
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
ÚSTAV INFORMATIKY

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT
INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH PROJEKTU ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU VE VYBRANÉ FIRMĚ

THE PROJECT PROPOSAL OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM IN SELECTED
COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. FILIP HORÁK
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADEK DOSKOČIL, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2015



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2014/2015
Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Horák Filip, Bc.

Informační management (6209T015) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Návrh projektu zavedení informačního systému ve vybrané firmě

v anglickém jazyce:

The Project Proposal of Implementation of Information System in Selected Company

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr 
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

DOLEŽAL, J., P. MÁCHAL a B. LACKO. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a
dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
FIALA, P. Projektové řízení: modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: Professional
Publishing, 2004. ISBN 80-864-1924-X.
KORECKÝ, M. a V. TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v
průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN
978-80-251-2882-4.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN
978-80-247-3611-2.

Vedoucí diplomové práce: Ing. Radek Doskočil, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2014/2015.

L.S.

_______________________________ _______________________________
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 28.2.2015



 

 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou z oboru projektového managementu. Práce se 

konkrétně zaměřuje na projekt zavedení informačního systému a analýzu hardwarového 

a softwarového vybavení ve vybrané společnosti. Hlavním cílem společnosti je získat 

nástroj pro kontrolu nad procesy společnosti a nenarušit chod společnosti. 

 

Abstract 

 
The master´s thesis deals with the issue of project management. The thesis specifically 

focuses on the project of implementation of informantion system and analysis hardware 

software equipment in selected company. The main objective of the company is to get  a 

tool for control processes of company and not disturb  the operation of company. 
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Úvod 

 

Projektové řízení není novou manažerskou disciplínou, jak by se mohlo zdát. Již ve 

Starém zákoně lze najít zmínky o prvcích projektového managementu, které jsou použity 

například při stavbě Šalamounova chrámu nebo Noemovy archy. Konkrétní prvky 

projektového řízení lze pozorovat na popisu, jaký měl být na stavbu použit materiál, jak 

byly jednotlivé postupy smluvně zajištěny, kdo na stavbě chrámu pracoval nebo jak byl 

odměněn. Takových případů lze najit v historii celou řadu, jako další mohou být zmíněny 

stavby chrámů v antickém Řecku či stavba Velké čínské zdi. 

 

Projekt lze pochopit jako proces určité změny, na které bývá mnohdy závislý celý chod 

společnosti. Při řízení projektů jde velmi často o složitost v organizování mnoha 

zainteresovaných pracovníků či skupin, které se podílejí na komplexnosti řešeného úkolu. 

Je důležité stále tento obor zkoumat, vzdělávat se v něm a získávat nové praktické 

dovednosti. Tyto zkušenosti a znalosti z oblasti projektového řízení mohou pomoci 

organizaci účinně snížit náklady na realizaci projektu, eliminovat rizika projektu a 

celkově pomoci k úspěšné realizaci projektu. Projektový management využívá postupy, 

metody, znalosti, nástroje tak, aby daný projekt byl realizován v časovém rámci, při 

daných zdrojích, hmotných i nehmotných, a v požadované kvalitě zadavatele. Projekt lze 

rozdělit na jednotlivé fáze, které jsou ukončeny milníky projektu. Těmito fázemi mohou 

být zadání projektu, studie proveditelnosti, vlastní realizace projektu, ukončení a 

závěrečné zhodnocení. 

 

V diplomové práci se zabývám aplikací metod projektového managementu. Hlavní cílem 

práce je implementace informačního systému a k ní analýza hardwarového a 

softwarového vybavení ve zvolené společnosti. Ve společnosti se pohybuji již pátým 

rokem, proto tedy vznikla tato možnost aplikovat mé teoretické znalosti, které jsem získal 

při studiu. Konkrétně jde o znalosti z předmětů Kvantitativní metody, Projektový 

management, Risk management, Strategický management, Pokročilé rozhodovací 

metody či Podnikové informační systémy.  
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Větší část dokumentace ve společnosti je vedena pouze v papírové formě, popřípadě 

společnost používá pronajatý ekonomický systém nebo jednoduchou tabulkovou databázi 

jako je MS Excel. Usuzuji tedy, že je implementace nového komplexního informačního 

systému v dnešní době informačních technologií rozhodně krokem vpřed. Společnost by 

v rámci projektu také chtěla analyzovat současný stav hardwarového a softwarového 

vybavení a provést případnou výměnu na základě systémových požadavků nového 

informačního systému. 

 

Společnost se rozhodla nahlédnout na řešení zmíněného problému skrze projektový 

management, chce ušetřit co nejvíce času, finančních prostředků, lidských zdrojů a 

eliminovat rizika spjata s implementací informačního systému. Další důvod, který může 

vést k tomuto řešení, je, že by neměl být příliš narušen chod společnosti, což jistě metody 

projektového managementu mohou do určité míry zajistit. Po vytvořeném návrhu 

společnost porovná toto řešení s dalšími možnostmi, například realizovat implementaci 

bez využití metod projektového managementu nebo neprovádět žádnou implementaci. Po 

té se společnost rozhodne, jakou cestou se bude dále ubírat. 

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá cílem diplomové 

práce a zvolenými metodami a postupy při zpracování práce. Ve druhé kapitole jsou 

popsána teoretická východiska. Jde o popis základních pojmů z oblasti projektového 

řízení, strategické situační analýzy a z oblasti informačních systému. Ve třetí kapitole je 

analyzován současný stav společnosti. Poslední kapitola je zaměřena na vlastní návrhy 

řešení a přínosy řešení.  
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1 Cíle práce, metody a postupy zpracování 

 

V této kapitole jsou popsány hlavní cíle práce a jednotlivé metody a postupy, díky kterým 

práce vznikla.  

 

1.1 Cíle práce 

 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření návrhu projektu pro zavedení informačního 

systému ve vybrané společnosti za pomocí metod projektového managementu. 

 

Zmíněný hlavní cíl lze rozčlenit na jednotlivé dílčí cíle práce. Jde o strategickou situační 

analýzu společnosti, analýzu současného stavu informační systému, sestavení studie 

proveditelnosti, zpracování časové analýzy, zdrojové analýzy, nákladové analýzy a 

analyzovat jednotlivá rizika projektu. Časová analýza je řešena pomocí Ganttova 

diagramu, analýzou jednotlivých činností projektu, rozdělením na fáze projektu a 

metodou kritické cesty (CPM). Ve zdrojové analýze půjde o přiřazení zdrojů a následné 

vyrovnání přetížených zdrojů. Analýza rizik je zpracována metodou RIPRAN. Rozpočet 

projektu bude sestaven v části nákladová analýza. Poslední dílčí cíl práce je předložení 

takových doporučení, která budou mít pro vybranou společnost přínos. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

 

Diplomová práce je zpracována pomocí několika vybraných výzkumných metod. Jako 

základní je využita metoda pozorování, kdy jde o dlouhodobé systematické pozorování 

jevů a zákonitostí v rámci vybrané společnosti. Dále je k získání informací použita 

metoda dotazování. Konkrétně jde o ústní dotazování, tedy konzultace s managementem 

společnosti. Z metod pozorování a dotazování poté vzniká popis určitých skutečností, 

například jednotlivé části strategické situační analýzy. V této části práce jsou využity 

nástroje strategického managementu, a to analýza McKinsey 7S, analýza SLEPTE, 

Porterúv model pěti sil a SWOT analýza, která je výsledkem všech předešlých analýz. Ze 

SWOT analýzy vychází příležitosti, které mohou eliminovat slabé stránky společnosti. 
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V kapitole Vlastní návrhy řešení je řešen konkrétní projekt implementace informačního 

systému pomocí metod projektového managementu. V této kapitole je snahou postupovat 

v logických návaznostech a vazbách jednotlivých částí projektu. V první části návrhu jde 

o studii proveditelnosti projektu, tedy určení vize a požadavků informačního systému. 

Z vize a požadavků plyne sestavení identifikační listiny a logického rámce projektu, 

výběr dodavatele pomocí fuzzy modelu a posouzení hardwarového a softwarového 

vybavení společnosti. Poté dochází ke zpracování dílčích analýz projektu, které mají také 

logický sled - časová, zdrojová, nákladová a analýza rizik zpracovaná metodou RIPRAN. 

U časové, zdrojové a nákladové analýzy projektu je uplatněn software MS Project 

Professional 2013. Poslední část diplomové práce popisuje doporučení a přínosy celé 

práce pro vybranou společnost. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

V následující kapitole budou popsána základní teoretická východiska práce, která budou 

následně použita pro praktickou část práce. 

 

2.1 Projektový management 

 

Podle celosvětového uznávaného teoretika projektového managementu profesora 

Harolda Kerznera je projektový management: „Soubor činností spočívající v plánování, 

organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který 

byl zřízen pro realizaci konkrétních cílů a záměrů“ (1, s. 4). 

 

Dále lze projektový management popsat podle jednoho z nejuznávanějšího světového 

sdružení projektových manažerů Project Management Institut, PMI®. Projektový 

management je aplikací znalostí, schopností, nástrojů a technologií na činnosti projektu, 

aby tyto činnosti splnily předem zvolené požadavky projektu (2). 

 

Projektové řízení je tedy způsob, jak dosáhnout předem stanovaných cílů projektu. Firmy 

a instituce, které využívají nástrojů projektového managementu, se snaží o efektivnější 

realizaci projektů. S tím je spojena minimalizace rizika, kdy může dojít ke zvýšení 

nákladů či vytvoření zbytečných chyb, které mají za následek prodloužení doby trvání 

projektu. Pokud je vytvořeno kvalitní projektové řízení, je možné těmto nedostatkům či 

rizikům projektu předejít (3). 

 

2.2 Projekt 

 

Projekt lze obecně chápat, jako časově omezené úsilí, které vede k vytvoření 

neopakovatelného stavu, produktu nebo služby. Projekt má začátek a konec. Dělí se na 

fáze projektu, které jsou v režii osoby, kterou si vybere vlastník či investor projektu (4). 
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2.2.1 Definice projektu 

 

Existuje celá řada definic, kterými lze pojem projekt definovat. Například: „Projekt je 

výsledkem materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, 

navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo 

zadavatele“ (5, s. 12).  

 

Jiná literatura říká, že pro projekt existují čtyři typické rysy. Jsou jimi cíl projektu, 

jedinečnost projektu, zdroje projektu a organizování v rámci konkrétního projektu. Pokud 

se tyto znaky vyskytují společně, dochází k odlišení projektového managementu od 

ostatních manažerských funkcí (6). 

 

Většina definic projektu má společné charakteristické znaky, těmito znaky jsou (7):  

 konkrétní cíl projektu 

 definice strategie, která vede k dosažení zvoleného cíle 

 přiřazení nezbytně nutných zdrojů a nákladů 

 vymezení začátku a konce 

 

 

Obrázek 1: Projekt (8, s. 61) 
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2.2.2 Cíl projektu 

 

Projektový manažer musí znát konkrétní cíl, to, čeho má přesně dosáhnout. Předem by 

měl tento konečný stav písemně požadovat od zadavatele či investora projektu. Cíl 

projektu by měl splňovat požadavky tzv. trojimperativu, tedy nároky na provedení, čas a 

náklady, podrobněji bude o trojimperativu psáno v další podkapitole (7).  

 

Pro určení správně definovaného cíle, lze také použít metodu SMART. Tato metoda 

přesně vytyčuje, jaký má být cíl projektu (8):  

 

S – specifický (specific) – je potřeba vědět, čeho chceme dosáhnout 

M – měřitelný (measurable) – určení, čeho jsme dosáhli 

A – akceptovaný (agreed) – všechny zainteresované strany vědí a souhlasí 

R – realistický (realistic) – reálný cíl, který jsme schopni naplnit 

T – termínovaný (timed) – časový rámec projektu 

 

Cíle je možné rozlišovat také v rámci jejich závislostí. Jeden cíl může být součásti vyššího 

cíle, tedy nadřazeného. Lze tedy rozlišovat globální a dílčí cíl. Globální cíl je hlavní cíl 

projektu, k tomuto cíli vedou dílčí cíle. Globální cíl bývá zpravidla dlouhodobý. Dílčí cíle 

vznikají analýzou globálního cíle na menší části.  

 

 

2.2.3 Trojimperativ projektu 

 

S projektem úzce souvisí tři základní pojmy, které určují trojimperativ projektu. Jde o cíl, 

čas a náklady. Tyto veličiny jsou vzájemně provázány a účelem projektového řízení je 

najít optimální vyvážení. Jejich provázanost je velmi zřejmá. Jestli se například zkrátí 

doba projektu, tedy veličina času, musí zákonitě dojít k vynaložení více zdrojů na projekt, 

tedy zvýší se náklady. Trojimperativ lze pro lepší představu přenést na papír jako 

trojúhelník (8). 
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Jsou tedy položeny tři základní otázky:  

 CO se má udělat – cíl 

 KDY se to má udělat – čas  

 ZA KOLIK se to má udělat – náklady 

 

 

Obrázek 2: Trojimperativ (8, s. 63) 

 

Překážky trojimperativu 

Podmínky trojimperativu je v praxi velmi obtížné splnit, jelikož pokud během samotné 

realizace projektu k něčemu dojde, znamená to hrozbu pro projekt, že nebudou splněny 

právě tyto podmínky. Některé práce projektu se prodlouží, tím dojde k překročení 

rozpočtu. Těmto hrozbám by měl věnovat pozornost manažer projektu, aby jeho realizace 

projektu byla co nejúspěšnější. I přes nejpříznivější podmínky v realizaci projektu 

dochází ke změnám v podmínkách původního trojimperativu (6).  

 

 

2.2.4 Fáze projektu 

 

Jde o jednotlivé časové úseky projektu, které na sebe logicky navazují. Fáze obsahují 

hlavní dodávky projektu a také rozhodnutí, která jsou pojítkem pro vykonání další fáze. 

Každá fáze projektu má svůj cíl a časový rámec. Většinou jde o dílčí cíl, který směřuje 

k hlavnímu cíli projektu. Mezi jednotlivými fázemi, pro lepší usměrňování prací ke 

konkrétním cílům nebo koncovým termínům fází, lze použít milníky projektu (8).  
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Projekt lze rozdělit v rámci času a charakteru realizovaných činnosti na tři části řízení 

projektu. Tyto fáze dohromady tvoří životní cyklus projektu. Obecně se jedná o tyto fáze 

(8):  

 

 Předprojektová fáze  

 Projektová fáze  

 Poprojektová fáze 

 

Předprojektová fáze  

Účelem předprojektové fáze je najít příležitost pro budoucí projekt a provést analýzu 

proveditelnosti záměru projektu. Někdy se do předprojektové fáze zahrnuje také vize, 

základní myšlenka pro realizaci nějakého projektu (8).  

 

Dva hlavní dokumenty pro tuto fázi jsou (8):  

 

 Studie příležitosti – v této studii musí dojit k zamyšlení, zda je správná doba 

k realizaci projektu, vzít v úvahu situaci na trhu, vývoj trhu, situaci ve firmě, 

analyzovat vnější a vnitřní prostředí společnosti, které může mít vliv na celkový 

smysl realizace projektu. Výsledkem této studie je doporučení či nedoporučení 

realizovat navržený projekt. 

 

 Studie proveditelnosti – po přijetí doporučení na realizaci projektu z předešlé 

studie následuje studie proveditelnosti. V této studii jde o nalezení nejvhodnější 

cesty k realizaci projektu. Studie by měla zahrnovat obsah projektu, termíny 

zahájení a ukončení projektu, dále plánované náklady projektu a odhadované 

potřebné zdroje. 
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Pro tvorbu studie příležitosti a studie proveditelnosti lze využít následující analýzy či 

metody:  

 

 WBS – Work Breakdown Structure 

 SWOT analýza  

 Analýza McKinsey 7S 

 Analýza SLEPTE 

 Porterův model pěti sil 

 SMART analýza cíle 

 Metoda CPM, PERT 

 

Projektová fáze  

Tato fáze má za úkol sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a předání výsledků a 

závěru projektu, tímto končí tato fáze (8).  

 

Podrobnější členění je následující (8):  

 

 Zahájení – zde například dochází k upřesnění cíle projektu, jeho účelu, rozdělení 

kompetencí či personálního obsazení. Tyto náležitosti se nejčastěji vyskytují 

v dokumentu zvaném identifikační listina projektu. 

 

 Plánování – v této fázi sestavený projektový tým, který vychází z konkrétního 

zadání, vytváří plán projektu, po schválení bývá tento plán nazývaný baseline. Při 

plánování činností projektu jsou omezujícím faktorem technologické vazby a 

rozsah projektu. Rozsah projektu lze definovat takto: „Všechny práce, které je 

třeba udělat, aby vznikly produkty projektu, a veškeré procesy vedoucí k jejich 

vytvoření.“ (9, 185 s.). 

 

 Vlastní realizace – před vlastní realizací by mělo dojít k setkání důležitých 

zainteresovaných stran z důvodu rekapitulace plánu a harmonogramu projektu, 

seznámení zástupců všech stran a oznámení, že fyzická realizace začíná. Při 

samotném průběhu realizace je důležité porovnávat průběh projektu se směrným 
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plánem. Pokud dojde ke zjištění odchylky od plánu, je třeba reagovat na tuto 

změnu či provádět opatření. Lze také přeplánovat nebo dokonce vytvořit nový, 

upravený plán.  

 

 Ukončení projektu – dochází k formálnímu ukončení projektu, k vyhodnocení a 

zdokumentování. Dále dochází k fyzickému předání výstupu, podpisu 

akceptačních protokolů a fakturaci. Je důležité říci, že ukončením projektu, není 

firma, která projekt realizovala zbavena závazků.  

 

Poprojektová fáze 

Poprojektová fáze se zabývá analýzou celého průběhu projektu. Jde o získání nových 

poznatků a zkušeností, ze kterých lze vycházet v dalších projektech. Je třeba určit dobré 

a špatné zkušenosti a poučit se z nich. Například lze hodnotit spolupráci s dodavateli, zda 

jsou dodávané služby či statky v požadované kvalitě. Často se přínosy projektu objeví až 

po určité době, proto je třeba naplánovat termín a způsob vyhodnocení přínosů a 

závěrečné zhodnocení projektu až po této době (8). 

 

Pokud jde o zhodnocení, která z fází projektu je nejdůležitější, lze říci, že všechny tři fáze 

jsou velmi důležité. Na každou by měl být projektový manažer a celý jeho tým plně 

připraven. Avšak nemělo by určitě dojít k podcenění první fáze projektu, tedy 

předprojektové, která je jakýmsi odrazovým můstkem pro následující fáze. Špatná 

příprava této fáze se může velmi negativně odrazit v celkové realizaci projektu (11). 

 

2.2.5 Projektový tým  

 

Při sestavování projektového týmu je dobré nejprve začít s výběrem pracovníků 

s potřebným souborem znalostí a dovedností. Dále je možné analyzovat pracovní místa 

pro jednotlivé členy týmu rozepsáním jednotlivých prací v čase. Touto analýzou lze získat 

popis pracovního místa jednotlivých členů projektového týmu. Poslední úkol je přiřadit 

vhodného člena na místo, které bylo analyzováno (10).  
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Typické role projektu jsou (8):  

 

 Ředitel programu 

 Manažer programu  

 Manažer projektu 

 Asistent manažera projektu 

 Administrátor projektu 

 

Role ředitel programu a manažer programu existují, jen pokud je nutné spravovat více 

projektů naráz. Dále role manažera projektu je hlavní rolí pro řízení jednoho projektu. 

K dispozici manažerovi projektu může být asistent projektu. Projektový tým a obsazení 

jednotlivých pozic je v kompetenci projektového manažera (2).  

 

Následující tabulka přiřazuje jednotlivým rolím úkoly, které mají na starost v rámci 

programu či projektu.  

 

Tabulka 1: Role a úkoly týmu (1, s. 162)  

Role Úkoly 

Ředitel programu 
Koordinace programu, plánování a rozvoj podnikání, 

zavádění politik, rozvoj zdrojů a technologií 

Manažer programu 
Koordinace skupin projektů, řízení profitability, styk se 

zákazníky, tvorba nových příležitostí 

Manažer projektu 

Projektové plány a kontrola, komunikace se zájmovými 

skupinami, Organizace projektového týmu, řízení 

profitability projektu 

Asistent manažera projektu 
Řízení technických implementací, koordinace 

pracovních skupin, koordinace připravenosti výstupů 

Administrátor projektu 
Koordinace a integrace dílčích úkolů, asistence při 

plánování a řízení, analýza stavu projektu 
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2.2.6 Logický rámec projektu 

 

Metoda logického rámce je využívána pro přesné stanovení záměru a cíle projektu. 

Pohlíží na řešení ze všech zainteresovaných stran projektu. Lze tak lépe pochopit a najít 

logické vazby mezi činnostmi, výstupy, cílem a záměrem projektu. Logický rámec je 

sestaven z následující tabulky 2 (8). 

 

Tabulka 2: Logický rámec projektu (8, s. 64) 

Záměr 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informaci 

k ověření (způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informaci 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy 

(konkrétní 

výstupy) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informaci 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity (klíčové 

činnosti) 

Zdroje (peníze, 

lidé, …) 
Časový rámec aktivit 

Předpoklady a 

rizika 

 

Význam polí tabulky 

 

Záměr – je dlouhodobý, strategický, jde o přínos projektu po samotné realizaci projektu 

v rámci měsíců či let, záměrem může být například zvýšení kvality nabízených služeb 

(8). 

 

Cíl – cíl pro každý projekt je pouze jeden, říká, čeho má být projektem dosáhnuto, jak 

dosáhneme záměru projektu (8). 

 

Konkrétní výstupy – specifikují jak dosáhnout požadovaného cíle, tedy co vše je potřeba 

vytvořit, aby došlo k naplnění cíle projektu (8). 
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Klíčové činnosti – tyto činnosti vedou k realizaci konkrétních výstupů projektu, také je 

do značné míry ovlivňují (8). 

 

Objektivně ověřitelné ukazatele – jde o měřitelné veličiny, které sdělují informace o 

tom jak ověřit, že bylo záměru, cíle a konkrétních výstupů dosaženo (8). 

  

Způsob ověření - ve sloupci Způsob ověření se uvádí, jak bude dosažení ověřeno a také 

jaké zdroje a čas vyžaduje ověření či kdy dojde k ověření ukazatele a jakým způsobem je 

dokumentováno (8). 

 

Předpoklady a rizika – v tomto sloupci se zaznamenávají předpoklady, na kterých jsou 

závislé jednotlivé skutečnosti a celá realizace projektu. Dále se také uvádějí rizika, která 

mohou ovlivnit navrhovaný projekt a jeho samotnou realizaci (8). 

 

2.2.7 WBS - struktura projektu 

 

Metoda WBS struktury je používána pro rozčlenění projektu na jednotlivé části v rámci 

pracovních balíků, úkolů či činností. Metoda napomáhá k lepší analýze činností projektu, 

snižuje se pravděpodobnost, že dojde k vynechání některé činnosti. Hierarchická 

struktura činností WBS zajišťuje, aby všechny činnosti projektu byly logicky 

identifikovány a byla také zvládnuta jejich logická provázanost (6). 

 

 

Obrázek č. 3: WBS- Work Breakdown Structure (8, s. 143) 
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2.3 Plánování projektu 

 

Tato kapitola se bude postupně zabývat časovou analýzou projektu, analýzou zdrojů, 

analýzou rizik projektu, která bude zpracována metodou RIPRAN, a analýzou nákladů. 

 

2.3.1 Časová analýza projektu 

 

Časová analýza je velmi důležitou analýzou pro projekt. Poskytuje informace o době 

trvání jednotlivých činností projektu a jejich další charakteristiky. Existují tři hlavní 

metody časového plánování. Jde o úsečkové grafy, milníky a síťovou analýzu. Jednotlivé 

metody budou popsány v následujících odstavcích (6). 

 

Úsečkové grafy 

Úsečkové grafy, známější jako Ganttovy diagramy podle H. L. Gantta, provozního 

inženýra, který je zavedl během I. světové války. Jde o velmi jednoduchou metodu, kdy 

každá činnost je v grafu značena obdélníkem, jehož délka je určena dobou trvání této 

činnosti. Zobrazuje začátek a konec činnosti. Nevýhodou této metody je, že nelze nijak 

z grafu vyčíst závislost jednotlivých činnosti na sobě (6). 

 

 

Obrázek 4: Ganttův diagram (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
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Milníky 

Milníky projektu značí v časovém plánu klíčové události projektu. Jde například o 

termíny ukončení fází projektu.  Nejedná se tedy o termín ukončení každé činnosti 

projektu, ale jde jen o ty nejdůležitější. Nevýhodou této metody je, že nezobrazuje délku 

trvání činnosti či fáze projektu (6). 

 

 

Obrázek 5: Milníky (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 

 

Síťová analýza 

Jde o metodu síťové analýzy, kdy je projekt znázorněn pomocí síťového grafu. Existuje 

mnoho způsobů sestavení síťových grafů. Nejčastější metodou je metoda CPM, která je 

podrobněji popsána v následujícím textu (6). 

 

Metoda CPM 

Jedná se o jednu z nejstarších metod síťové analýzy. Vznikla v USA pro potřeby armády. 

Je součástí časové analýzy projektu a pro vyhodnocení využívá pevné délky dob trvání 

činností projektu (4). 

 

Při využití metody CPM lze zjistit kritické činnosti projektu, které mohou prodloužit 

celkovou dobu trvání projektu. Dále také metoda CPM napomáhá co nejlépe plánovat 

činnosti projektu, tak aby byly splněny požadavky zadavatelů na termín dokončení 

projektu (13). 
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Metoda CPM obsahuje následující kroky výpočtů (13):  

 

1. Výpočet časové náročnosti projektu 

 Nejdříve možné zahájení činnosti ZMij 

 Nejdříve možné ukončení činnosti KMij 

KM ij = ZM ij - yij 

 Nejpozději přípustné ukončení činnosti KPij 

 Nejpozději přípustné zahájení činnosti ZPij 

ZP ij = KP ij - yij 

 Nejdříve možný termín uzlu j, TMi 

TMi = max [KMij] 

 Nejdříve přípustný termín uzlu i, TPj 

TPj = min [ZPij] 

 

i j

TMi TPi TMj TPj

ZMij

ZPij

KMij

KPij

yij

RCij

 

Obrázek 6: Legenda hranově definovaného síťového grafu (4, s. 110) 

 

2. Určení časových rezerv 

 Celková časová rezerva RCij 

   RCij = TPj – TMi – yij >= 0 

 Nezávislá časová rezerva RNij 

 Volná časová rezerva RVij 

 Závislá časová rezerva RZij 

 Interferenční časová rezerva RIi 

 

3. Nalezení a analýza kritické cesty 

Kritická cesta je dána nulovou časovou rezervou činnosti. Pokud u takové činnosti 

dojde k prodloužení doby trvání, je také následně prodloužena celková doba trvání 

projektu, a tím je nedodržení a ohrožení realizace celého projektu. Kritická cesta 
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je nejdelší cesta v síťovém grafu. Následující obrázek ukazuje, jak vypadá síťový 

graf zpracovaný metodou CPM. 

 

2.3.2 Zdrojová analýza projektu 

 

Pro realizaci činností je potřeba zdrojů projektu. Zdroje mohou byt hmotné či nehmotné. 

Za nejdůležitější zdroje projektu jsou považováni pracovníci, materiál, finanční zdroje. 

V konkrétním čase projektu lze využít jen omezené množství těchto zdrojů, toto platí 

nejvíce u lidských zdrojů. Proto je velmi důležité řízení zdrojů projektu (6). 

 

Analýza zdrojů projektu obsahuje jednotlivé kroky. Nejprve dojde k sestavení 

harmonogramu jednotlivých činností projektu, kde se vychází z časové analýzy projektu, 

dále přiřazení zdrojů k činnostem projektu, poté následuje metoda vyrovnání zdrojů nebo 

metoda rozvržení zdrojů (13). 

 

Vyrovnání zdrojů 

Tato metoda se snaží navrhnout takové řešení z hlediska činností projektu, aby byly 

nároky na zdroje co nejlépe vyrovnány. Nemělo by zároveň dojít k prodloužení termínu 

ukončení projektu (13). 

 

Rozvržení zdrojů 

Cílem je vytvořit takové řešení, ve kterém nebude překročeno limitující množství zdrojů. 

Jde o metodu časového řešení síťového grafu. Hledá se minimální doba realizace při 

nepřekročení kapacit zdrojů (5). 

 

Sestavení histogramu 

Při sestavení histogramu se vychází z harmonogramu projektu. Sestavení je následující, 

postupně se berou jednotlivé časové úseky projektu a dochází ke kumulovanému součtu 

nároků činností na analyzovaný zdroj, který v tomto úseku právě probíhá. Dále pak 

dochází k vyrovnání zdrojů (13). 
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Obrázek 7: Histogram (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 

 

2.3.3 Nákladová analýza projektu 

 

Řízení nákladů je velmi důležitou částí plánování projektu. Zahrnuje plánování, 

monitorování a kontrolu nákladů během celého životního cyklu. Týká se i fáze hodnocení 

projektu a počáteční fáze, kdy dochází k odhadům nákladů. Nákladová analýza projektu 

spočívá v odhadování nákladů na jednotlivé pracovní balíky projektu, subsystémy i na 

celý projekt, tím se vytváří celkový rozpočet projektu. Řízení nákladů také zahrnuje 

srovnání odhadovaných nákladů se skutečnými náklady, které jsou zjištěny během 

projektu. Následně může dojít k aktualizaci finálních nákladů (8). 

 

Náklady projektu 

Ekonomický lze náklady charakterizovat jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 

faktorů. U analýzy nákladů tedy jde o ocenění spojené s časem projektu a použití 

lidských, materiálních a finančních zdrojů projektu. Po ocenění a součtu nákladů je 

výstupem celkový rozpočet nákladů projektu. Jednotlivé náklady lze dělit z několika 

hledisek. Nejčastěji se dělí náklady podle toho, jestli přímo nebo nepřímo souvisí 

s realizací projektu. V následujících tabulkách jsou popsány příklady přímých a 

nepřímých nákladů (8). 
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Tabulka 3: Přímé náklady (8, s. 188) 

Přímý náklad Příklad 

Osobní náklady na pracovníky Mzdy, zdravotní a sociální pojištění, příspěvky na 

penzijní pojištění 

Náklady na materiál Papír, tonery 

Nákup služeb Pronájem prostor 

Cestovné  Jízdné, stravné, ubytování 

Pořízení, pronájem hmotného 

majetku 

Automobil, PC, stroje 

Pořízení a pronájem 

nehmotného majetku 

Nákup licencí, software, patentů 

Náklady na subdodávky Výstavby skladovací haly subdodavatelem 

 

Nepřímé náklady nelze jednoznačně přiřadit k projektu, jde o společné náklady celé 

organizace. V následující tabulce jsou uvedeny příklady některých nepřímých nákladů 

(8). 

 

Tabulka 4: Nepřímé náklady (8, s. 188) 

Nepřímý náklad  Příklad 

Nepřímý osobní náklady Část osobních nákladu managementu 

Provoz budov  Část nákladů na energii, úklid, opravu budov 

Náklady na podpůrná oddělení o Část nákladů na marketing, účetnictví 

Daně a poplatky Část daní a poplatků 
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Metody stanovení nákladů 

Existuje několik metod oceňování nákladů, které vždy závisí na typu projektu, jeho 

rozsahu a složitosti. Při stanovení nákladů je důležité mít k dispozici seznam aktivit a 

odhad doby trvání, tedy nejlépe časovou a zdrojovou analýzu projektu (8).  

 

Několik metod, které lze použít pro odhadování nákladů, je podrobněji popsáno 

v následujících odrážkách: (8). 

 

 Analogické odhadování – u této metody se využívá zejména historických dat 

z předešlých projektů organizace, které jsou aplikovány na právě plánovaný 

projekt. Výhodou této metody je časová nenáročnost. Na druhou stranu je metoda 

méně přesná.  

 

 Expertní odhady – vychází se ze zkušeností projektového manažera nebo členů 

týmu, kteří mají dostatečné zkušenosti či znalosti s danou problematikou. Metoda 

expertních odhadu se využívá při časové náročnosti zjištění ceny z ověřitelných 

zdrojů.  

 

 Parametrické modelování – tato metoda využívá matematický model, který je 

založený na předem známých parametrech. Parametrem může být například 

náklad na hodinu práce, náklad na metr čtvereční atd. Jedním z typů 

parametrického modelování je regresní analýza. Jde o statistický přístup 

odhadování budoucích hodnot na základě hodnot minulých.  

 

 Odhadování zdola nahoru – při této metodě se vychází z WBS struktury 

projektu. Na začátku jsou nulové náklady projektu a postupně se nabalují 

jednotlivé položky WBS struktury, vytvoří se tak velmi přesný odhad celkových 

nákladů projektu. Jde o velmi časově náročnou a nákladnou metodu, která ale 

snižuje riziko špatného odhadu.  
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 Využití software – pro odhadování nákladů lze využít specializované softwarové 

produkty, například programy na tvorbu rozpočtů, ceníky, statistické nebo 

simulační programy.  

 

2.3.4 Riziková analýza projektu  

 

Tato podkapitola se věnuje vysvětlení pojmu riziko, ohodnocení rizika a podrobnějšímu 

popisu metody RIPRAN. 

 

Riziko 

Riziko lze definovat jako nebezpečí škody, poškození a ztráty nebo také nejistotu 

dosáhnutí plánovaných výsledků či nebezpečí nesprávného rozhodnutí. Lze tedy říci, že 

riziko je převážně spojeno s nějakou neočekávanou rizikovou událostí (14). 

 

Riziko lze zapsat takto: R = P ∙ D, kde R značí hodnotu rizika, P je jeho pravděpodobnost 

a D míra dopadu. Hodnota rizika se tedy odvíjí od dvou parametrů. Pravděpodobnost, že 

riziko nastane, se udává v intervalu od 0 do 1. Nula značí, že riziko nenastane, naopak 1 

označuje jisté riziko (15). 

 

Ohodnocení rizika 

Lze přistupovat dvěma metodami (15):  

 

 Kvantitativní ohodnocení – tato metoda je založena na matematickém výpočtu, 

který je popsán výše 

 Kvalitativní ohodnocení – slovní ohodnocení podle závažnosti dopadu a 

pravděpodobnosti vzniku rizika 

 

Metoda RIPRAN 

RIPRAN je zkratkou Risk PRoject ANalysis. Autorem této metody je Bronislav Lacko a 

je velmi využívanou metodou k analýze rizik projektu. Metoda RIPRAN se zpracovává 

zejména v předprojektové fázi projektu při sestavování studie příležitosti a 

proveditelnosti, ze kterých RIPRAN čerpá informace pro samotnou analýzu. Metodu 
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RIPRAN lze využít ve všech fázích projektu. Je velmi důležité reagovat na nově vzniklá 

rizika (16). 

 

Metoda RIPRAN se skládá z níže uvedených kroků (16):  

 

 Identifikace rizika 

 Kvantifikace rizika 

 Reakce na riziko 

 Celkové zhodnocení rizika 

 

Identifikace rizika – po nalezení rizika se k analyzovanému riziku přiřadí hrozba, scénář 

a poznámka (8). 

 

Kvantifikace rizika – při kvantifikaci rizika přidělíme danému riziku pravděpodobnost 

výskytu scénáře, hodnotu dopadu a na základě těchto hodnot zjistíme výslednou hodnotu 

rizika (8). 

 

Reakce na riziko – sestavení návrhu opatření pro snížení hodnoty rizika (8).  

 

Celkové zhodnocení rizika – vyhodnocení nové hodnoty rizika po aplikaci opatření, poté 

dochází k posouzení, zda hodnota rizika nebrání v realizaci projektu a naplnění cíle 

projektu (8). 
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2.4 Strategická situační analýza  

 

Strategickou situační analýzu lze brát jako podpůrný nástroj pro management společnosti 

při tvorbě strategie. Analýza vede ke zjištění současné situace společnosti, směru, kterým 

by se měla společnost ubírat a kde je potenciál na úspěch v budoucnu (17). 

 

Strategická situační analýza obsahuje (14):  

 

 Interní analýzu organizace – analýza McKinsey 7S  

 Analýzu oborového okolí – Porterův model pěti sil 

 Analýzu obecného okolí – analýza SLEPTE  

 

 

2.4.1 Analýza McKinsey 7S 

 

Analýza 7S slouží k analýze interního prostředí společnosti. Nazvány jsou podle 

počátečního písmene S v anglickém jazyce. Jednotlivé faktory na sebe vzájemně působí. 

Podrobněji jsou popsány v následujících odstavcích (14):  

 

 Strategie (Strategy) – jde o jednotlivé strategie společnosti, strategie určená vizí 

společností, obchodní strategie nebo funkční.   

 

 Organizační struktura (Structure) – určuje organizační strukturu společnosti, 

rozložení jednotlivých oddělení, vztahy zaměstnanců, pravomoci a zodpovědnost.  

 

 Systémy (Systems) – obsahují metody, postupy, nástroje, procesy, dále také 

všechny technologie či informační systém společnosti.  

 

 Schopnosti (Skills) – faktor, který vymezuje schopnosti, zkušenosti, dovednosti 

zaměstnanců společnosti.  
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 Spolupracovníci (Staff) – důležitý zdroj pro fungování a úspěch společnosti. Je 

potřeba se zajímat o motivaci a vztah pracovníku ke společnosti. 

 

 Styl (Style) – jedná se o způsob řízení, jednání, chování. 

 

 Sdílené hodnoty (Shared Values) – jde o hodnoty, které tvoří firemní kulturu. 

 

 

 

Obrázek 8: Model 7S McKinsey (18) 
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2.4.2 Analýza SLEPTE 

 

Analýza SLEPTE je součástí analýzy obecného okolí společnosti. Zkoumá tedy vlivy 

prostředí na fungování společnosti. Jednotlivé faktory analýzy jsou (20):  

 

 Sociální (S) – tyto faktory se týkají především demografických změn společnosti, 

věková struktura populace, náboženství, vzdělanost obyvatel, příjmy obyvatel atd. 

 

 Legislativní (L) – jde o faktory vztahující se k právnímu prostředí, například 

chystané zákony, vyhlášky, daně, poplatky, atd. 

 

 Ekonomické (E) – jde převážně o makroekonomické ukazatele, úrokovou sazbu, 

inflaci, nezaměstnanost, hospodářský růst, měnovou stabilitu, vývoj HDP atd.  

 

 Politické (P) – tyto faktory se týkají vládní politiky, její stability, dále například 

monetární a fiskální politiky či politického vlivu na obor společnosti.  

 

 Technologické (T) – týká se hlavně konkurenceschopnosti ve vývoji a 

technických pokrocích. 

 

 Ekologické (E) – ekologické faktory se nemusí týkat všech firem. Tykají se jen 

těch, které mají určitý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. 

 

2.4.3 Porterův model pěti sil  

 

Dalším účinným nástrojem strategické situační analýzy je pětifaktorový Porterův model. 

Tento model zkoumá konkurenční prostředí společnosti z hlediska pěti faktorů, které jsou 

vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla zákazníků, rivalita firem na daném trhu, 

hrozba vstupu nových konkurentů a hrozba substitutů (19). 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatel má vyjednávací sílu na své straně především, když nabízí většinu zboží/služeb 

na trhu v daném oboru, je významným dodavatelem s dobrou image a tradicí a také pokud 

na trhu existuje menší počet dodavatelů. Dále si muže dodavatel zajistit vyjednávací sílu 

svým diferencovaným zbožím, které je těžko nahraditelné u konkurence, například svými 

speciálními vlastnostmi. Další jev, který nahrává dodavateli, je neinformovanost 

zákazníka o tržní ceně, nabídce či poptávce (19).  

 

Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací síla zákazníka se zvyšuje, jestliže jde o významného zákazníka, velkého 

z hlediska poptávky. Dále na trhu je mnoho substitutů nabízeného zboží konkurencí. 

Zákazník je citlivý na změny ceny zboží, nekouká na kvalitu zboží nebo nevnímá rozdíly 

u jiných dodavatelů (19). 

 

Rivalita firem 

Rivalita na trhu se může zvyšovat z několika důvodů. Například při malém tempu 

velikosti trhu, kdy jsou jednotliví aktéři nuceni bojovat o své zákazníky. Nebo při vzniku 

nového odvětví, při velkém počtu konkurentů na trhu. U výrobku nahrává rivalitě jeho 

nediferencovanost, zákazník tak nevnímá rozdíl mezi dodavateli (19). 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tato hrozba se snižuje za určitých podmínek. Jsou-li například fixní náklady na vstup 

velmi vysoké. Dále pokud na trhu působí malé množství firem a utváří tak strukturu 

přirozených monopolů. Vlastnosti výrobků jsou velmi diferencované, k výrobě je potřeba 

speciální technologie nebo know-how (19).  

 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů se pro firmy snižuje, pokud na trhu není žádný blízky substitut. Dále 

například, když nabízený substitut je vyráběn s vyššími náklady. Hrozba se může také 

snížit, pokud cena výrobku, který by měl byt nahrazen substitutem, je výrazně nižší (19).  
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Obrázek 9: Porterův model pěti sil (19) 

 

2.4.4 SWOT analýza 

 

Kombinací externího a interního okolí organizace je SWOT analýza. Jde o nejčastěji 

používanou analýzu, která identifikuje faktory a skutečnosti, jednak z pohledu organizace 

– silné a slabé stránky a také jejího okolí – příležitosti a hrozby. SWOT analýza se 

sestavuje z těchto klíčových faktorů, které jsou slovně sepsány do čtyř kvadrantů tabulky, 

viz následující obrázek (20). 

 

 

 

Obrázek 10: Tabulka SWOT analýzy (21) 
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2.5 Informační systémy 

 

V kapitole budou postupně vysvětleny pojmy informace, systém a popsána problematika 

informačních systému v podniku.  

 

2.5.1 Informace 

 

Informace lze charakterizovat mnoha způsoby. Obecně lze říci, že jde o účelově 

zpracovaná data, která mají pro uživatele smysl. Nejdříve tedy musí být k dispozici data, 

aby mohla vzniknout informace. Informace musí mít tři základní vlastnosti (5): 

 Syntaxe – musíme rozumět datům 

 Sémantika – musíme rozumět obsahu 

 Relevance  - data musí mít pro nás význam 

 

2.5.2 Systém 

 

Při vzniku systému je snaha přenést jevy okolního světa do systému, takže vzniká 

množina prvků a vazeb mezi nimi, které působí jako celek. Systém má své vstupy a 

výstupy (23).  

 

Jedna z konkrétních definic uvádí, že systém je: „Účelově definovaná množina prvků 

(objektů) a množina vazeb mezi nimi, které jako celek vykazují určitou funkci“ (24, s. 13). 

 

 

Obrázek 11: Systém (Vlastní zpracování: MS Visio 2013) 
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2.5.3 Informační systém a jeho funkce 

 

Podnikový informační systém lze definovat podle docenta Sodomky následovně: 

„Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných 

technologických prostředků a stanovené metriky zpracovávají podniková data a vytvářejí 

z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, 

manažérského rozhodování a správě podnikové agendy“(25). 

 

Důležité je si uvědomit v této problematice, co nám vlastně takový informační systém 

poskytuje a jak ho efektivně využít. Informační systém a jeho implementace navazuje na 

podnikovou informační strategii. Otázkou tedy je, které informace automatizovat a využít 

dále ve prospěch společnosti. Efektivní rozhodnutí, které informace automatizovat 

pomocí informačního systému, vede k růstu podnikové výkonosti a hodnoty podniku 

(25).  

 

Postupné funkce informačního systému jsou následující (22):  

 

 získání informace z okolí 

 zpracování informace 

 uložení informace 

 přenos informace 

 přistup k informaci 

 

Dělení informačních systémů 

Informační systémy lze dělit do tří skupin. Podle rozsahu využití a velikosti podniků, 

které ho využívají. První skupinou jsou informační systémy, které pokrývají jen části 

procesů podniku nebo jejich hlavní složky, například ekonomické nebo účetní. Většinou 

jde o malé podniky.  

 

Další kategorie pokrývá již větší část společnosti, skládá se z většího počtu modulů, 

například lidské zdroje, sklad, fakturace, účetnictví, majetek společnosti. Nejčastější 

využití je u středně velkých podniků.  
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Poslední kategorie jsou velké informační systémy, které bývají označovány ERP systémy.  

Jde o systémy, které mají za úkol automatizovat veškeré hlavní podnikové procesy. Jde o 

tyto procesy (25): 

 

 výrobní 

 logistické 

 ekonomické 

 personální 

 

ERP systémy se dále dělí podle schopnosti pokrytí vnitřních procesů podniku. Toto 

rozdělení je popsáno v následující tabulce.  

 

Tabulka 5: Rozdělení ERP systémů (25) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One 

Pokrytí klíčových 

interních 

podnikových 

procesů 

Vysoká úroveň 

integrace 

Vysoké náklady na 

customizaci 

Best-of Breed 
Vytvořeno pro 

specifický obor 

Detailní 

funkcionalita 

Obtížná koordinace 

procesů, nutnost řešit 

více IT projektů 

Lite ERP 

Verze ERP systému 

zaměřena na střední 

a malé podniky 

Nízká cena, 

zaměření na rychlé 

zavedení 

Omezená funkcionalita, 

počet uživatelů a 

rozšíření systému 
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3 Analýza současného stavu 

 

Kapitola Analýza současného stavu obsahuje popis společnosti, pro kterou je zpracován 

návrh projektu zavedení informačního systému. Dále budou zpracovány jednotlivé 

analýzy, které byly teoretický popsány v kapitole 2.4 Strategická situační analýza. V 

poslední části kapitoly bude popsán současný stav informačního systému ve společnosti.  

 

3.1 Představení společnosti 

 

Společnost, pro kterou je zpracován návrh zavedení informačního systému, působí 

v oblasti facility managementu. Jedná se konkrétně o outsourcing služeb údržba objektů, 

správa budov, komplexní management budov. Další nabízené služby spojené s facility 

managementem společností jsou komplexní služby v oblasti ostrahy. Společnost na 

českém trhu působí od roku 1992. Poslední roky se organizaci daří úspěšně rozšířit 

portfolio nabízených služeb například v oblasti renovací podlah z přírodního materiálu. 

Po konzultaci s managementem společnosti bylo rozhodnuto, že v práci nebude 

zveřejňován název společnosti.  

 

3.2 Strategická situační analýza společnosti 

 

Tato kapitola popisuje jednotlivé analýzy, které nám přibližují společnost a její interní 

okolí, obecné okolí, konkurenci na trhu a silné a slabé stránky společnosti. Konkrétně 

budou postupně zpracovány následující analýzy. Analýza 7S McKinsey, analýza 

SLEPTE, Porterův model pěti sil a z nich výsledná SWOT analýza. 

 

3.2.1 Analýza McKinsey 7S 

 

Analýza slouží jako nástroj k popisu interního okolí společnosti. Obsahuje, jak již bylo 

psáno v teoretické části práce, tyto faktory: strategie, organizační struktura, systémy, 

schopnosti, zaměstnanci a sdílené hodnoty společnosti. 
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Strategie 

Společnost si chce udržet pevnou pozici na českém trhu, být důvěryhodným a 

spolehlivým partnerem, který plní své závazky. Dále být ekonomicky silnou a stabilní 

společností, konkurenceschopnou v oblasti facility servisu se zachováním kvality pomocí 

systému řízení jakosti. Dále se chce společnost věnovat rozvoji všech oblastí své činnosti, 

které povedou k růstu hodnoty společnosti a spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. 

 

Organizační struktura 

Management společnosti je rozdělen na dvě divize. Divize pro údržbu a servis budov a 

divize ostrahy. Hlavní slovo společnosti má jednatel společnosti, který je současně 

vlastníkem. Pod jednatelem figuruje ředitel společnosti, který má na starosti zmíněné dvě 

divize. Součásti jednotlivých divizí jsou manažeři, kteří působí v několika pobočkách 

v České republice. Dalšími úseky mimo divize jsou obchodní, účetní a personální. 

Podrobně je organizační struktura zobrazena na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 12: Organizační struktura společnosti (Vlastní zpracování: MS Visio 2013) 
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Systémy 

Společnost využívá tabulkové databáze, převážně MS Excel nebo jednoduchý pronajatý 

ekonomický systém. Komunikace managementu společnosti je zajištěna pomocí e-mailu, 

mobilních telefonů nebo sítě v rámci střediska, kde působí určitý úsek. Kvalita služeb je 

kontrolována a řízena pověřenými pracovníky společnosti.  

 

Schopnosti 

Společnost využívá plně svoji výhodu, že působí více než dvacet let na českém trhu a zná 

tak dobře prostředí. Toto postavení jí zajišťuje důvěrné a dlouholeté vztahy se 

zákazníkem a také mnohé kladné reference. Další schopností a konkurenční výhodou je 

tým manažerů, který dokáže operativně velmi rychle reagovat na požadavky zákazníků, 

například u jednorázových zakázek.  

 

Spolupracovníci – zaměstnanci 

Většina zaměstnanců managementu působí ve společnosti velmi dlouho. Znají dobře 

prostředí a jednotlivé zaměstnance. Obecně přístupy zaměstnanců nadřízených k 

podřízeným jsou velmi vřelé. Pracovníci v divizi údržby a servisu budov jsou často 

motivování při zakázkách bonusem za kvalitně odvedenou práci, která je kontrolována 

zpětnou vazbou od zákazníka. K prohlubování vztahu všech zaměstnanců společnosti, jak 

managementu, pracovníků, brigádníků, tak pracovníků na dohodu, přispívá každoroční 

večírek celé společnosti v závěru roku.  

 

Styl řízení 

Společnost je řízena jednatelem společnosti, který má k dispozici ředitele společnosti. 

Strategická rozhodnutí společnosti probíhají v rámci svolaných meetingů, kde se řeší 

dlouhodobé zakázky společnosti a jednotlivé funkční strategie. Krátkodobé, jednorázové 

či operativní zakázky jsou řízeny v rámci středisek jednotlivými manažery společnosti. 

 

Sdílené hodnoty 

Společnost dbá na dobré vztahy se zaměstnanci a také se svými obchodními partnery. 

Také se snaží ekologicky skladovat a likvidovat všechny chemické prostředky, které jsou 

na zakázkách použity. 
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3.2.2 Analýza SLEPTE 

 

Analýza SLEPTE popisuje obecné okolí, které ovlivňuje a působí na činnosti společnosti. 

Postupně budou popsány sociální faktory, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické. 

 

Sociální faktory 

Nejčastějšími zaměstnanci společnosti jsou lidé z Jihomoravského kraje. Podle Českého 

statistického úřadu bylo k 12. 12. 2014 sečteno 1 171 158 obyvatel. Věková struktura 

obyvatelstva ukazuje, že nejvíce lidí žije v Jihomoravském kraji ve věkovém rozmezí 35-

39 let. Dalším sociálním faktorem může být například míra nezaměstnanosti, která je 

v Jihomoravském kraji u obyvatelstva 15-64 let 5,9% k 31. 12. 2014 (26). 

 

Velkou část zaměstnanců managementu společnosti tvoří lidé starší jak 45 let. Obecná 

míra nezaměstnanosti v rozmezí 45-54 let je 6,5% a u lidí starších jak 55let 4,5% (26). 

 

Legislativní faktory 

Jelikož se zaměstnanci společnosti dostávají do každodenního styku s chemickými 

prostředky, musí být školeni a obeznámeni s bezpečnostními vyhláškami. Dále musí 

dodržovat zákony či normy o likvidaci a skladování chemických prostředků nebo také 

požadavky na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí podle 

právního předpisu či prevenci při haváriích, jednotlivá čísla sbírek jsou sepsána níže (27): 

 

 Chemický zákon – Předpis č. 350/2011 Sb. 

 BOZP – Nařízení vlády 378/2001 Sb. 

 Prevence havárií – Předpis č. 59/2006 Sb. 

 

Jako všechny podnikatelské subjekty ovlivňuje společnost obchodní zákoník, občanský 

zákoník, zákoník práce. Společnost se také musí řídit zákonem o veřejných zakázkách. 
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Ekonomické faktory 

Za ekonomické faktory ovlivňující společnost považuji vývoj inflace, hrubého domácího 

produktu v Jihomoravském kraji a vývoj průměrných mezd. Inflace meziročně poklesla 

v roce 2013 na 1,4%. To znamená vyšší kupní sílu peněz oproti minulým obdobím. Vývoj 

HDP rok od roku roste, konkrétně v roce 2013 vzrostl v Jihomoravském kraji ze 430 768 

mil. Kč na 445 225 mil. Kč.  Poslední analyzovaný ekonomický faktor vývoj průměrných 

hrubých měsíčních mezd je na následujícím grafu, lze vidět každoroční růst. (28). 

 

 

Graf 1: Vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd v Jihomoravském kraji v Kč (29) 

 

Politické 

Jako každou společnost, organizaci či podnik ovlivňuje politická situace v zemi, ve které 

podniká. Politické faktory působí na společnosti nejvíce při nabytí platnosti nových 

zákonů či vyhlášek. Například změna DPH, která v našem státě, dá se říct, přichází 

s každou novou vládou, což bývá už skoro pravidlem každé volební období, někdy i dříve, 

když dojde k vyslovení nedůvěry vládě, a tedy k předčasným volbám. Střídání pravicově 

a levicově orientovaných stran a politická nestabilita určitě nenahrává podnikatelským 

subjektům a ani státu samotnému. Dalším politickým faktorem, který působí na 

společnost, je členství v Evropské unii. Výhodou může být čerpání dotaci. Jako nevýhodu 

vidím mnoho nesmyslných zákonů a vyhlášek, které musí společnosti splňovat. 
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Technologické faktory 

Technologie v oblasti facility managementu se neustále vyvíjí. Je tedy důležité věnovat 

proto úsilí na neustálé vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků ve všech 

oblastech tohoto oboru. Znalosti a zkušenosti pracovníků jsou zdrojem umění společnosti 

a pro zákazníka zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. Z hlediska managementu 

jde právě o efektivní využívání moderních přístupů při řízení podnikových procesů 

(logistických, ekonomických, personálních), jako je například využití informačního 

systému. 

 

Ekologické faktory 

Skrze celou strukturu společnosti jsou při práci využívány postupy, zařízení, pomůcky a 

prostředky, které splňují veškeré požadavky na používání a na ochranu životního 

prostředí. 

 

3.2.3 Porterův model pěti sil 

 

Nyní po analýze interního a obecného okolí společnosti se budu snažit analyzovat 

konkurenční prostředí pomocí Porterova modelu pěti sil.  Půjde konkrétně o analýzu 

vyjednávací sily dodavatelů a zákazníků, rivality firem na daném trhu, hrozby vstupu 

nových konkurentů a hrozby substitutů. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost má několik dodavatelů, kteří se dělí podle typu služeb či zboží, které 

společnosti dodávají. U chemických, hygienických prostředků má společnost na výběr ze 

širokého spektra dodavatelů, může si tedy vybrat, kdo bude jejím partnerem. Síla 

dodavatelů je tedy velmi nízká. Co se týče například dodávání strojů, součástek či 

technologii na čištění, renovaci, krystalizace přírodních typů podlah, zde neexistuje 

v České republice ani v Evropě mnoho dodavatelů. Společnost je tedy závislá na jednom 

dodavateli, který má vyjednávací sílu na své straně. U služeb jako jsou internet, právní 

služby, účetní existuje mnoho alternativ, společnost zde není závislá na dodavateli. 

Vyjednávací síla je opět na její straně a může si tedy vybrat svého dodavatele na základě 

předem zvolených faktorů. 
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Vyjednávací síla zákazníka 

V České republice existuje několik podobných společností, které zajišťují údržbu, správu 

či servis budov. Zákazník se tedy může rozhodovat, koho si vybere. Mnohdy se rozhoduje 

na základě ceny a referencí na kvalitu odvedených služeb. Vyjednávací síla je v tomto 

oboru na stráně zákazníka. Společnost se snaží alespoň získat zákazníka právě 

dlouholetou zkušenosti a referencemi na své kvalitní služby. Specifická oblast služeb 

organizace je renovace podlah z přírodních kamenů. Tyto služby neprovádí na trhu 

mnoho firem. Vyjednávací síla zákazníka je tu rozhodně menší než u klasické údržby. 

 

Rivalita firem 

Konkurenční prostředí je velmi tvrdé. Mnoho firem nabízí své služby pod cenu a jsou 

schopni jít až tzv. na své náklady. To pak má za následek nekvalitně provedené služby, 

snížení nákladů tak, aby firma vykazovala zisk. To je velký problém, se kterým 

společnost bojuje dlouhodobě. I přesto věří, že se jí cesta kvalitně odvedenou službou, 

někdy i se ztrátou, ale spokojeností zákazníka a získáním pozitivních referencí, vyplatí. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Hrozba vstupu nových konkurentů velmi úzce souvisí s rivalitou na trhu, je totiž velmi 

jednoduché vstoupit na trh v této oblasti a stát se tedy rivalem-konkurentem. Jediné 

bariéry vstupu vidím opět v oblasti renovací či údržbě podlah. Náklady na pořízení strojů 

a technologií jsou velmi vysoké a je potřeba také odbornost pracovníků. 

 

Hrozba substitutů 

Výhodou společnosti je dlouhodobé působení na trhu. Vznikly tak velmi úzké vztahy 

s partnery, zákazníky. Společnost je zavázána ke kvalitně odvedeným službám pro své 

partnery. Substituty na trhu jistě existují a je jich mnoho, ale zákazník se musí rozhodnout, 

zda jde o stejně kvalitní produkt, což tak mnohdy nebývá.  Kladné reference zákazníků 

na kvalitu služeb tak nahrávají ke snížení hrozby substitutů na trhu. 
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3.2.4 SWOT analýza  

 

Díky předešlým analýzám interního, obecného a oborového okolí lze nyní sestavit ze 

zjištěných informací analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti, 

tedy konkrétně analýzu SWOT. 

 

 Tabulka 6: SWOT analýza společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Společnost by měla díky této analýze využít své silné stránky k aplikaci příležitostí, tak 

aby eliminovala hrozby a zbavila se slabých stránek společnosti. V mé práci využiji 

příležitost zavedení informačního systému pro podporu podnikových procesů, a tím 

odstranění slabých stránek společnosti. 

In
te

rn
í 

Užitečné Škodlivé 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dlouhodobé vztahy 

s obchodními partnery 

 Kvalitní služby 

 Pozitivní reference 

 Moderní technologie 

v renovaci podlah 

 Vztahy zaměstnanců 

 Image společnosti 

 Řízení podnikových 

procesů 

 Pozitivní a moderní přistup 

managementu  

 IT podpora společnosti 

 

E
x
te

rn
í 

Příležitosti Hrozby 

 Rozšíření portfolia o nové 

služby 

 Zavedení informačního 

systému jako podporu řízení 

podnikových procesů 

 Otevření nových středisek  

 Specializace na renovaci 

podlah 

 Nové technologie 

 Konkurence a tvorba ceny 

 Vstup nové konkurence 

 Nepříznivé legislativní 

změny 

 Kopírováni postupů 

konkurencí 
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3.3 Současný stav informačního systému 

 

Společnost nedisponuje žádným komplexním systémem, pouze využívá dílčích řešení pro 

ekonomiku – SW Pohoda. Komunikace či sdílení informací probíhá emailem či 

telefonicky. Dále používá společnost podpůrné nástroje typu MS Excel, tabulkové 

databáze či pouze papírový zápis.  

 

Vnitrofiremní komunikace, výměna informací probíhá hlavně emailem či telefonicky. 

Všechna tato fakta vedou k vysoké časové náročnosti firemních procesů, absence on-line 

přehledu stavu zásob, nepřesnému hodnocení ziskovosti zakázek, prodlevám  

při zpracování objednávek či mzdového systému. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

Kapitola se zabývá vlastními návrhy práce a jejími přínosy. Konkrétně čtvrtá kapitola 

zahrnuje několik podkapitol. První podkapitola je Studie proveditelnosti, dále Časová 

analýza projektu, Zdrojová analýza projektu, Nákladová analýza projektu a Riziková 

analýza projektu zpracována metodou RIPRAN. Poslední podkapitola se bude zabývat 

konkrétními doporučeními a přínosy práce. 

 

4.1 Studie proveditelnosti projektu 

 

Úkolem studie proveditelnosti je určení vize informačního systému, sestavení požadavků 

projektu od společnosti, sestavení identifikační listiny projektu, logického rámce a WBS 

struktury projektu. Následně dojde k analýze dodavatele pomocí fuzzy logic modelu, 

posouzení stavu hardwarového a softwarového vybavení společnosti vůči požadavkům 

na informační systém a k návrhu informačního sytému. 

 

4.1.1 Základní vize informačního systému 

 

Nový informační systému bude přesně modelovat strukturu organizace a procesy, které 

v ní probíhají. Cílem je zavést moderní informační systém splňující požadavky z pohledu 

funkcionálního a technologického. Vlastnostmi systému je zejména schopnost pružně a 

rychle reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně organizace a snadno se jim 

přizpůsobit. 

 

Manažerské posty ve společnosti získají silný nástroj pro podporu hlavních procesů 

společnosti. Díky nově zavedenému informačnímu systému by mělo dojít ke zlepšení 

využívání ICT technologií ve společnosti a také by měl informační systém ulehčit 

komunikaci mezi zaměstnanci či sdílení potřebných dat k zakázkám a tvorbě finančních 

analýz. 
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Vlastnosti informačního systému 

 jednoduchý pro uživatele – zaměstnance společnosti 

 lehká ovladatelnost – Easy to use 

 dlouhodobá podpora systému ze strany dodavatele 

 chyby opraveny formou rychlých updatů 

 převod dat ze starých dílčích řešení 

 vysoká míra zabezpečení 

 spolehlivost funkčnosti IS 

 adekvátní cena 

 

Požadavky společnosti na IS 

 fakturace 

 uchovávat veškeré informace k zakázkám (dlouhodobé/jednorázové) společnosti 

 zpracovávat objednávky nákup/prodej ze skladů od odběratelů a dodavatelů  

 sklady 

 správa obchodních kontaktů 

 účetnictví, mzdový systém 

 pokladna 

 majetek 

 

4.1.2 Požadavky společnosti na projekt 

 

 nepřekročení stanoveného finančního rozpočtu projektu 

 nepřekročení časového rámce projektu, tolerance v rámci několika dnů 

 realizace projektu nesmí ovlivnit běžné fungování společnosti 

 průběžné reporty o realizaci projektu odpovědné osoby – projektový manažer 

jednateli společnosti 
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4.1.3 Identifikační listina projektu 

 

Tabulka 7: Identifikační listina projektu (Vlastní zpracování) 

Název projektu:  Implementace informačního systému 

Identifikační číslo projektu: 001 

Záměr: Podpora hlavních procesů společnosti a 

zefektivnění celkového chodu společnosti 

Cíl projektu: Cílem je zavést moderní informační 

systém splňující požadavky z pohledu 

funkcionálního a technologického 

Výstupy projektu: 1) Konkrétní zavedený plně funkční 

informační systém 

2) Požadované hardwarového a 

softwarového vybavení. 

Plánované celkové náklady projektu: 1 100 000,- Kč 

Plánovaný termín zahájení: 13. 7. 2015 

Plánovaný termín dokončení:  14. 12. 2015 

Hlavní milníky: 21. 7. 2015 Projektový tým 

28. 8. 2015 Počáteční studie 

25. 9. 2015 Vývoj a příprava 

14. 12. 2015 Vlastní implementace 

Manažer projektu:  Bc. Filip Horák 

Zadavatel projektu:  Společnost XXX 

Projektový tým: Projektový manažer 

Člen_1 projektového týmu 

Člen_2 projektového týmu 

Člen_3 projektového týmu 

IT administrátor 

Účetní 

Schváleno dne:   

Schvalovatel:  

Podpis:  
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4.1.4 Logický rámec projektu 

 

Tabulka 8: Logický rámec projektu (Vlastní zpracování) 

Záměr projektu Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření  Předpoklady a rizika 

Podpora hlavních 

procesů společnosti a 

zefektivnění celkového 

chodu společnosti 

Úspora času na 

činnostech minimálně 

o 20%, snížení 

nákladů o 10% 

Meetingy společnosti, 

konzultace se 

zaměstnanci, porovnání 

ekonomických výsledků 

s obdobím před 

implementací 

- 

Cíl projektu Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření  Předpoklady a rizika 

Zavést moderní 

informační systém 

splňující požadavky 

z pohledu 

funkcionálního a 

technologického 

Zavedený spolehlivý 

informační systém, 

zvýšení zisku 

společnosti o 5% 

Zpětná vazba 

zaměstnanců na 

spolehlivost a funkčnost 

nového systému 

Funkční a plně 

dostačující hardwarové 

a softwarové vybavení 

Výstupy projektu Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Způsob ověření  Předpoklady a rizika 

1. Konkrétní zavedený 

plně funkční informační 

systém 

2. Požadované 

hardwarového vybavení. 

3. Požadované 

softwarové vybavení. 

1. Funkční informační 

systém 

2. Vyhovující 

hardwarového 

vybavení. 

3. Vyhovující 

softwarové vybavení. 

1. Předání informačního 

systému dodavatelem 

spolu s fakturací 

2. Výstup analýzy či 

nákup nového 

hardwarového vybavení 

a fakturace za toto 

vybavení. 

3. Výstup analýzy či 

nákup nového 

softwarového vybavení 

a fakturace za toto 

vybavení. 

1. Bezproblémová 

implementace 

informačního systému 

dodavatelem 

2. Funkční a plně 

dostačující hardwarové 

vybavení. 

3. Funkční a plně 

dostačující softwarové 

vybavení. 
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Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec činností Předpoklady a rizika 

1.1 Sestavení 

projektového týmu 

1.2 Počáteční studie 

1.3 Vývoj a příprava 

infrastruktury 

1.4 Implementace 

informačního systému 

2.1 Analýza 

hardwarového vybavení 

3.1 Analýza 

softwarového vybavení 

1.1 20 000,- Kč 

1.2 50 000,- Kč 

1.3 30 000,- Kč 

1.4 220 000,- Kč 

2.1 5 000,- Kč 

3.1 5 000,- Kč 

1.1 7dní 

1.2 34 dní 

1.3 20 dní 

1.4 53 dní 

2.1 4 dny 

3.1 3 dny 

1.1 Manažer projektu 

zvolí správné členy a 

určí vhodné role 

1.2 Adekvátně 

provedena analýza 

rizik, výběr 

dodavatele, schválení 

rozpočtu, sepsání 

smluv s dodavatelem 

1.3 Dodavatel zvládne 

svoji roli a připraví 

infrastrukturu pro 

implementaci 

1.4 Dojde k naplnění 

všech závazků 

dodavatele 

2.1 Přesná analýza 

hardwarového 

vybavení 

zaměstnancem 

společnosti 

3.1 Přesná analýza 

softwarového 

vybavení 

zaměstnancem 

společnosti 
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4.1.5 WBS - struktura projektu 

 

Metoda WBS je zpracována pomocí programu MS Visio 2013. Struktura projektu je 

členěna do čtyř úrovní. Projekt je rozdělen na dvě hlavní fáze, a to Úvodní studie a fáze 

Implementace. Fáze třetí úrovně jsou Projektový tým, Počáteční studie, Vývoj a příprava 

a Vlastní implementace. Tyto úrovně již obsahují konkrétní jednotlivé činnosti projektu. 

 

 

Obrázek 13: WBS struktura projektu (Vlastní zpracování: MS Visio 2013)  
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4.1.6 Výběr dodavatele informačního systému 

 

Jeden z nejdůležitějších faktorů pro bezproblémovou a minimálně rizikovou realizaci 

projektu implementace informačního systému je výběr nejvhodnějšího dodavatele. Proto 

je v následujících odstavcích sestavena analýza výběru dodavatele, která se dělí na hrubý 

a jemný výběr. 

 

Hrubý výběr dodavatele 

Jednotliví dodavatelé systému jsou vybráni na základě zkušenosti s implementací 

informačních systémů a s počtem implementací u podniků do 50 zaměstnanců. 

 

Tabulka 9: Hrubý výběr dodavatele (30) 

Dodavatel Počet 

implementaci  

Počet implementaci u 

podniků do 50 

zaměstnanců 

Poměr Součet 

zelených 

polí 

J.K.R. 1603 550 34,3% 0 

TILL CONSULT 

a.s. 

1330 1280 96,2% 1 

WinStrom s.r.o. 2000 1700 85,0% 2 

GORDIC spol s.r.o. 6244 5044 80,7% 3 

Asseco Solutions a.s. 10570 4334 41,0% 2 

4Vema a.s. 2645 1386 52,4% 1 

Microsoft 1150 400 34,8% 0 

K2 atmitec s.r.o. 550 80 14,5% 0 

ORTEX spol. s.r.o. 355 80 22,5% 0 

STORMWARE 

s.r.o. 

9200 8700 94,6% 3 

 

Klíčem k postupu do dalšího kola výběru – jemný výběr je největší počet implementací a 

poměr počet implementací u podniků do 50 zaměstnanců k počtu implementací. Pro 

postup do užšího výběru je potřeba mít alespoň dvě zelená pole. Těmto podmínkám 
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vyhovují tito kandidáti: WinStrom s.r.o., GORDIC spol. s.r.o., Asseco Solutions a.s. a 

STORMWARE s.r.o. 

 

Jemný výběr dodavatele – Fuzzy Logic model v MS Excel 2013 

Jemný výběr je zpracován pomocí rozhodovací metody soft computingu, kterou je Fuzzy 

Logic model v prostředí MS Excel, kde postupně dochází k sestavení vstupní stavové 

matice, transformační matice a jednotlivých stavových matic podle dodavatelů, kteří byli 

vybráni pomocí hrubého výběru. 

 

Tabulka 10: Vstupní stavová matice (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 0-100 velmi nízká 0-20 velmi 
negativní 

časté chyby nevyhovující 

2 100-200 nízká 20-40 negativní chyby jen 
zřídka 

částečně 
nevyhovující 

3 200-300  střední 40-60 neutrální bez větších 
chyb 

vyhovující  

4 300-400 vysoká 60-80 pozitivní  bez chyb  zcela 
vyhovující 

5 400-500 velmi vysoká 80-100 velmi 
pozitivní 

   

6 >500   >100       

 

Ve vstupní matici byly zvoleny faktory a k nim jednotlivé atributy podle předem 

stanovených požadavků společnosti na projekt a na informační systém. Dále dojde 

v transformační matici k přiřazení váhového ohodnocení jednotlivým faktorům a jejich 

atributům. Toto ohodnocení je opět zvoleno na základě požadavků společnosti. 

  



59 

 

Tabulka 11: Transformační matice (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 60 50 20 1 25 5 

2 50 40 16 5 20 10 

3 40 30 12 9 15 20 

4 30 20 8 12 8 30 

5 20 10 4 15 - - 

6 10 - 1 - - - 

 60 50 20 15 25 30 

 

Tabulka Stavová matice je naplněna podle jednotlivých hodnot atributu u konkrétních 

dodavatelů. Informace byly získány ze stránek businessworld.cz a přímo od dodavatelů 

systémů. Kandidát s nejlepší skalárním součinem transformační matice a stavové matice 

bude zvolen jako dodavatel informačního systému. 

 

Tabulka 12: Stavová matice Winstrom s.r.o. (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 1 0 

3 0 1 1 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 13: Stavová matice GORDIC spol. s.r.o. (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 1 1 1 

4 0 0 1 0 0 0 

5 1 1 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 
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Tabulka 14: Stavová matice Asseco Solutions a.s. (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 1 0 

3 0 0 1 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

 

Tabulka 15: Stavová matice STORWARE s.r.o. (Vlastní zpracování) 

  I. II. III. IV. V. VI. 

  cena 
implementace 

doba 
implementace 

cena servisu 
ročně 

reference spolehlivost funkčnost 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 0 0 

3 1 1 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 

 

Nyní se postupně provede skalární součin transformační matice a stavové matice u všech 

potenciálních dodavatelů. Na základě těchto výsledků dojde ke konečnému výběru 

dodavatele. Výsledky jsou zapsány v tabulce 16. 

 

Tabulka 16: Výstupní matice - skalární součiny dodavatelů (Vlastní zpracování) 

Dodavatel Skalární součin 

WinStrom s.r.o. 121 

GORDIC spol s.r.o. 82 

Asseco Solutions a.s. 147 

STORMWARE s.r.o. 143 

 

Výsledkem fuzzy logic modelu zpracovaného pomocí MS Excel 2013 jsou dva 

potenciální dodavatelé s velmi blízkým výsledným skóre. Po konzultaci s managementem 

společnosti a analýze hodnot jednotlivých atributů u těchto dvou dodavatelů bylo 

rozhodnuto pro výběr společnosti Asseco Solutions a.s. a informačního systému Helios 
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Orange. Šlo například o další faktory, kterými jsou stabilita systému, prestiž společnosti, 

komplexní pokrytí potřeb, snadné ovládání a možnost návazných řešení. 

 

4.1.7 Minimální hardwarová a softwarová konfigurace 

 

Na základě navrhovaného dodavatele proběhne analýza minimální konfigurace 

hardwarového a softwarového vybavení serveru a klientských stanic, na kterém bude 

zaváděn provoz a obsluhován navrhovaný informační systém Helios Orange. 

 

Tabulka 17: Minimální požadavky konfigurace serveru (31) 

Parametry - server Popis 

Typ serveru MS SQL Server 

CPU Intel 1,5Ghz – 4 jádra 

RAM 8GB 

Disky < 4GB < 5 uživatelů 

Operační systém Windows Server 2008 SP2 

Verze SQL serveru MSSQL 2008 Standard SP2 

 

Tabulka 18: Minimální požadavky konfigurace klienta (31) 

Parametry - klient Popis 

Operační systém Windows 7 

CPU Intel 2Ghz 

RAM 2GB 

Doplňkové aplikace MS Office 2007 

 

Stávající hardwarové a softwarové vybavení managementu společnosti není v rozporu 

s minimálními požadavky konfigurace pro spuštění informačního systému na serveru a 

práci s ním na klientských stanicích. Společnosti tedy nevznikají nové náklady spojené 

s pořízením nového hardwarového a softwarového vybavení. 
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4.1.8 Návrh informačního systému 

 

Návrh informačního systému popisuje jednotlivé vlastnosti modulu informačního 

systému a jejich přínosy pro společnost. 

 

Manažérské výstupy 

Management společnosti získá manažérský nástroj, který je integrován v prostředí MS 

Excel a zároveň připojen na databázi systému Helios Orange. Jako přínos lze uvést 

například možnost načtení, vyhodnocení či analýzu potřebných dat a následné uložení do 

kontingenčních tabulek.  

 

Evidence dokumentu 

Snadný přístup k dokumentům, rychlá dohledatelnost bez časové prodlevy, zjednodušení 

a zkvalitnění práce zaměstnanců managementu. Lze evidovat různé certifikáty či jiné 

důležité dokumenty společnosti. 

 

Přizpůsobení IS 

Informační systém Helios Orange nabízí řadu nástrojů pro úpravy systému tak, aby co 

nejvíce vyhovoval potřebám uživatelů. Jedná se o vzhled aplikací, ovládaní či evidenci 

doplňkových dat. 

 

Účetnictví 

Vedení účetnictví, možnost ručního zadávání dokladu s možností dalšího členění na 

pobočky, zakázky, zaměstnance, vozidla či nákladové okruhy. 

 

Majetek 

Modul umožnuje evidenci investičního majetku, daňové a účetní odpisy. Dále lze 

evidovat vyřazení majetku, změnu sazby nebo odpisové skupiny, změnu umístění 

majetku či odpovědné osoby za majetek. Tyto změny se automaticky projevují v modulu 

účetnictví.  
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Pokladna 

Vytváření příjmových a výdajových dokladů, jejich opravy. Zaúčtování pořízených 

dokladů do modulu účetnictví, tisk jednotlivých dokladů, účtování na zakázky, nákladové 

okruhy, vozidla a zaměstnanci. Možnost účtování v cizí měně. 

 

Fakturace 

Evidence přijatých a vydaných faktur, zálohových faktur, daňových dokladů záloh apod. 

 

Sklady 

Modul umožňuje vedení skladových zásob – agendy, tvorbu skladových dokladů, 

příjemky, výdejky a celkových inventur. Lze získat přesný a podrobný přehled o změnách 

na skladě, pohybu výrobních čísel či umístění.  

 

Výrobní čísla a šarže 

Sledování stavu výrobních čísel a šarží a jejich exspirace.  

 

Nabídky a objednávky 

Pokrytí obchodního a logistického procesu. Modul obsahuje nabídky, došlé objednávky, 

vydané objednávky a veškeré evidence k nim.  

 

Intrastat 

Hlášení měsíčních reportů o přijatých/ vydaných fakturách. Lze provádět export či import 

měsíčního hlášení v elektronické formě, což umožňuje seskupit data z jednotlivých 

poboček do centrály.  

 

Firemní aktivity 

Modul slouží k evidenci a zpracování firemních aktivit uvnitř firmy, ke klientovi či 

obchodnímu partnerovi. Například vedení servisní zakázky, vedeni obchodní zakázky, 

marketingové akce, vztahy k zákazníkům, zápisy a řízení porad atd.  
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Mzdy 

Modul umožnuje kompletní zpracování mzdové agendy. Jde například o evidenci 

pracovních poměrů, předpracování mezd, výpočet mezd, výplatu mzdy bankou, 

hromadné účtování či sociální a zdravotní pojištění. 

 

Finanční controlling 

Jde o finanční analýzy a plánování. Funkce umožňují automaticky zpracovat téměř 

veškeré základní a složitější ukazatele finanční analýzy. Dále lze definovat plán a 

rozpočet s možností rozkladu na období, střediska a jejich vyhodnocení. 

 

Výkazy a reporty 

Pomocí tohoto modulu je možné definovat výkazy a sestavovat je dle vlastní struktury. 

Opět je možné provádět rozklady na různé dimenze, například zakázka nebo středisko.  

 

Řízení peněžních toků 

Funkcionalita modulu spočívá v možnosti odhadnout disponibilní zdroje pro vlastní 

společnost v následujícím období. Tato predikce je určena na základě dostupných údajů 

a záznamů z dalších modulů informačního systému. 
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4.2 Časová analýza projektu 

 

V následujících kapitolách již bude plně využíván softwarový nástroj MS Project 

Professional 2013, dále jen MS Project 2013. Konkrétně jde o kapitoly časová analýza, 

zdrojová analýza a nákladová analýza projektu. 

 

Před vlastním použitím jednotlivých nástrojů MS Project 2013 pro analýzy projektu je 

potřeba nastavit vstupní informace o projektu a kalendář projektu. U informací projektu 

jde hlavně o nastavení data zahájení celého projektu. V kalendáři projektu jsou možnosti 

nastavení pracovní doby – od do, počet pracovních hodin denně, počet hodin týdně a 

počet pracovních dnů v měsíci. Pracovní doba je nastavena na 9:00-13:00 a 14:00-18:00, 

tedy 8 pracovních hodin denně. Dále lze nastavit výjimky – nepracovní dny a svátky 

v roce, kdy nebude projekt probíhat. Tyto úpravy je možné vidět na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 14: Kalendář projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.2.1 Seznam činností projektu 

 

Nyní je již možné naplno využít možnosti MS Project 2013. Pro časovou analýzu byly 

sepsány jednotlivé činnosti projektu a k nim doplněny odhady dob trvání těchto činností, 

které byly získány jako expertní odhady dodavatele informačního systému. Poté byly 

činnosti propojeny na základě předchůdců. Na dalším obrázku je vygenerovaná tabulka 

přímo ze softwaru. Jak je možné vidět, projekt je rozdělen na dvě fáze. První fáze se týká 

přípravy či studie proveditelnosti samotného projektu a druhá část je vlastní realizace 

implementace informačního systému. U činností lze také vidět doby trvání a možné 

zahájení a dokončení činností. Program MS Project 2013 vypočítal celkovou dobu trvání 

projektu na 108 dní. 

 

Seznam činností projektu 

 

 

Obrázek 15: Seznam činností projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.2.2 Ganttův diagram 

 

Prvním důležitým a velmi využívaným nástrojem pro časovou analýzu projektu je 

Ganttův diagram. Díky množství modifikací u tohoto nástroje lze získat velmi přehledný 

graf s mnoha informacemi o celé realizaci projektu. Na obrázku 16 lze vidět barevné 

rozlišení jednotlivých fází projektu – zelená barva. U těchto fází je zobrazena také 

konkrétní doba trvání. Dále jsou barevně odlišeny části fází, kterými jsou Projektový tým, 

Počáteční studie, Vývoj a příprava a Vlastní implementace. Každá tato podfáze je 

ukončena milníkem projektu. U činnosti projektu je barevné rozlišení červená a modrá. 

Z tohoto rozlišení plyne velmi důležitá informace o kritické cestě projektu. Tedy všechny 

červené činnosti jsou kritické, to znamená, že jejich celková časová rezerva je nulová. 

Pokud dojde k prodloužení doby trvání některé z těchto činností, dojde také k prodloužení 

doby trvání celého projektu. Jde o metodu CPM – Critical Path Method. Kritickou cestu 

je možné vidět také na síťovém grafu projektu, který je přiložen v příloze na konci práce.  

 

 

Obrázek 16: Ganttův diagram (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.2.3 Časová osa – milníky projektu 

 

Pro ještě o něco vizuálně přehlednější zobrazení projektu může být použit nástroj Časová 

osa projektu. Činnosti projektu jsou postupně vkládány na osu a opět barevně odlišeny 

pro lepší přehlednost. Na časové ose jsou vidět konkrétní data zahájení a dokončení 

činností a jednotlivé překrývání činností. Tohoto lze využít při efektivnější změně sledu 

činností, tak aby byla snížena celková doba trvání projektu nebo vytvořeny časové 

rezervy. Na časové ose jsou také přehledně zasazeny milníky projektu, jak je možné vidět 

na obrázku níže. 

 

 

Obrázek 17: Časová osa projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 

 

4.2.4 Časové charakteristiky činností projektu 

 

Pro celkové shrnutí získaných informací a poznatků ze softwaru MS Project 2013 v rámci 

časové analýzy byly přidány k činnostem v tabulce další časové charakteristiky, které 

plynou z předešlých nástrojů. Jde konkrétně o Nejpozději možné zahájení a Nejpozději 

možné dokončení. Tyto dvě charakteristiky jsou pro realizaci projektu velmi důležité, 

říkají nám, o kolik lze dobu trvání dané činnosti prodloužit či kdy nejpozději zahájit 

činnosti následující. Dalšími vloženými charakteristikami jsou sloupec Kriticky, který 

určuje, jak již bylo zmíněno u Ganttova diagramu, která činnost je kritická a sloupec 

Milník, který označuje ukončení důležité fáze projektu. Celou tabulku vytvořenou a 

vygenerovanou ze softwaru je možné vidět na obrázku 18. 
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Obrázek 18: Časové charakteristiky projektu (Vlastní zpracování MS Project 2013) 

 

4.3 Zdrojová analýza projektu 

 

Po analýze času projektu bude řešena zdrojová stránka projektu. Konkrétně zvolení 

pracovních zdrojů – členů projektového týmu, přiřazení těchto zdrojů k činnostem 

projektu a následná analýza pomocí nástroje Týmový plánovač a Diagram zdrojů neboli 

histogram zdrojů. Nástroje jsou použity opět v programu MS Project 2013. Na obrázku 

níže jsou vypsány jednotlivé pracovní zdroje projektu. 

 

4.3.1 Projektový tým 

 

Obrázek 19: Pracovní zdroje projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.3.2 Přiřazení pracovních zdrojů 

 

V programu MS Project 2013 byli v zobrazení Ganttův diagram přiřazeni členové 

projektového týmu k činnostem projektu. Přiřazení bylo vytvořeno na základě logického 

podílení se na činnosti. Například IT administrátor se věnuje hlavně činnostem týkajícím 

se technických záležitostí jako Určení požadavku společnosti na informační systém, 

Posouzení hardwarového a softwarového vybavení atd. U většího počtu činností ve fázi 

implementace nejsou přiřazeny žádné zdroje, jelikož je tato část implementace prováděna 

dodavatelskou společností Asseco Solutions a.s. 

 

Týmový plánovač 

Po přiřazení zdrojů vznikly tři situace přetížení zdrojů, a to konkrétně u zdroje Projektový 

manažer a IT administrátor. U projektového manažera se jedná o činnosti Návrh 

informačního systému, Schválení rozpočtu a Uzavření smlouvy s dodavatelem. U IT 

administrátora jde o činnosti Posouzení hardwarového vybavení, Posouzení 

softwarového vybavení, Školení zaměstnanců, Zkušební provoz a Testování 

informačního systému. Přetížení lze zobrazit pomocí nástroje Týmový plánovač, který je 

na následujícím obrázku.  

 

 

Obrázek 20: Týmový plánovač projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.3.3 Histogram zdrojů 

 

Další možností, jak zobrazit vytížení jednotlivých zdrojů v rámci programu MS Project 

2013, je diagram zdroje nebo více známý název histogram zdroje. Stejně jako u nástroje 

Týmový plánovač jsou přetíženy dva pracovní zdroje. Jde o zdroje Projektový manažer a 

IT administrátor.  

 

Histogram Projektový manažer 

Na obrázku 21 lze vidět situaci, kdy dochází k přetížení zdroje v jednom momentu 

projektu. Jde o dvojnásobné přetížení, zdroj je využíván na 200% tedy při vyrovnání je 

potřeba snížit hodnotu alespoň na 100%, aby k přetížení nedocházelo. Konkrétní příklady 

vyrovnání zdrojů budou popsány v další kapitole 4.3.4 Vyrovnání pracovních zdrojů. 

 

 

Obrázek 21: Histogram zdroje - Projektový manažer (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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Histogram IT administrátor 

Druhý případ přetíženého pracovního zdroje projektu je IT administrátor. U tohoto zdroje 

dochází k přetížení ve dvou situacích a v daleko větším časovém úseku, než tomu je u 

zdroje Projektový manažer. Přetížení je opět zobrazeno pomocí nástroje Diagram zdrojů. 

 

 

Obrázek 22: Histogram zdroje - IT administrátor (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 

 

4.3.4 Vyrovnání pracovních zdrojů 

 

Nyní je více variant, jak se postavit k problematice vyrovnání pracovních zdrojů projektu, 

aby nedocházelo k přetížení. Následující odstavce popisují jednotlivá řešení. 

 

Automatické vyrovnání v MS Project 2013 

První možností je, že dojde k automatickému vyrovnání pomocí softwaru MS Project 

2013. Realizace činností projektu, na kterých se podílejí přetížené zdroje, tedy Projektový 

manažer a IT administrátor, se proudlouží tak, aby nebyl zdroj přetížen. Tím logicky 

podle pravidla trojimperativu nastane prodloužení doby trvání projektu. Konkrétně se 

celková doba trvání projektu prodlouží ze 108 dní na 131dní. Vyrovnání zdrojů pomocí 

nástroje Týmový plánovač je zobrazeno na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Vyrovnaný Týmový plánovač (Vlastní zpracováni: MS Project 2013) 

 

Přerozdělení pracovních zdrojů 

Další možnou variantou řešení přetížení zdrojů projektu je jejich přerozdělení či snížení 

náročnosti využívání tak, aby k přetížení nedocházelo. Dojde tedy k menší náročnosti 

jednotlivých zdrojů, což může mít opět negativní vliv na projekt z hlediska jeho kvality. 

 

Rozšíření projektového týmu 

Posledním řešením, které se nabízí na vyrovnání zdrojů, je rozšíření projektového týmu 

o nové členy. Konkrétně o pozice IT administrátor_2, který by zastoupil přetížené 

činnosti svého kolegy a druhou pozici Zástupce projektového manažera, který by 

pomáhal s činnostmi projektovému manažerovi. Tato varianta opět podle trojimperativu 

má svá negativa. Rozšířením projektového týmu vzniknou nové náklady, a to náklady na 

mzdy těchto zaměstnanců.  
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4.4 Riziková analýza projektu 

 

V kapitole budou podrobně popsány jednotlivé kroky metody RIPRAN. Půjde konkrétně 

o identifikaci rizik, kvantifikaci rizik, zvolení vhodných opatření. Celkové zhodnocení 

rizik pomocí sestavení mapy rizik a vytvoření pavučinového grafu bude popsáno 

v kapitole 4.5.5 Přínosy rizikové analýzy.  

 

4.4.1 Identifikace rizik projektu 

 

Tabulka 19: Možná rizika projektu a jejich (Vlastní zpracování) 

Pořadí 

číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Poznámka 

1. Překročení doby 

trvání projektu 

Prodloužení doby 

projektu 

Možné zpoždění dokončení 

kritických činností 

2. Špatný výběr 

dodavatele 

Prodloužení doby 

implementace, 

špatná funkčnost IS 

Neadekvátně zvolená 

analýza trhu dodavatelů 

informačních systémů 

3. Nedodržení 

rozpočtu změny 

Zvýšení nákladů 

projektu 

Vznik nečekaných nákladů 

během realizace projektu 

4. Chybný výběr 

projektového týmu 

Prodloužení doby 

projektu-změny 

Výběr spolehlivých 

zaměstnanců společnosti 

5. Nespolehlivý IS, 

chyby v IS 

Přerušení testování Špatný výběr dodavatele 

6. Neočekávané 

navýšení ceny za 

IS  

Nedodržení 

rozpočtu projektu 

Neodhadnutí rozpočtu 

implementace dodavatelem 

7. Nedostačující 

školení  

Neefektivní práce 

zaměstnanců s IS 

Podcenění situace 

8. Negativní přístup 

zaměstnanců 

k novému IS 

Neefektivní práce 

s IS 

Komunikace a konference 

k představení nového 

systému managementu 

9. Ztráta dat IS Výpadek IS - 
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4.4.2 Kvantifikace rizik 

 

Kvantifikace rizik je prováděna na základě pravděpodobnosti výskytu rizika a hodnoty 

nepříznivých dopadů rizik na projekt. Poté je určena výsledná hodnota rizika. 

V následujících tabulkách lze vidět, jak se hodnota rizika získá. 

 

Hodnoty pravděpodobnosti výskytu scénáře 

 

Tabulka 20: Verbální hodnoty pravděpodobnosti výskytu scénáře rizika (8, s. 80) 

Vysoká pravděpodobnost – VP Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost – SP 33-66 % 

Nízká pravděpodobnost – NP pod 33 % 

 

Hodnoty dopadů rizik na projekt 

 
Tabulka 21: Hodnoty dopadů rizik na projekt (8, s. 80) 

Velký nepříznivý dopad - VD Ohrožení hlavních kritických bodu projektu. 

Střední nepříznivý dopad - SD Ohrožení činnosti projektu v rámci zdrojů, 

nákladů a termínů. 

Malý nepříznivý dopad - MD Nízké ohrožení realizace projektu.  

 

Nyní se provedou průniky dvou předešlých hodnot rizika, tedy pravděpodobnosti výskytu 

a nepříznivého dopadu rizika. Tím vzniká velikost hodnoty rizika.  

 
Tabulka 22: Tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika (8, s. 80) 

 VD SD MD 

VP 
Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 

SP 
Vysoká hodnota rizika 

VHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

NP 
Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká hodnota rizika 

NHR 

Střední hodnota rizika 

SHR 
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Po identifikování možných rizik byly na základě projednání rizik s managementem 

společnosti a expertních odhadů přiřazeny k rizikům hodnoty pravděpodobnosti výskytu 

scénáře a hodnoty velikosti dopadu, tak aby mohlo dojít k výpočtu hodnot rizika. 

Výsledné hodnoty lze vidět v tabulce 23. 

 

Tabulka 23: Tabulka přiřazených hodnot rizik (Vlastní zpracování) 

Pořad

í číslo 

rizika 

Hrozba Scénář Pravděpodob

nost výskytu 

scénáře 

Hodnota 

dopadu 

Hodnota 

rizika 

1. Překročení doby 

trvání projektu 

Prodloužení doby 

projektu 

VP SD VHR 

2. Špatný výběr 

dodavatele 

Prodloužení doby 

implementace, 

špatná funkčnost IS 

VP MD SHR 

3. Nedodržení 

rozpočtu změny 

Zvýšení nákladů 

projektu 

SP VD VHR 

4. Chybný výběr 

projektového 

týmu 

Prodloužení doby 

projektu-změny 

NP SD NHR 

5. Nespolehlivý IS, 

chyby v IS 

Přerušení testování SP VD VHR 

6. Neočekávané 

navýšení ceny 

za IS  

Nedodržení 

rozpočtu změny 

SP MD NHR 

7. Nedostačující 

školení  

Neefektivní práce 

zaměstnanců s IS 

SP SD NHR 

8. Negativní 

přístup 

zaměstnanců 

k novému IS 

Neefektivní práce 

s IS 

NP SD NHR 

9. Ztráta dat IS Výpadek IS NP VD NHR 
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4.4.3 Návrh opatření rizik 

 

Po zjištění hodnot rizika budou sepsána taková opatření, která se budou snažit snížit 

výslednou hodnotu rizika. Jednotlivá opatření rizik jsou sepsána v následující tabulce 24. 

 

Tabulka 24: Návrhy opatření a změna významnosti rizik (Vlastní zpracování) 

Název rizika Návrh opatření Odpovědná 

osoba 

Nová 

pravděpod

obnost 

výskytu 

scénáře 

Hodnota 

dopadu 

Nová 

hodnota 

rizika 

Překročení 

doby trvání 

projektu 

CPM, PERT, 

časová rezerva 

Projektový 

manažer 

SP SD SHR 

Špatný výběr 

dodavatele 

Podrobnější 

analýza výběru- 

hrubý, jemný výběr 

Projektový 

manažer 

SP MD NHR 

Nedodržení 

rozpočtu 

projektu 

Finanční rezervy 

rozpočtu, hlubší 

nákladové analýzy 

Projektový 

manažer 

NP VD SHR 

Chybný výběr 

projektového 

týmu 

Prodloužení doby 

výběru, 

podrobnější 

analýza 

zaměstnanců 

Projektový 

manažer 

NP SD NHR 

Nespolehlivý 

IS, chyby v IS 

Hlášení chyb při 

zkušebním provozu 

Tester NP VD SHR 

Neočekávané 

navýšení ceny 

za IS  

Detailnější 

smlouvy 

s dodavatelem 

Právník NP MD NHR 
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Nedostačující 

školení  

Vymezení více 

času, zlepšeny 

přístup lektora 

Školící 

lektor 

NP SD NHR 

Negativní 

přístup 

zaměstnanců 

k novému IS 

Podat lépe 

zaměstnancům 

skutečné výhody IS 

Projektový 

manažer 

NP SD NHR 

Ztráta dat IS Záloha dat Administrát

or 

NP VD SHR 

 

Poslední fází metody RIPRAN je celkové zhodnocení rizik projektu. Zhodnocení bude 

podrobněji popsáno pomocí mapy rizik a pavučinového grafu v kapitole 4.5.5 Přínosy 

rizikové analýzy. 

 

4.5 Nákladová analýza projektu 

 

Nákladová analýza se po přiřazení zdrojů projektu k činnostem zabývá náklady 

jednotlivých fází projektu. Dále analýza obsahuje náklady na opatření rizik. Podrobnější 

náhled nákladů na jednotlivé činnosti lze vidět přímo v programu MS Project 2013. 

Samotná implementace je řešena dodavatelem informačního systému. Je zde tedy pevný 

jednotný náklad. V kapitole jsou také porovnány dvě varianty užívání informačního 

systému, pronájem na pětileté období nebo pořízení licence s údržbou po dobu pěti let. 

Veškeré náklady vycházejí z expertních odhadů, z konzultace se společností Asseco 

Solutions a.s. a z hodinových sazeb zaměstnanců společnosti. 
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4.5.1 Náklady na opatření rizik 

 

Náklady na opatření rizik jsou vypočteny z počtu hodin strávených na úkolu a 

z hodinových sazeb zaměstnanců společnosti či externě najatých pracovních zdrojů. 

 

Tabulka 25: Náklady na opatření rizik (Vlastní zpracování) 

Opatření rizika Náklad na opatření 

CPM, PERT, časová rezerva 5 000 Kč 

Podrobnější analýza výběru- hrubý, jemný výběr 5 000 Kč 

Finanční rezervy rozpočtu, dodržení směrného plánu 50 000 Kč 

Prodloužení doby výběru, podrobnější analýza zaměstnanců 4 000 Kč 

Hlášení chyb při zkušebním provozu 0 Kč 

Detailnější smlouvy s dodavatelem 3 000 Kč 

Vymezení více času, zlepšeny přístup lektora 3 000 Kč 

Podat lépe zaměstnancům skutečné výhody IS 0 Kč 

Záloha dat 5 000 Kč 

Celkové náklady na opatření rizik 75 000 Kč 

 

4.5.2 Náklady jednotlivých fází projektu 

 

Náklady jednotlivých fází projektu jsou zpracovány pomocí přiřazení pevných nákladů 

k činnostem projektu a vygenerovány z  programu MS Project 2013. Náklady jsou určeny 

taktéž z expertních odhadů, z konzultace se společností Asseco Solutions a.s. a 

z hodinových sazeb zaměstnanců společnosti. 

 

Tabulka 26: Náklady jednotlivých fází projektu (Vlastní zpracování: MS Project 2013) 
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4.5.3 Celkové náklady projektu 

 

Celkové náklady projektu jsou vyčísleny jako součty jednotlivých fází a celkových 

nákladů na opatření rizik. 

 

Tabulka 27: Celkové náklady projektu (Vlastní zpracování) 

Náklad Cena nákladu 

Fáze 1 – Úvodní studie 70 000 Kč 

Fáze 2 – Implementace 250 000 Kč 

Celkové náklady na opatření rizik 75 000 Kč 

Celkové náklady projektu 395 000 Kč 

 

4.5.4 Celkové náklady pořízení a údržby informačního systému na 5 let 

 

Dále je také důležité počítat s náklady vzniklými za provoz a údržbu systému. Ostatní 

položky pro kalkulaci jsou cena licence a již vypočtené celkové náklady projektu. Cena 

licence vychází z počtu poptávaných modulů a počtu uživatelů informačního systému. 

Celkový počet uživatelů je 18, což je počet zaměstnanců managementu společnosti. 

Podrobnější analýzu výpočtu ceny licence je možné vidět v příloze práce. 

 

Tabulka 28: Roční systémová podpora (Vlastní zpracování) 

Roční systémová podpora 57 500 Kč 

 

Tabulka 29: Cenová kalkulace na pořízení a údržbu na 5 let (Vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Celkové náklady projektu 395 000 Kč 

Cena licence Helios Orange 320 000 Kč 

Systémová podpora na 5 let 287 500 Kč 

Náklady celkem 1 002 500 Kč 
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4.5.5 Celkové náklady pronájmu informačního systému na 5 let 

 

Dodavatel informačního systému nabízí tři možnosti pronájmu: měsíční, čtvrtletní a 

pololetní. Pronájem systému neobsahuje systémovou podporu. Nejvýhodnější řešení 

pronájmu je pronájem systému čtvrtletně. Celková kalkulace pronájmu na pět let i 

s celkovými náklady projektu je vypočtena v tabulce 30. 

 

Tabulka 30: Cenová kalkulace pronájmu na 5 let (Vlastní zpracování) 

Náklad Cena 

Celkové náklady projektu 395 000 Kč 

Pronájem čtvrtletně na 5 let 745 400 Kč 

Náklady celkem 1 140 400 Kč 

 

Výběr konkrétní možnosti financování informačního systému je popsán v kapitole 4.5.6 

Přínosy nákladové analýzy.  
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4.5 Přínosy práce 

 

Kapitola rekapituluje celkové přínosy diplomové práce a jednotlivých částí navrhovaného 

projektu implementace informačního systému a přikládá k nim doporučení řešení. 

 

4.5.1 Přínosy informačního systému 

 

Implementovaný navrhovaný podnikový informační systém je použitelný jako nástroj pro 

řízení procesů společnosti, zlepšení vztahu se zákazníky a také bude sloužit jako zdroj 

informací k strategickému rozhodování manažerů společnosti. Zároveň dodavatel 

systému nabízí množství specializovaných oblastí a návazných řešení například při 

rozšíření portfolia společnosti. Velkou výhodou je také možnost pořízení modulů a oblastí 

systému, které opravdu společnost potřebuje a nijak tak nezvyšovat investici do 

informačního systému. Díky nově zavedenému informačnímu systému by mělo dojít ke 

zlepšení využívání moderních ICT technologií ve společnosti a také by měl informační 

systém ulehčit komunikaci mezi zaměstnanci či sdílení potřebných dat k zakázkám a 

tvorbě finančních analýz. 

 

4.5.2 Přínosy úvodní studie 

 

Samotná diplomová práce je sestavena v logickém sledu jednotlivých událostí, které by 

měly před plánovanou implementací nastat. Velmi důležité je sestavení požadavků 

společnosti na zadaný projekt s komparací s požadavky na informační systém a jeho vizi. 

Společně s identifikační listinou a logickým rámcem projektu společnost získá celkový 

pohled na projekt implementace informačního systému. Jelikož je v současné době velice 

široká nabídka dodavatelů informačních systému a také z analýzy rizik vychází výběr 

dodavatele jako potencionální významné riziko, kterému by se měla společnost věnovat, 

byla podrobněji sestavena analýza výběru dodavatele systému pomocí fuzzy logic modelu 

v programu MS Excel 2013. Jako výsledek výběru dodavatele je jeden doporučený 

dodavatel informačního systému, který nejlépe splňuje kritéria k požadovanému 

informačnímu systému pro zvolenou společnost. Na základě vybraného dodavatele je 

analyzováno hardwarové a softwarové vybavení společnosti, aby byl zajištěn plynulý 
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provoz informačního systému. Dále je v práci nastíněn návrh jednotlivých modulů a k nim 

vypsány jejich funkce a přínosy. 

 

4.5.3 Přínosy časové analýzy 

 

Po úvodních studiích nastává fáze jednotlivých analýz, které jsou zpracovány pomocí 

programu MS Project 2013. První analýza zkoumá časový rámec projektu. Z analýzy času 

vyplývá doba trvání projektu, kritická cesta projektu, kritické činnosti a časové 

charakteristiky činností, jako jsou začátek možný, konec možný a celková časová rezerva. 

V projektu jsou také umístěny milníky, které ukončují fáze projektu. Pro zobrazení 

celkového průběhu projektu jsou použity nástroje Ganttův diagram a Časová osa projektu. 

Společnost by se měla zaměřit při realizaci projektu právě na kritické činnosti. Kritičnost 

projektu v rámci doby trvání je 75,00%, proto by společnost měla zvolit některá opatření. 

Jako vhodné opatření může společnost provést kontrolu, zda je sled události logický a 

nelze v něm najít určitou časovou rezervu nebo se věnovat dostatečné kontrole průběhu 

realizace kritických činností, aby nedošlo k prodloužení doby trvání projektu. Dále také 

doporučuji srovnávat průběh realizace se směrným plánem projektu. 

 

4.5.4 Přínosy zdrojové analýzy 

 

Po časové analýze projektu je sestavena jako logické vyústění, kdy jsou k jednotlivým 

činnostem přiřazeny zdroje projektu, zdrojová analýza projektu. První částí této analýzy 

je určení projektového týmu jakožto pracovních zdrojů projektu. Poté dochází k přiřazení 

zdrojů. Přetížení pracovních zdrojů projektu je zobrazeno pomocí nástroje Týmový 

plánovač projektu a Diagram zdrojů neboli histogram. Dalším krokem zdrojové analýzy 

je vyrovnání zdrojů, které je navrhováno ve třech možných řešeních. Jako nejlepší 

variantu řešení bych volil rozšíření projektového týmu o druhého IT administrátora, který 

si rozdělí část úkolů s prvním pracovníkem. Přetížení zdroje Projektový manažer lze řešit 

snížením časové kapacity na 50% u každé přetížené činnosti, není potřeba, aby projektový 

manažer trávil na činnosti 100% času. Touto eliminací přetížení zdrojů nedojde 

k prodloužení doby trvání činností, tedy i projektu. 
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4.5.5 Přínosy rizikové analýzy  

 

Pro zhodnocení rizik je využita mapa rizik a pavučinový graf. Aby bylo možné vynést 

hodnoty do grafů, je třeba převést slovní ohodnocení na číselné. Převody 

pravděpodobnosti výskytu scénáře a velikosti hodnoty dopadu jsou popsány 

v následujících tabulkách. 

 

Tabulka 31: Vyčíslení slovního ohodnocení pravděpodobnosti rizika (Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost výskytu Hodnota 

Nízká pravděpodobnost - NP 0-3,3 

Střední pravděpodobnost – SP 3,4-6,6 

Vysoká pravděpodobnost - VP 6,7-10,0 

 

Tabulka 32: Vyčíslení slovního ohodnocení velikosti dopadu rizika (Vlastní zpracování) 

Velikost dopadu Hodnota 

Malý dopad 0-3,3 

Střední dopad 3,4-6,6 

Velký dopad 6,7-10,0 

 

Mapa rizik 

 

Graf 2: Mapa rizik (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
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Mapa rizik je rozdělena na čtyři kvadranty podle hodnoty významnosti rizika. V grafu 

jsou červeně označeny jednotlivá rizika před opatřením. Většina těchto rizik, konkrétně 

sedm, se nachází v horních kvadrantech, tedy spadají podle hodnoty významnosti do 

významných až kritických rizik. Po zvolených opatřeních se podařily snížit hodnoty 

významnosti rizik a to tak, že pět rizik je bezvýznamných a čtyři se staly z kritických 

významnými. Na tato rizika bych se zaměřil při implementaci IS. Jde o překročení doby 

trvání projektu, nedodržení stanoveného finančního rozpočtu, nespolehlivý IS a 

nedostačující školení. Stejné výsledky analýzy rizik lze vidět také na pavučinovém grafu. 

 

Pavučinový graf 

 

 

Graf 3: Pavučinový graf (Vlastní zpracování: MS Excel 2013) 
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na dobu pěti let nebo pronájem informačního systému na dobu pěti let. Z  analýzy nákladů 

a cenové kalkulace možných řešení užívání informačního systému vychází finančně 

výhodněji varianta pořízení licence se systémovou podporou na 5 let s částkou 1 002 500 

Kč. Pro společnost je také tato varianta výhodnější z hlediska systémové podpory, kterou 

tato možnost obsahuje. Formy financování jsou jednorázová investice nebo možnost 

splátkového kalendáře. Podle návrhu by neměla cena investice překročit stanovený 

rozpočet, proto doporučuji jednorázovou investici, aby nedocházelo k navýšení 

celkových nákladů v rámci úroků u splátkového kalendáře. 

 

4.5.7 Přínosy – shrnutí 

 

Jako důležitý faktor pro nekomplikovaný provoz informačního systému po realizaci 

implementace považuji přístup zaměstnanců společnosti. Doporučil bych velký důraz na 

školení a trpělivost v rámci prvních měsíců. Tato doba je brána jako kritické období pro 

důvěru a práci zaměstnanců s novým informačním systémem. Ve zvolené společnosti to 

platí dvojnásob, jelikož zde pracuje spíše starší skupina lidí. 

 

Všechny zmíněné činnosti projektového týmu by měly směřovat k tomu, aby byl co 

nejméně změněn plán projektu, a to z hlediska času – dodržení doby trvání projektu, 

rozpočtu – nepřekročení celkových nákladů projektu a realizace projektu ve stanovené 

kvalitě. Tímto by se mělo také dostatečně předejít omezení chodu společnosti během 

realizace projektu. Zpracování projektu v MS Project 2013 je přínosem také při samotném 

řízení realizace projektu, konkrétně v možnostech srovnání stavu, v jakém se projekt 

nachází, se směrným plánem projektu. 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu pro zavedení informačního systému ve 

vybrané společnosti za pomocí metod projektového managementu. Součástí 

implementace bylo také technické zhodnocení softwarového a hardwarového vybavení 

společnosti, které musí vyhovovat požadavkům informačního systému. 

 

Hlavního cíle projektu bylo dosaženo pomocí logické návaznosti jednotlivých dílčích cílů 

projektu. Jako první bylo nutné provést strategickou situační analýzu společnosti, 

konkrétně šlo o analýzu McKinsey 7S, kde bylo přiblíženo interního prostředí 

společnosti, poté analýza SLEPTE, jedná se o analýzu obecného okolí společnosti, dále 

Porterův model pěti sil – analýza konkurenčního prostředí. Z těchto tří analýz byla 

sestavena SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby 

společnosti. K potlačení slabých stránek byla vybrána příležitost jako projekt 

implementace informačního systému a k němu dále v práci byl zpracován návrh.  

 

Dalším dílčím cílem práce je část vlastního návrhu, studie proveditelnosti projektu. 

Nejprve bylo důležité vytyčit požadavky společnosti na informační systém a celkovou 

vizi systému. Dále mohla být sestavena identifikační listina a logický rámec projektu. 

Jedno z významných rizik, kterým by se měla společnost zabývat, byl výběr dodavatele, 

proto byl sestaven fuzzy model pro výběr dodavatele a navržen společnosti. Dalším 

krokem úvodní studie byla analýza minimální softwarové a hardwarové konfigurace na 

zvolený informační systém a návrh modulu.  

 

Po studii proveditelnosti následovaly samotné analýzy projektu, konkrétně časová, 

zdrojová, riziková a nákladová. Analýza rizik byla zpracována metodou RIPRAN. 

Ostatní analýzy byly zpracovány pomocí programu MS Project 2013. Z analýz a 

vhodných řešení byla zjištěna doba trvání projektu 108 dní, při rozšíření a přerozdělení 

pracovních zdrojů a při celkových nákladech s kalkulací pořízení licence a softwarové 

podpory 1 002 500,- Kč. Závěrem lze říci, že pomocí metod projektového managementu 

byl navrhnut v praxi použitelný projekt pro vybranou společnost. 
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Příloha 2: Výpočet ceny licence systému Helios Orange (32) 

 

Moduly Uživatele Cena 

Celkový počet uživatelů 18  

Systém   

Jádro systému 18 54 800 CZK 

Nástroje přizpůsobení  8 800 CZK 

Jazykové verze   

Česky jazyk   

Legislativy   

Česka legislativa   

Komunikace s bankami   

CZ (0100) Komerční banka, a.s.  3 800 CZK 

Ekonomika a finanční řízení   

Účetnictví 2 17 600 CZK 

Majetek 1 6 800 CZK 

Pokladna 2 5 600 CZK 

Helios Controlling   

Výkazy a reporty 2 13 800 CZK 

Finanční analýza a plánování 2 17 600 CZK  

Helios Intelligence  14 000 CZK 

Skladové hospodářství a obchod   

Fakturace 2 9 000 CZK 

Sklady 6 48 000 CZK 

   Výrobní čísla a šarže  9 100 CZK 

Nabídky a objednávky 12 71 200 CZK 

Intrastat 1 4 600 CZK 

CRM a služby   

Firemní aktivity  6 24 500 CZK 

Mzdy a lidské zdroje    

Mzdy 1  10 800 CZK 

Licence celkem  320 000 CZK 


