomunikačního trhu je 

nestabilní prostředí a zároveň vlivy 

externích subjektů. 

TEL   

Na telco velmi zapůsobilo 

otevření hranic – roaming, proč 

máme platit víc pro volání do 

zemí EU? 

Telekomunikační trh je ovlivněn 

globalizací trhu a přeshraniční migrací lidí. 
TEL   

Příležitost pro metodiku – telco 

musí přestat být bezostyšně 

výdělečný podnik a musí stavět 

klienta na 1. Místo 

Metodika pro business analýzu by měla 

brát v úvahu orientaci na zákazníka. 
MET účel 

Business analýza projektu musí 

být v souladu se strategickou 

business analýzou 

Projektová business analýza vychází ze 

strategické. 
BAS   

Výstup projektové business 

analýzy – také nemá přesnou 

hranici, kdy končí 

U projektové business analýzy někteří 

odborníci obtížně určují, kde tato analýza 

končí 

PRB   

Projektová business analýza by 

měla sbírat business požadavky a 

transformovat je do zadání 

Cílem projektové business analýzy by měl 

být sběr požadavků a jejich popis tak, aby 

byly moci být předány jako zadání pro 

vývoj informačního systému. 

PRM   

Projektovou business analýzu řídí 

steering committee, jehož členem 

je business analytik – u velkých 

projektů je členem také člen 

boardu a ten se podílel na tvorbě 

business strategie 

Projektovou business analýzu podle 

některých odborníků řídi řídicí výbor 

projektu. Business analytik je členem 

tohoto výboru. U velkých projektů je 

členem výboru také Otázkou je, zda se tyto 

role dostanou do potřebného detailu. 

ORG   

Délka trvání projektové business 

analýzy je pro každý projekt 

rozdílná 

Délka trvání business analýzy je pro každý 

projekt odlišná. 
DEL   

Business analýza v projektu je 

průběžná práce – projekt sice 

končí, ale board je tam stále, řeší 

další projekty 

Business analýza v projektu může vypadat 

jako nekončící, protože se řeší stále nové a 

nové projekty. 

DEL   
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Musí se dělat risk analýza – na ní 

se musejí podílet všichni členové 

všech projektových týmů 

Pro řízení rizik v projektu se musí 

provádět risk analýza. 
RIZ   

Technicky zdatnější lidi v telco 

sektoru nemají na business 

analýzu vliv 

Podle některých odborníků neovlivní 

úspěch business analýzy fakt, že 

v telekomunikačním sektoru jsou 

technicky zdatnější lidi. 

USP   

Business analýza se používá ve 

všech projektech 

Business analýza se používá ve všech 

projektech zavádění informačního systému 
PRM   

Business analýzu je možno využít 

pro implementační projekty 

(zavádění IS), ale může se použít i 

pro optimalizace procesů nebo 

vylepšení stávající architektury 

Business analýzu je možno využít i pro 

optimalizaci business procesů nebo 

stávajících informačních systémů 

PRO   

Business analýza je vstupem pro 

vývoj informačního systému a 

následné testování. 

Výstupy business analýzy vstupují do 

dalších projektových fází 
DOC   

Pokud se business analýza nestíhá 

v dedikovaném čase, musí 

projektový manažer (obvykle po 

konzultaci s klientem) posoudit, 

nakolik je potřebné dokončit 

business analýzu. Je proto 

možnost, že se nějaká část 

business analýzy nedokončí, 

případně se protáhne čas na 

business analýzu. 

Při nedostatečném čase pro business 

analýzu se projektový manažer musí 

zasadit o rozhodnutí o dalších krocích – 

buď se prodlouží čas pro business analýzu 

nebo se business analýza ukončí 

nedokončená. 

DEL   

Vstupy pro business analytika 

dodává projektový manažer a 

architekt řešení. 

Podle některých odborníků dodává vstupy 

pro business analytika projektový manažer 

a architekt řešení. Otázkou je, o jaké 

vstupy se jedná a jakou roli hrají ostatní 

business jednotky 

STAV   

Je nutná konzultace s vývojem 

ohledně proveditelnosti 

požadavků 

Realizovatelnost business požadavků je 

nutno konzultovat se zástupci vývoje 
ROLE   

Výstup business analýzy přebírá 

vývojář a tester. Jejich 

připomínky mají často zpětný vliv 

na business analýzu 

Výstup business analýzy přebírají vývojáři 

informačního systému spolu s testery. 

Otázkou je, jakou roli zde hrají testeři, zda 

přebírají popisy akceptačních testů nebo je 

teprve vytvářejí. 

DOC   

Business požadavky by měly 

obsahovat ID požadavku, popis, 

vlastníka, status, rozdělení do 

kategorií, určení prioritizace, 

realizovatelnost, odhad pracnosti 

Popis business požadavků v praxi nemá 

žádnou šablonu, ovšem měl by obsahovat 

informace o popisu požadavku, 

identifikaci vlastníka, status, kategorii 

(otázkou je, jaké kategorie existují), 

prioritu, způsob realizace a odhad 

pracnosti (případně finanční náročnost). 

DOC   

Kategorizace business požadavků 

se provádí dle projektu obvykle 

po dohodě projektového týmu 

Kategorizaci business požadavků dohodne 

projektový tým. Otázkou je, jak tato 

kategorizace může vypadat. 

KAT   

Prioritizace se provádí dle 

projektu, obvykle ji provádí 

projektový manažer 

Prioritizaci provádí projektový manažer. 

Otázkou je, podle jakého klíče. 
KAT   
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Ověřování realizovatelnosti 

business požadavků obvykle 

zajistí business owner, případně 

analytik 

Ověřování realizovatelnosti požadavků 

zajistí business vlastník, případně business 

analytik, ale sami ji neprovádějí. 

ORG   

Rozhodování o realizovatelnosti 

požadavků provádí vývoj a 

architektura 

Realizovatelnost požadavků ověřuje 

architekt řešení nebo zástupci vývoje. 
ORG   

Rozhodování o potřebě business 

požadavků – must have vs. nice to 

have + schvalování business 

požadavků – provádí business 

vlastník, management 

Business vlastník spolu s podporou 

management rozhoduje o tom, zda bude 

daný business požadavek realizován nebo 

ne. 

ORG   

Při nesouhlasech či 

nerealizovatelnosti rozhoduje 

management projektu/ firmy 

Při nesouladu v rozhodování rozhoduje 

řídicí výbor projektu, případně 

management firmy.  

ORG   

Strategické cíle business analýzy 

mají probíhat na začátku projektu. 

Komunikována mají být od 

managementu firmy – business 

vlastníky. 

Na počátku projektu musí být stanoven cíl 

business analýzy. Tento cíl musí být 

komunikován managementem 

prostřednictvím business vlastníka. 

PRM   

V praxi se strategické cíle často 

nekomunikují, ladění se pak děje 

až v průběhu sběru požadavků, 

někdy až v jejich analýze. 

Problémem v praxi bývá špatná nebo 

žádná komunikace strategických cílů. 
STR   

Nesoulady vznikají mezi business 

vlastníky a vývojem, který se 

vyjadřuje k realizovatelnosti. 

Při ověřování realizovatelnosti business 

požadavků mohou mezi business 

vlastníkem požadavku a zástupci IT 

vzniknout nesoulady. 

ORG   

Nesoulad se řeší po dohodě – buď 

úpravou business požadavků nebo 

eskalací na management firmy. 

V případě nemožnosti upravit business 

požadavek se případný nesoulad při 

ověření realizovatelnosti eskaluje na řídicí 

výbor projektu. 

ORG   

Business analýza musí být 

schválena (po připomínkování) 

z obou stran – vlastníky business 

požadavků i vývojem. 

Business analýzu schvalují vlastníci 

business požadavků a zástupci IT. Otázkou 

je, jakou roli zastává business vlastník a 

business analytik. 

ORG   

Je těžké poznat, že jsou sebrány 

všechny business požadavky 

(možná je to i nereálné). 

Při business analýze se obtížně rozeznává, 

zda jsou již sebrány všechny business 

požadavky 

PRB   

Za množství a kvalitu business 

požadavků odpovídá vlastník. 

Vlastník business požadavků odpovídá za 

kvalitu sebraných požadavků, business 

vlastník odpovídá za množství a kvalitu 

všech sebraných požadavků. 

ROLE   

Business analýza nemůže zaručit 

úspěch projektu. 

Není řečeno, že business analýza zaručuje 

úspěch projektu. K úspěchu projektu však 

přispívá. 

USP   

Bez business analýzy je každé 

selhání projektu okamžitě 

přisuzováno její absenci.  

V případě, že business analýza nebyla 

provedena, je každé projektové selhání 

přisuzováno její absenci. 

PRM   
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Kritickým faktorem úspěchu 

business analýzy je nedostatečný 

čas pro její provedení, nejasná 

zadání, nekvalitní business 

požadavky, nedostatečná podpora 

(komunikace) ze strany business 

vlastníků nebo projektového 

managementu 

Pro úspěch business analýzy je kriticky 

důležitý čas pro její provedení, jasné 

zadání, podpora a komunikace ze strany 

managementu, komunikace v projektu. 

CSF   

Business analýza úzce kooperuje 

s projektovým managementem. 

Dává do něj vstupy. 

Business analýza a projektový 

management spolu úzce souvisejí a 

kooperují. 

PRM   

Při problémech v business analýze 

rozhoduje projektový manažer 

Vyskytnou- li se při provádění business 

analýzy nějaké problémy, rozhoduje 

projektový manažer, 

STAV   

Business analýza v telcu vychází 

z eTom modelu, řeší poskytování 

služeb, billing, provisioning v síti. 

Pro business analýzu v telekomunikacích 

může jako referenční model napomoci 

eTOM rámec. 

PRO   

Metoda je potřebná, měla by 

zobecnit jednotlivé oblasti řešení. 

Metodika business analýzy by měla 

obsahovat obecný návod, jak provádět 

business analýzu. 

MET obsah 

 


