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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá metodologií projektového řízení a aplikací této disciplíny 

v prostředí podniku. V teoretické části práce popisuji exaktní metody projektového 

řízení, standardy a strukturu řízení projektů. Analytická část pojednává o situaci 

ve společnosti A.S., organizační struktuře a o metodice užívané vedením společnosti. V 

návrhové části navazuji na předchozí kapitoly, popisuji řízení projektu dle vybrané 

metodiky a výsledky interpretuji jak z pohledu úspěšnosti projektu, tak ve srovnání se 

stávající metodikou. 

 

ABSTRACT 

Diploma thesis deals with project management methodology and its application into 

enterprise environment. The theoretical part describes exact methods of project 

management and it’s standards and structure. The analytical part describes the situation 

in company A.S., its corporate structure and the methodology used by management. The 

practical part follows the previous chapters, describes project management according to 

the chosen methodology and the results are interpreted both in terms of project success 

and as compared to the existing methodology. 
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rizik, ECM, informační systém 

 

KEY WORDS 

Project, project management, methodology, PRINCE2, customer, supplier, quality 

management, risk management, ECM, information system 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

ŠMAHA, P. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v 

podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016. 77 s. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně dne 25. května 2016 

……………………………… 

         Pavel Šmaha 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych rád poděkoval vedoucí práce Ing. Lence Smolíkové, Ph.D. za cenné rady při 

zpracování diplomové práce a všem, kteří mě podporovali při mém studiu. 



  

 

 

Obsah 

Úvod .......................................................................................................................................... 11 

Cíle práce, metody a postupy zpracování ................................................................................. 13 

1 Teoretická východiska práce ............................................................................................ 14 

1.1 Definice projektu ........................................................................................................ 14 

1.2 Projektový management ............................................................................................. 14 

 Tradiční přístup ................................................................................................... 15 1.2.1

 Agilní přístup ...................................................................................................... 16 1.2.2

1.3 Role v projektovém managementu............................................................................. 16 

 Manažer projektu ................................................................................................ 16 1.3.1

 Zákazník projektu ............................................................................................... 17 1.3.2

 Projektový tým .................................................................................................... 17 1.3.3

1.4 Exaktní metody v projektovém managementu ........................................................... 17 

 Plán řízení projektu ............................................................................................. 17 1.4.1

 Tabulka souvislostí ............................................................................................. 18 1.4.2

 Matice odpovědnosti ........................................................................................... 18 1.4.3

 Projektový trojimperativ ..................................................................................... 18 1.4.4

 SMART analýza ................................................................................................. 19 1.4.5

 SWOT analýza .................................................................................................... 20 1.4.6

 Identifikační listina projektu ............................................................................... 20 1.4.7

 Work breakdown structure .................................................................................. 20 1.4.8

1.5 Standardizace projektového managementu ................................................................ 21 

 Standard IPMA ................................................................................................... 21 1.5.1

 Standard PMI ...................................................................................................... 22 1.5.2

 Standard PRINCE2 ............................................................................................. 22 1.5.3

 Prostředí ITIL ..................................................................................................... 22 1.5.4

1.6 Metodiky projektového managementu ....................................................................... 23 

 PMBOK .............................................................................................................. 23 1.6.1

 PRINCE2 ............................................................................................................ 25 1.6.2

1.7 Porovnání metodik ..................................................................................................... 25 

1.8 Řízení projektu dle metodiky PRINCE2 .................................................................... 26 

 Co je potřeba řídit ............................................................................................... 27 1.8.1

 Struktura metodiky ............................................................................................. 27 1.8.2

 Sedm principů metodiky ..................................................................................... 28 1.8.3



  

 

 

 Témata metodiky ................................................................................................ 29 1.8.4

 Procesní model .................................................................................................... 31 1.8.5

2 Analýza současného stavu ................................................................................................ 34 

2.1 Organizační struktura společnosti .............................................................................. 34 

2.2 Stávající metodika ...................................................................................................... 35 

 Role a odpovědnosti ............................................................................................ 36 2.2.1

 Plánování ............................................................................................................ 37 2.2.2

 Komunikace ........................................................................................................ 38 2.2.3

 Kontrola .............................................................................................................. 38 2.2.4

2.3 Srovnání s metodikou PRINCE2 ............................................................................... 38 

2.4 Realizace projektů ve společnosti .............................................................................. 40 

 Proces nastavení projektu ................................................................................... 40 2.4.1

 Sestavení řídícího týmu ...................................................................................... 41 2.4.2

 Technická realizace projektů .............................................................................. 41 2.4.3

2.5 Zhodnocení stávající metodiky .................................................................................. 42 

3 Návrh řešení a přínos návrhů řešení ................................................................................. 45 

3.1 Mandát projektu ......................................................................................................... 45 

 Plán jednotlivých etap projektu .......................................................................... 46 3.1.1

 Management projektu ......................................................................................... 46 3.1.2

3.2 Začátek projektu ......................................................................................................... 47 

 Obchodní případ ................................................................................................. 47 3.2.1

 Organizace projektu ............................................................................................ 47 3.2.2

 Opodstatnění projektu ......................................................................................... 48 3.2.3

 Rozsah projektu .................................................................................................. 48 3.2.4

 Studie dosažitelnosti ........................................................................................... 49 3.2.5

 Způsob dosažení cílů .......................................................................................... 50 3.2.6

3.3 Nastavení projektu ..................................................................................................... 50 

 Strategie řízení rizik ............................................................................................ 50 3.3.1

 Strategie řízení konfigurace ................................................................................ 50 3.3.2

 Strategie řízení kvality ........................................................................................ 51 3.3.3

 Strategie řízení komunikace ................................................................................ 51 3.3.4

 Plán projektu ....................................................................................................... 52 3.3.5

 Technický návrh ................................................................................................. 53 3.3.6

 Dokument o zahájení .......................................................................................... 54 3.3.7



  

 

 

 Řízení přechodu do další etapy ........................................................................... 54 3.3.8

3.4 Fáze dodávek produktu .............................................................................................. 56 

 První etapa .......................................................................................................... 56 3.4.1

 Druhá etapa ......................................................................................................... 57 3.4.2

 Třetí etapa ........................................................................................................... 58 3.4.3

 Čtvrtá etapa ......................................................................................................... 59 3.4.4

 Pátá etapa ............................................................................................................ 60 3.4.5

 Šestá etapa ........................................................................................................... 62 3.4.6

3.5 Finální fáze projektu .................................................................................................. 63 

 Zdroje a čas projektu ........................................................................................... 64 3.5.1

 Zhodnocení finančního plánu ............................................................................. 65 3.5.2

 Zhodnocení plánu kvality ................................................................................... 66 3.5.3

 Hlášení a poznatky .............................................................................................. 66 3.5.4

 Doporučení .......................................................................................................... 67 3.5.5

3.6 Zhodnocení přínosů projektu ..................................................................................... 68 

3.7 Porovnání s tradičním přístupem ............................................................................... 68 

4 Závěr ................................................................................................................................. 70 

5 Seznam použité literatury ................................................................................................. 71 

6 Seznam obrázků ................................................................................................................ 75 

7 Seznam tabulek ................................................................................................................. 76 

8 Seznam příloh ................................................................................................................... 77 

 

 



  

11 

 

Úvod 

S pojmy projektové řízení, projektový manažer nebo slovem projekt se poslední dobou 

setkáváme stále častěji. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že každý projekt nemusí být ve 

skutečnosti projektem. Tato oblast managementu je docela mladá a řízení projektů se ve 

své nové podobě začalo používat teprve před několika desítkami let. 

V minulosti bychom mohli najít mnoho událostí či staveb, které měly charakter 

projektu, například egyptské monumenty, mayské stavby a jiné. Tyto budovy a 

monumenty byly ve své době vystavěny vlastní technikou a postupy určenými pro 

realizaci takto rozsáhlých a náročných staveb. Stejně tak se dá se předpokládat, že lidé 

v dřívější době nebyli zdaleka tak omezeni časem a zdroji jako dnes. 

S pokrokem a novým věkem se však mnoho věcí změnilo. Doba se zrychlila od 

jednoduché komunikace, přes dopravu až k samotné práci. Zdrojů na světě začalo 

ubývat a je zde mnohonásobně více lidí než v minulosti. Tato hektická doba nás navíc 

naučila stále více činností a změn plánovat dopředu a připravovat se na různé scénáře 

při realizaci změn. Organizace se musely neustále přizpůsobovat novým trendům a 

zjistily, že samotný management již na všechno nestačí. Jednou z hybných sil, která se 

stala základem metodiky řízení projektů, byly rozsáhlé státní projekty. 

Ještě na počátku 20. století měli lidé za to, že jediný způsob, vedoucí ke zvýšení 

produktivity, je tvrdší a delší práce. Frederick Taylor v této době, za pomocí svých 

výzkumů ukázal, že místo tvrdší a delší práce stačí pracovat efektivněji. Taylorův 

spolupracovník Gantt během první světové války ukázal, že za pomocí jeho diagramů, 

doplněných grafy s úkoly a značkami s milníky, je možné načrtnou sekvenci a dobu 

trvání všech úkolů v rámci procesu. Tyto Ganttovy diagramy byly tak silným 

analytickým nástrojem, že zůstaly téměř sto let beze změn. 

Koncem šedesátých let 20. století začaly podniky a instituce poznávat výhody, které 

přinesla organizace práce na projektech. Tento projektový pohled na podnik se dále 

rozvíjel, když podniky začaly chápat kritickou potřebu komunikace a spolupráce svých 
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zaměstnanců při současné integraci práce mezi několika odděleními a profesemi, nebo 

dokonce celými odvětvími (Microsoft, 2015). 

V současnosti platí, že aby podnik prosperoval, je třeba aby jeho funkční části pracovaly 

směrem ke konkrétním cílům či projektům. Tento přístup, který se rozvíjí od poloviny 

20. století, se začíná nyní projevovat v moderním kabátě. Od doby Taylora a Gantta sice 

bylo vyvinuto hodně podnikových modelů, ale všechny mají stále stejnou strukturu - 

projektový manažer, který řídí projekt, sestavuje tým a zajišťuje integraci a komunikaci 

pracovního postupu mezi různými odděleními na horizontální úrovni v podniku 

(Microsoft, 2015).   
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav projektového řízení ve 

společnosti A.S., zhodnotit efektivitu řízení a na základě této analýzy a teoretických 

poznatků aplikovat vybranou metodiku na projektu v rámci firemního prostředí. 

V rámci teoretické části práce popíši problematiku projektového managementu 

z hlediska přístupů, rolí a metod, které se používají při řízení malých a velkých 

projektů. Porovnám mezi sebou nejznámější světové standardy projektového řízení a 

metodiky používané v rámci standardů, přičemž se blíže zaměřím na některou 

z popsaných metodik. Analytická část se bude zabývat stručným popisem společnosti, 

postupy využívanými v řízení a porovnáním těchto postupů s jednou z metodik, 

popsaných v teoretické části. V návrhové části práce budu postupovat dle dříve vybrané 

metodiky s ohledem na velikost a typ řešeného projektu. Závěrem vyhodnotím projekt 

podle dodržení postupů, provedených činností v metodice a přínosů projektu a 

porovnám výsledky s aktuálně používanou metodou řízení v podniku.  
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Definice projektu 

Němec (2002) popisuje projekt jako námět, návrh, plán a komplexní vyřešení 

zamyšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí včetně grafického znázornění. 

Zjednodušeně řečeno, projektem je cílevědomý návrh na uskutečnění určité změny či 

inovace v daných termínech zahájení a ukončení. 

 projekt je vždy jedinečný 

 sleduje konkrétní cíl 

 definuje strategii vedoucí k danému cíli 

 určuje nezbytné zdroje, náklady a očekávané přínosy z realizace záměru 

 vymezuje začátek a konec 

 

1.2 Projektový management  

Definic projektového řízení nebo také projektového managementu je mnoho, podstata je 

však obdobná. Projektový management je podle světového teoretika projektového 

managementu Kerznera (2013) souhrn aktivit spočívající v plánování organizování, 

řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven 

pro realizaci specifických cílů a záměrů. Dle Doležala (2012) projektový management 

navrhuje a realizuje činnosti a změny tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle v 

plánovaném termínu při stanoveném rozpočtu s disponibilními zdroji a realizovaná 

změna nevyvolala nežádoucí vedlejší efekty. Ani u jedné z definic by se však nemělo 

zapomínat, že řízení projektů není pouze o technikách a postupech, ale i o stylu práce a 

způsobu myšlení. Dle Managementmanie (2016) neexistuje nic jako „typický projekt“, 

a proto také není jediný správný přístup k řízení projektu. V zásadě však můžeme 

popsat dva základní přístupy k řízení projektu.  
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 Tradiční přístup 1.2.1

Tradiční přístup je založen na naplánování všech aktivit na začátku projektu a řízení 

těchto aktivit v průběhu projektu. Hodí se převážně pro projekty, u kterých předem 

víme, jakou má mít daný cíl podobu. Řízení projektu dle tradičního přístupu probíhá 

v několika fázích (Veber, 2008): 

 Příprava projektu je první z úkolů projektového manažera, který má projekt na 

starosti od jeho počátku až do úplného konce. V průběhu této fáze se 

konkretizují požadavky zákazníka na výstup projektu. Zároveň se připravuje tzv. 

podnikatelský záměr projektu (project business case), který specifikuje nároky 

projektu na čas, zdroje, finance a jeho přínosy pro společnost. Tato fáze je 

uzavřena schválením či neschválením projektu kompetentními osobami ve 

firmě. 

 Plánování projektu, tato fáze navazuje na fázi přípravnou. Před samotným 

spuštěním projektu je třeba naplánovat, které činnosti je nutné vykonat s jakými 

zdroji a jakými náklady, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Důležitá je 

analýza možných rizik, které mohou ovlivnit průběh projektu a připravená 

opatření, která daná rizika buď eliminují, nebo minimalizují dopady na průběh 

projektu. Výstupem této fáze je jakýsi podklad pro rozhodování, protože plán 

projektu obsahuje různé alternativy postupu v jednotlivých činnostech projektu, 

termínech a požadavcích na potřebné zdroje 

 Fáze realizace projektu začíná obvykle meetingem, kdy projektový manažer a 

jeho tým dostávají svolení k zahájení konkrétních činností projektu. Tyto 

činnosti pak postupují podle projektového plánu popsaného v předešlé fázi. 

 Kontrola realizace projektu je velmi důležitá fáze pro manažera, který musí 

v průběhu projektu neustále porovnávat plán projektu se skutečností. Je to jedna 

z jeho hlavních odpovědností a v případě odchylek od projektového plánu musí 

tyto odchylky buď odstranit, nebo udělat změnu v plánu. V této fázi můžeme 

předvídat další problémy, které mohou nastat v budoucnosti a připravit se na 

řešení. Obecně lze konstatovat, že žádný projekt se neobejde beze změn a 

projektový management je v podstatě především o řízení změn. 
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 Ukončení projektu je poslední fáze řízení projektu. Nehledě na to, jestli projekt 

dopadl úspěšně a výstup byl předán zákazníkovi, nebo neúspěšně - předčasně, 

tudíž nebylo dosaženo cíle, je třeba rozpustit projektový tým a ohodnotit jeho 

výkon v průběhu projektu. V této fázi také stále sbíráme zkušenosti, které 

můžeme v budoucnu využít a usnadnit si práci u jiných projektů a vyvarovat se 

věcem, které jsme udělali špatně. 

 Agilní přístup 1.2.2

Dle Doležala se některé projekty vyznačují vysokou mírou neurčitosti. Chybí 

informace, spolehlivé odhady, kontext projektu. Agilní přístup je oproti tradičnímu 

založen na průběžném upřesňování cíle projektu, pružných reakcích na změny a 

průběžném rozvrhování práce. Je vhodný pro projekty, kde dochází k postupnému 

vývoji produktu, například při vývoji software (extrémní programovaní). Nejznámější 

v této oblasti je metodika SCRUM. 

 

1.3 Role v projektovém managementu 

Při zavádění projektového řízení do organizace se můžeme setkat s otázkami, kdo by 

měl být v projektovém týmu, jaké jsou jeho kompetence a komu je odpovědný? Z koho 

se skládá projektový tým? Je k realizaci projektu potřeba pouze tento projektový tým a 

jiné. Zpravidla se v projektu objevují tři základní role: 

 Manažer projektu 1.3.1

Projektový manažer, manažer projektu nebo také vedoucí projektu je osoba odpovědná 

za dosažení stanovených cílů projektu. Projektový manažer je odpovědný za projekt ve 

všech jeho fázích - definuje projektový tým, zpracovává plán projektu, řídí projekt, 

monitoruje projekt a v závěru vyhodnocuje dosažené cíle a celkový výsledek projektu 

(Managementmania, 2016). 
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 Zákazník projektu 1.3.2

Projekt je realizován, protože si jej někdo přeje realizovat. V terminologii řízení 

projektu je tato osoba zvána projektový zákazník. Zákazníkem může být kdokoliv, a to 

jak jednotlivec, tak skupina lidí. V projektovém řízení je důležité pochopit kdo je 

zákazníkem a pracovat s ním podle toho. Zákazník má v projektu také svou roli – určuje 

proč bude projekt realizován a jaký by měl být jeho výsledek. Také je důležitý z 

hlediska poskytování zdrojů ve formě lidí a peněz a pro rozhodování v průběhu projektu 

(Newton, 2007). 

 Projektový tým 1.3.3

Newton (2007) dále popisuje, jak jsou v rámci realizace projektu zapotřebí zdroje ve 

formě lidí, kteří budou projekt zpracovávat. Pro menší projekty je možné, že sám 

projektový manažer je současně osobou, která projekt zpracovává a plní veškeré úlohy. 

Pro větší projekty je potřeba v průběhu realizace projektu zapojit více lidí. Tyto 

zaměstnance poté v nazýváme jako projektový tým. 

 

1.4 Exaktní metody v projektovém managementu 

Projektové řízení používá mnoho metod a postupů, pomocí kterých jsme schopni 

naplňovat jednotlivé fáze projektového řízení. Nástroje jsou vybírány a použity v praxi 

na základě vybrané metodiky projektového řízení.  

 Plán řízení projektu 1.4.1

Tento dokument vymezuje, co je potřeba pro splnění cílů projektu. Každý projekt 

prochází určitým životním cyklem, ve kterém se v předem daném čase odehrávají 

činnosti vedoucí k vymezeným cílům. Tento životní cyklus projektu se liší dle 

metodiky, kterou používáme.  
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 Tabulka souvislostí 1.4.2

Každý projekt je realizován v určitém prostředí, které ho do jisté míry ovlivňuje. Toto 

prostředí může projekt ovlivňovat buďto pozitivně nebo i rušivě, negativně. Kontext 

projektu je ovlivněn například: 

 původem projektu (kdo je zadavatel projektu) 

 výstupem projektu (kdo je vlastníkem projektu) 

 legislativním uspořádáním (realizace na základě smluv) 

 velikostí projektu 

Jednou z možností, jak výše uvedené znázornit, je tvorba Tabulky souvislostí, anglicky 

Table of context, kde bychom uvedli jednotlivé relevantní souvislosti. 

 Matice odpovědnosti 1.4.3

Matice odpovědnosti je nástroj sloužící k vymezení kompetencí jednotlivých členů 

projektového týmu za různé části projektových prací. Matici odpovědnosti, anglicky 

Responsibility matrix, můžeme v odborné literatuře najít také jako matici RAM, RACI, 

nebo RASCI podle zkratek názvů (Doležal, 2013). 

 Projektový trojimperativ 1.4.4

V rámci projektového řízení pracujeme vždy se třemi základními pojmy, a to zdroji, 

časem a výsledky. Dohromady tyto tři veličiny tvoří tzv. trojimperativ. Tyto tři veličiny 

jsou společně provázané a změní-li se jedna veličina, musí na to zareagovat změnou 

veličina jiná. Trojimperativ projektového řízení můžeme pro přehlednost znázornit jako 

trojúhelník na následujícím obrázku. 
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Obr. č. 1: Trojimperativ 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Doležala, 2012) 

 SMART analýza 1.4.5

Projektový manažer musí dále přesně a jasně vědět, čeho má v projektem dosáhnout, a 

proto musí znát především konkrétní cíl a jeho přesné určení požadovat od zadavatele 

písemně. SMART je anglický výraz pro chytrý a v managementu zároveň zkratka pro 

metodiku stanovování cílů tvořená anglickými slovy specific (konkrétní), measurable 

(měřitelný), attainable (dosažitelný), realistic (realistický) a time-bound (definovaný v 

čase). 

 správný cíl by měl být konkrétní a specifikovaný, protože potřebujeme vědět CO 

 měřitelný, abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli 

 dosažitelný, někdy také akceptovaný, zda jsme schopni tuto výzvu přijmout  

 realistický, kvůli jistotě, že je náš cíl proveditelný 

 přesně definovaný v čase, protože bez určitého termínu vše výše postrádá smysl 

výsledky (max) 

čas (min) zdroje (min) 
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 SWOT analýza 1.4.6

Doležal (2013) říká, že analýza SWOT v rámci projektového managementu slouží pro 

posouzení rizik především v předprojektové fázi. V České republice je tato metoda 

nazývána metodou silných a slabých stránek a zahrnuje také analýzu hrozeb a 

příležitostí. Název je seskupen z prvních písmen čtyř anglických slov: 

 strengths – síly a přednosti 

 weaknesses – vnitřní slabosti 

 opportunities – externí příležitosti 

 threats – externí hrozby 

 Identifikační listina projektu 1.4.7

Identification letter of project nebo zkráceně ILP je dokument, na základě něhož po 

schválení sponzorem celý projekt začíná a který obsahuje nejdůležitější informace o 

projektu. Sponzorem je obvykle člen vedení organizace, ale může to být i sám 

projektový manažer. Dokument dle Doležala (2013) slouží jako určitý základní kámen, 

definující meze rozpočtu, harmonogramu a požadovaných výsledků projektu. 

 Work breakdown structure 1.4.8

Projekt se obvykle skládá z postupných kroků a v případě větších projektů může být 

těchto kroků mnoho a projekt se může stát nepřehledným. Pro dekompozici na menší 

části, kvůli přehlednosti a snazšímu plánování se používá nástroj WBS z anglického 

názvu Work breakdown structure. Volný překlad by byl Struktura rozpadu činností 

projektu, kde tyto činnosti bereme jako dokončené v čase. WBS tedy obsahuje veškeré 

činnosti a výsledky těchto činností, potřebné pro úspěšné dokončení projektu. 
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1.5 Standardizace projektového managementu 

Dnešní doba vyžaduje pří realizaci projektů stále efektivnější postupy a metodiky, které 

se mohou lišit v závislosti na požadavcích organizace nebo konkrétním státě. Abychom 

mohli tyto projekty správně řídit, je doporučeno postupovat dle již ověřených standardů. 

Dle Máchaly (2015) patří mezi světově nejrozšířenější standardy: IPMA, PMI, 

PRINCE2. Pokud mluvíme o standardu PRINCE2, často se v souvislosti s ním zmiňuje 

i standard ITIL. PRINCE2 je de-facto metodika a ITIL oproti tomu pouze framework, 

sloužící ke správě IT služeb. Oba standardy jsou vlastněny společností AXELOS 

Limited. Každý z těchto standardů se dívá na projektové řízení z trochu odlišného 

pohledu a používá rozdílné postupy. V případě, že bychom chtěli využít v podniku 

některou z těchto metodik, je doporučeno hlubší srovnání, na základě něhož je manažer 

schopen určit, který standard je pro daný projekt ideální. 

Součástí standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci (International 

Organization for Standardization) je také ISO 10006. Doležal (2012) však popisuje ISO 

10006 nikoli jako komplexní standard nebo samostatnou normu, ale jako směrnici 

jakosti managementu projektu. Dle Managementmanie (2016) má pak tato směrnice 

sloužit jako referenční model pro nastavení řízení projektů v organizaci. Obsahuje 

obecné zásady/postupy a  je určena pro projekty všech typů. Směrnice má doporučující 

povahu, a proto nebyla původně zamýšlena k certifikaci. Je zaměřena na procesy při 

řízení projektu a zvyšování kvality těchto procesů.  

 Standard IPMA 1.5.1

International Project Management Association neboli asociace pro mezinárodní řízení 

projektů je sdružení s více než 60 členy na pěti kontinentech, včetně České republiky. 

Na svých stránkách uvádí, že je první světovou asociací pro projekt management, 

založenou v roce 1965. Její členové rozvíjejí kompetence projektového řízení v zemích 

kde působí a starají se o budování a rozvoj vztahů s firmami, vládními agenturami, 

univerzitami, vzdělávacími organizacemi a s konzultačními společnostmi. Certifikační 

proces IPMA je zaměřený na posouzení způsobilosti kandidátů řídit projekty, programy 
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a portfolia (IPMA, 2016). Používá čtyřstupňový certifikační systém, a to ve stupních A, 

B ,C a D. 

 Standard PMI 1.5.2

Project Management Institute neboli institut pro projektový management se na svých 

stránkách prezentuje jako největší nezisková asociace pro projekt management na světě. 

Nejpopulárnější je v USA a Kanadě, ale také v částech Afriky a Asie. Průvodce 

k projektovému řízení nazvaný PMBOK – Project Management Body of Knowledge je 

metodikou projektového řízení PMI. V České republice je možné složit certifikační 

zkoušku podle tohoto standardu, ale je nutno ji skládat v angličtině (PMI, 2016). 

Stejně jako IPMA certifikační proces PMI hodnotí jak praktické dovednosti a získané 

zkušenosti, tak dosažené vzdělání a znalosti v řízení projektů. PMI nabízí dvě úrovně 

certifikace, které obsahují písemnou zkoušku: PMP – Project Management Professional 

a CAPM – Certified Associate in Project Management. Tyto zkoušky musí být 

vykonány v testovacím centru a nemohou být provedeny online (PMI, 2016). 

 Standard PRINCE2 1.5.3

PRINCE2 je akronym pro projekty v kontrolovaném prostředí neboli PRojects IN 

Controlled Environment. Jedná se o procesní metodu efektivního projektového řízení, 

vynalezenou a používanou převážně v Anglii, která je použitelná pro řízení prakticky 

jakéhokoliv projektu. Na rozdíl od předešlých dvou metod se PRINCE2 orientuje 

převážně na metodologii a procesy a méně se již soustřeďuje na teoretické znalosti a 

přípravné fáze projektu (PRINCE2, 2016). Stejně jako předchozí standardy i PRINCE2 

má vlastní hodnocení znalostí uchazeče, předpokladů a schopností potřebných v praxi 

na pozici projektového manažera nebo člena týmu. 

 Prostředí ITIL 1.5.4

ITIL znamená Information Technology Infrastructure Library a tento název se obvykle 

dál nepřekládá. Tento standard, který slouží pro řízení a správu IT služeb a procesů, byl 

vyvinut v 80. letech a je šířen formou publikací, školení a elektronických médií. ITIL 
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vychází z „nejlepších zkušeností“ a zaměřuje se na neustálé zkvalitňování dodávaných 

služeb. Toho dosahuje pomocí IT Service Managementu (ITSM), což je souhrn praktik, 

určených pro kvalitní řízení služeb a procesů. Jelikož ITIL obsahuje převážně 

doporučení a nejlepší praktiky, nelze jej považovat za normu (Managementmania, 

2016). 

 

Obr. č. 2: Zaměření jednotlivých standardů 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Arkatay, 2016) 

 

1.6 Metodiky projektového managementu 

Existuje mnoho oborových a dílčích metodik pro řízení projektů. Dvě nejznámější a 

světově nejrozšířenější metodiky a standardy pro řízení projektů jsou PMBOK a 

PRINCE2 (Managementmania, 2016). Tyto metodiky obsahují vše potřebné k řízení 

projektů různého charakteru. 

 PMBOK 1.6.1

Celým názvem A Guide to the Project Management Body Of Knowledge, je široce 

uznávaný standard pro řízení projektů, který byl navržen Project Management Institute 

IPMA PMI PRINCE2

Znalosti

Metodologie

Proces

Chování
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(PMI) v roce 1987. Ve vydání z roku 1996 se změnil název z „Project Management 

Body Of Knowledge“ na „A Guide to the Project Management Body Of Knowledge “. 

Změna názvu byla argumentována tím, že „jediný dokument nedokáže pokrýt celou 

oblast projektového řízení“. Zkratka PMBOK se ale používá dodnes. PMBOK je zřejmě 

nejstarší metodika zabývající se projektovým řízením a naposledy byla aktualizována ve 

svém pátém vydání v roce 2013. Tato metodika se svým uceleným pohledem na 

problematiku snaží obsáhnout a obecně popsat všechny aspekty projektového řízení. 

Základem PMBOK jsou rozpoznané znalostní oblasti projektového řízení a řídící 

procesy. Znalostní oblasti dokumentu jsou brány jako souhrny poznatků, procesů a 

technik pro určitou dimenzi projektového řízení. Dle PMI (2016) se projektové řízení 

dělí na 9 základních znalostních oblastí, které dohromady tvoří jakýsi model 

projektového řízení. Firma, která se rozhodne projektové řízení podle tohoto standardu 

zavést má výhodu v tom, že nemusí vymýšlet vše od začátku. Autoři totiž berou 

v úvahu většinu možných situací a vazeb s okolím firmy (zákazník, uživatel, sub-

dodavatel atp.). PMBOK je primárně zaměřen na firmy dodávající produkty/služby 

pomocí projektů. Navíc řeší soužití liniové a projektové struktury v organizaci, což je 

velmi výhodné i pro implementaci metodiky v jakémkoliv odvětví a při jakémkoliv 

stylu řízení (Maule, 2016). 

Stěžejní část této metodiky tvoří znalostní oblasti. Na začátku každé kapitoly je 

diagramem vymezena oblast a její procesy. U každého procesu jsou pak definovány 

vstupy, výstupy a činnosti, popřípadě nástroje pro daný proces. Znalostní oblasti 

BMBOK jsou: 

 Integration Management (koordinace a integrace projektu) 

 Scope Management (řízení rozsahu) 

 Time Management (řízení času) 

 Cost Management (řízení finančních toků) 

 Quality Management (řízení kvality) 

 Human Resource Management (řizení lidských zdrojů) 

 Communications Management (řízení komunikace) 

 Risk Management (řízení rizik) 
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 Procurement Management (řízení dodávky) 

 PRINCE2 1.6.2

Projects in controlled eviroment je strukturovaná medika pro efektivní řízení projektu. 

Poprvé byla představena v roce 1989 společností CCTA (the Central Computers and 

Telecomunications Agency) ve Velké Británii. Organizace pracovala na vývoji a 

úpravách standardu a v roce 1996 vydala standard PRINCE2, který měl za úkol 

zodpovědět nové otázky projektového řízení, a to ve všech oblastech, nejen v oblasti 

informačních a telekomunikačních technologií. Standard byl založen především na 

zkušenostech a poznatcích z řady projektů. 

Na metodice se podíleli generální ředitelé firem i členové jednotlivých týmů převážně z 

oblasti IS/ICT. Tento standard vznikl, jak bylo řečeno, ve Velké Británii a zde je také 

používán dodnes jako standard pro projekty korporací a státní správy v oblasti 

informatiky. Odborníci, kteří PRINCE2 popisují, upozorňují na některé odlišnosti 

v řídících činnostech, a to především v definici rolí a organizační struktury projektového 

řízení (Maule, 2016). 

 

1.7 Porovnání metodik 

Dle Vlasáka (2008) metodika PMBOK poskytuje široký teoretický rámec, který 

zahrnuje příklady, nástroje a nejrůznější techniky a má za cíl pomáhat společnostem se 

zavedením projektového řízení. Poskytuje tak jakýsi vzorový model pro řízení projektů, 

který obsahuje většinu situací, které mohou nastat. Takto široce zaměřený postup se 

snahou o komplexní pojetí řízení má i jistá negativa v podobě určitého stupně rigidity, a 

to v případě, že se metodiku budeme snažit implementovat na konkrétní organizaci, 

pohybující se ve specifickém prostředí. 

Ovšem podstatou této metodiky není přizpůsobení se a koncentrace na určitou aplikační 

oblast (vývoj SW, logistika). Výhoda PMBOK spočívá v popise postupů a technik, 

kterými lze pokrýt tu kterou znalostní oblast. Nevýhodou je nezačlenění šablon 
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nejdůležitějších dokumentů do tohoto standardu. Ve srovnání s metodikou PRINCE2 je 

tento nedostatek daleko více patrný, jelikož PRINCE2 poskytuje velmi detailní a 

strukturovaný přehled všech podstatných náležitostí, které má ten který dokument 

obsahovat. PMBOK je tedy skutečně znalostní bází každého projektového manažera a 

pro zvýšení praktičnosti a konkrétnosti je vhodná kombinace této metodiky s jinými 

postupy. 

Vlasák dále popisuje, že se metodika PRINCE2 silně zaměřuje na produkt, technické 

řešení a  kvalitativní parametry. Jednotlivé témata (části metodiky) jsou na sebe 

vrstveny hierarchicky, kdy vytváří typicky čtyř úrovňovou organizační strukturu. Při 

postupu dle této metodiky musíme pečlivě zvážit, v jaké míře použijeme vzorovou 

dokumentaci a doporučené postupy. Při velmi důsledném následování všech postupů je 

vysoké riziko nárůstu byrokracie a zahlcení členů projektového týmu nepodstatnými 

úkoly. V případě metodiky PRINCE2 posuzujeme projekty individuálně a upravujeme 

styl řízení podle nich. Výhoda této metodiky je především v orientaci na koncové 

dodávky produktu nejen v technických oblastech jako jsou informační technologie. 

Další výhodou je její částečně pragmatický přístup k problematice v úvodních fázích 

projektu. Nedostatkem může být oproti tomu její jasně definovaný rámec. Jedná se o 

velmi univerzální metodiku, kterou můžeme použít prakticky na kterémkoli projektu. 

 

1.8 Řízení projektu dle metodiky PRINCE2 

Oficiální manuál k této metodice se nazývá Managing Successful Projects with 

PRINCE2. Spolu s tímto manuálem byla vydána i rozšířená verze Directing Successful 

projects with PRINCE2. Tato rozšířená verze se zaměřuje především na činnost 

projektové rady a oproti původnímu vydání odpovídá na doplňující otázky, které si 

kladli především sponzoři a vedoucí projektů: 

 Co se přesně očekává od sponzora projektu? 

 Co bychom měli očekávat od projektového manažera (PM)? 

 Jak zjistíme, jestli PM správně postupuje dle metodiky PRINCE2? 
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 Potřebujeme delegovat, ale jak si zároveň udržet přehled? 

 Jaké rozhodnutí bychom měli podniknout? 

 Jaké informace nám pomohou při rozhodování? 

 Jak ve skutečnosti vypadá efektivní řídící výbor PRINCE2? 

 Jak přizpůsobit metodiku PRINCE2 v závislosti na velikosti a typu projektu, 

který děláme? 

 Co je potřeba řídit 1.8.1

Managing successful projects with PRINCE2 (2009) uvádí, že se v každém projektu 

setkáváme se šesti proměnnými a těchto šest aspektů je zapotřebí správně řídit. 

 Costs (náklady) 

 Timescale (čas) 

 Quality (kvalita) 

 Scope (rozsah) 

 Risk (rizika) 

 Benefits (přínosy) 

Dle výše uvedeného má být projekt dostupný z hlediska nákladů, dodržet určitý časový 

harmonogram a to vše při dohodnutých podmínkách. Dále je třeba se zaměřit na cíl 

kterého má být dosaženo a podle něj určit rozsah projektu, jelikož představa zákazníka a 

dodavatele se může v mnoha bodech lišit. Každý projekt sebou nese určité riziko, a 

proto vždy dopředu stanovíme, jaké riziko jsme schopni přijmout. Posledním a často 

přehlíženým bodem je si ujasnit, za jakým účelem vše zmíněné děláme. Nemá smysl 

něco dělat bez určitého přínosu a tudíž musí projektový manažer myslet na to, co s 

sebou investice přinese. 

 Struktura metodiky 1.8.2

Strukturu metodiky PRINCE2 tvoří čtyři integrované prvky: principy, témata, procesy a 

prostředí projektu. Principy jsou základem, na kterém celá metodika stojí a popisují, jak 

bychom měli správně řídit projekt. Na těchto principech stojí témata, která pomáhají 
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řídit jednotlivé části projektu. Na základě témat se dále zakládají procesy, které provází 

každé projektové řízení od předprojektové fáze až po fázi ukončení. Posledním prvkem 

metodiky PRINCE2 je přizpůsobování se této metodiky potřebám projektu. Obecně 

můžeme říci, že lze přizpůsobit vše kromě principů. Obrázek na straně 30 zobrazuje 

jednotlivé prvky projektu ve své návaznosti. 

 

Obr. č. 3: Struktura metodiky PRINCE2 
(Zdroj: SystemOnline dle Managing successful projects with PRINCE2, 2014) 

 Sedm principů metodiky 1.8.3

V manuálu PRINCE2 je definováno celkem sedm principů, na kterých stojí celá 

metodika. 

Průběžné zdůvodnění projektu – smysl celého projektu, je třeba abychom byli schopni 

zdůvodnit projekt v průběhu celého jeho životního cyklu. Projekt, který od počátku nic 

nepřináší, není třeba ani začínat a projekt, který se změní v průběhu realizace je třeba 

znovu přehodnotit, abychom věděli zda v něm pokračovat či nikoliv. 
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Učit se ze zkušeností – při řízení projektu je stejně jako v životě potřeba využít 

zkušenosti z minulosti, například kolik stál obdobný projekt u posledního zákazníka 

nebo jaké problémy se u něj řešily? Tyto zkušenosti je třeba zaznamenávat, učit se 

z těchto poznatků a předávat je ostatním. 

Definovat role a odpovědnosti – dopředu je třeba určit, kdo je za kterou věc odpovědný. 

Všechny projekty mají společné 3 role - sponzor, zákazník a dodavatel. Musí se určit, 

kdo schvaluje použití zdrojů, kdo vyvíjí, kdo schvaluje požadavky na změny aj. 

Řízení pomocí etap – projekt plánujeme rámcově, čili plánujeme jen nejbližší etapu, a to 

jenom tak podrobně, jak zrovna potřebujeme. Nemá smysl plánovat celý projekt 

dopředu, neboť se v průběhu mění a více času bychom pak strávili nad úpravami plánu. 

Řízení pomocí výjimek – v praxi to znamená, že neřešíme triviální věci nebo 

podrobnosti, které by měl řešit někdo jiný. Proto se stanovují cílové hodnoty pro 

jednotlivé úrovně aspektů, tj. náklady, čas, kvalita, rozsah, rizika a přínosy a k nim 

povolené odchylky. 

Zaměření se na produkty – úspěšný projekt je zaměřen na výsledek a ne na aktivity. 

Úspěšný projekt podle PRINCE2 je takový, který je dodán v dohodnutém čase, rozsahu, 

kvalitě při dodržení finančního plánu a s kýženým přínosem. 

Přizpůsobit se prostředí projektu – hodnota této metodiky spočívá v tom, že je 

univerzální a může být aplikována bez ohledu na typ projektu, velikost organizace, 

místo či kulturu. Tato volnost může svádět manažera k strojové implementaci dle knihy 

a nebo se může velmi snadno od metodiky oddálit. Je třeba se ujistit, že metoda je 

v návaznosti na prostředí projektu, tzn. k interním procesům, kterými se projekt řídí a 

které jej podporují. Dále by mělo být řízení projektu závislé na velikosti projektu, 

komplexnosti, důležitosti, možnostech a riziku. 

 Témata metodiky 1.8.4

Metodika definuje sedm oblastí. Každá z těchto oblastí se zabývá některou stránkou 

projektu a pomáhá jej řídit (SINGH, 2016). 
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 Business case (obchodní scénář) 

 Organization (organizace projektu) 

 Quality Management (řízení kvality) 

 Plans (plánování) 

 Risk Management (řízení rizik) 

 Change (řízení změn) 

 Progress (řízení projektu) 

Obchodní scénář se zabývá řízením projektu a jeho přípravou jakožto „pohonu“ všech 

projektů PRINCE2. Přínos této oblasti, začínající fází zahájení projektu, je vznik 

důležité Dokumentace o zahájení projektu (Project Initiation Document). Tato oblast je 

přinejmenším aktualizována při přechodu do další fáze (Managing Stage Boundaries). 

Když se v projektu narazí na nesrovnalosti, je vše posuzováno nejprve podle 

projektového managementu. Ve fázi ukončení projektu se využívá této oblasti 

k přípravě poprojektového plánu. Obchodní scénář se úzce váže na řízení rizik. 

Organizace projektu a rozdělení rolí bývá součástí zahajovací fáze projektu, kdy je 

určen jednatel projektu spolu s projektovým manažerem a je vybrán projektový tým. 

Projektový tým podává hlášení a sám je hodnocen na konci každé projektové fáze. 

Proces řízení kvality a očekávání zákazníka je definován v úvodní fázi projektu a 

jednotlivé aspekty kvality jsou plánovány ve fázi nastavení projektu. Když je projekt 

schválen kontrolní etapa a etapa řízení dodávek umožnuje nastavit vlastní kritéria 

kvality pro každý produkt. 

Projekt samotný se plánuje ve fázi nastavení projektu. Plány pro jednotlivé další fáze se 

připravují pří řízení přechodu mezi fázemi a plánování produktu je realizováno 

v průběhu kontrolní etapy za pomocí řízení dodávky produktu. Následují aktivity jako 

příprava poprojektového plánu hodnocení, který se vytváří v poslední etapě ukončení 

projektu. Řízení dodání produktu zatím průběžně kontroluje, zda se dosavadní postup 

drží plánu projektu. 
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Řízení rizik je také součástí počátku každého projektu. Zpočátku identifikovaná rizika 

jsou vytříděny v zahajovací fázi, kde je nastaven obchodní scénář. Řízení rizik je 

aktualizováno ve fázích přechodu, aby pomohlo vedení při důležitém rozhodování a 

analýze v průběhu projektu. 

Řízení změn je jedním z nejdůležitějších oblastí metodiky PRINCE2. Toto téma se 

zabývá ochranou proti neplánovaným změnám a řízením jednotlivých kroků v případě, 

že k takovým změnám dojde. V kontrolní fázi jsou pak shromažďovány požadavky na 

změny, zpracovány a na základě priorit poté vedení projektu rozhoduje o dalších 

krocích. 

Oblast řízení projektu je součástí celého životního cyklu projektu od počáteční fáze po 

fázi ukončení. Kontrolní etapa požívá kontrolní reporty, aby zachytila dosavadní postup 

v projektu a využití zdrojů. Řízení dodání produktu zase podává kontrolní hlášení pro 

účely řízení. Schválení ukončení fáze je potom v režii řízení přechodů mezi etapami. 

 Procesní model 1.8.5

V každé etapě projektu probíhá několik procesů a některé z těchto postupů se v průběhu 

projektu opakují. PRINCE2 přesně definuje rozhraní mezi jednotlivými procesy a 

aktivitami a také role i odpovědnosti všech členů řídícího týmu projektu v jednotlivých 

aktivitách (SystemOnline, 2014). Procesní model má tři úrovně: 

 Strategické řízení (za něj odpovídá projektový výbor) 

 Operativní řízení (za něj odpovídá projektový manažer) 

 Dodávání (jsou odpovědní týmoví vedoucí) 

Project Mandate – projektový mandát slouží jako jakýsi spouštěč všech procesů, jelikož 

se nachází před projektem samotným a slouží jako spouštěč začátku projektu. Tato 

jakási vize či potřeba je vyjádřená písemně a musí být schválena od patřičných autorit, 

aby se zabránilo svévolnému spouštění projektů, kdykoli to někoho napadne. 

Starting Up a Project (SU) – začátek projektu, kdy projektový management určuje cíle a 

postupy, jak bude těchto cílů dosaženo. Jedním z prvních kroků je tvorba Charty 
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projektu, která určuje základy projektu a je vytvořena v procesu zahájení projektu. 

Tento proces nám dává odpověď na otázku, zda je projekt užitečný a rentabilní ještě 

před tím, než se zažádá o odsouhlasení zdrojů. Projektový tým dále plánuje zahajovací 

fázi, která stále spadá pod předprojektové procesy. 

Initiating Project (IP) – ve fázi nastavení projektu plánujeme termíny, aktivity, použití 

zdrojů a kvalitu. Je to základ pro řízení kvality a rizik. 

Directing Project (DP) – směrování projektu probíhá ve všech etapách. Určuje co se 

musí udělat a schvaluje pro to potřebné zdroje. Tento proces má oprávnění k zahájení 

projektu a k jeho ukončení – v některých případech jeho předčasnému ukončení. Proces 

je pod hlavičkou projektové rady a její výkonný člen je odpovědný za úspěšnost 

projektu. 

Controlling Stage (CS) – základním procesem projektového řízení je kontrola, která má 

na starost schvalování práce, tvorba nebo změna produktu a mapování spolu s hlášením 

dosavadního postupu vrcholovému vedení. Sleduje hlášené změny a chyby a předává je, 

pokud je to nutné, projektové radě. 

Managing Product Delivery (MP) – řízení dodání produktu je hlavním technickým 

procesem projektu, kde je spotřebováno nejvíce zdrojů. Při tomto procesu vzniká hlavní 

produkt projektu. Hlášení jsou poskytovány projektovému manažerovi a probíhá zde 

zhodnocení kvality produktu. 

Managing Stage Boundaries (SB) – na konci každé etapy je potřeba zpětné hlášení o 

stavu projektu, jeho dopad na celkový projektový plán a scénář projektu. To zajišťuje 

proces řízení přechodu mezi etapami. Plánuje produkt, využití zdrojů a potřebné aktivity 

v další fázi a zadává výjimky do plánu, které nemohlo vedení v dřívější fázi určit. 

Planning (PL) – metodika PRINCE2 plánuje na základě produktu, což znamená, že  

prvním úkolem je identifikace a analýza produktu. Jakmile určíme činnosti potřebné pro 

tvorbu produktu, můžeme odhadnout potřebné úsilí, které je třeba vynaložit a 

naplánovat jednotlivé aktivity. Vždy je třeba vzít v úvahu riziko, které jsme schopni 
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přijmout. Nakonec můžeme pomocí tohoto procesu navrhnout strukturu plánování 

abychom se ujistili, že budou tyto plány naplněny. 

 PL1 Navržení plánu 

 PL2 Návrh a analýza produktu 

 PL3 Identifikace aktivit a jejich dopadů 

 PL4 Odhad potřebného úsilí pro každou z činnosti 

 PL5 Časový plán 

 PL6 Analýza rizik 

 PL7 Naplnění plánu 

Closing Project (CP) – proces přípravy ukončení projektu typicky probíhá ukončením 

kontraktu se zákazníkem, připraví se hlášení, sepíší se poznatky a doporučení a 

naplánuje se poprojektové hodnocení. 

 

Obr. č. 4: Rámcový procesní model 
(Zdroj: SystemOnline, 2014, klíč: SU = začátek projektu, IP = nastavení projektu, SB = řízení přechodu 

mezi etapami, CP = ukončení projektu) 
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2 Analýza současného stavu 

Společnost A.S. se zaměřuje na výrobu a prodej energie, dodávky služeb v oblasti 

energetického průmyslu, jaderný výzkum a výstavby a údržby energetických zařízení.  

Společnost dále poskytuje služby v oblasti telekomunikací a informačních, outsourcing 

IT a cloudové služby. Stejně jako mnoho jiných podniků na českém trhu používá vlastní 

standardy a metody pro řízení projektů. Tyto metody jsou mnohdy zastaralé, neodrážejí 

podpůrné procesy uvnitř společnosti a projektové řízení tím ztrácí na efektivitě. 

 

2.1 Organizační struktura společnosti 

Na obrázku níže je zobrazeno zjednodušené organizační schéma společnosti. Z hlediska 

projektového řízení je jednatel společnosti v roli sponzora projektu spolu s vedením 

společnosti (projektovým výborem), ředitel vývoje je v pozici projektového manažera 

zodpovědného za dodávky produktu a vedoucí týmů zastupují jednotlivé týmy coby 

hlavní zdroje výkonů projektu. 

 

Obr. č. 5: Organizační schéma společnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tato organizační struktura vznikla teprve minulý rok, což s sebou nese přerozdělení 

odpovědností jednotlivých organizačních složek. Mluvíme-li o dodávkách IT, nyní je 

celý průchod zakázky firmou rozdělen na dvě části. Obchodní oddělení spolu s 

ekonomickým oddělením zpracovává poptávku, nabídku, vyjednává smlouvu o dílo a 

spolu s ní spojené veškeré příslušnosti. Oddělení vývoje, které se dělí na technickou část 

a její podporu, řeší plánování zakázek a samotnou realizaci projektů. 

Zákazníci společnosti jsou především malé a střední podniky. Pro každý podnik se 

domlouvá řešení zcela na míru, ale například v případě vývoje softwaru a jeho dodávek 

se některé postupy často opakují, a tak je možné využít některá data a informace 

z minulosti. 

 

2.2 Stávající metodika 

Doposud se pro řízení projektů využíval tradiční vodopádový přístup, kdy byl celý 

projekt detailně naplánován dopředu a zbýval minimální prostor pro změny v průběhu 

realizace. Snahou je začlenit novou společnou metodiku pro všechny organizační 

jednotky, aby bylo možné jasněji řídit jednotlivé aktivity, definovat procesy a 

odpovědnosti členů projektových týmů. Společnost si od nové metodiky slibuje jak 

časovou úsporu, tak úsporu z hlediska nákladů. 

Současné projektové řízení probíhá zhruba jako na modelu níže. Nejprve se rozhodne o 

zakázce a vytvoří se plán dle požadavků zákazníka. Vznikne návrh, který se musí 

nechat schválit jak zákazníkem, tak vedením. Podle tohoto plánu se posléze navrhne 

příslušný software, komponenta či modul v závislosti na typu projektu. Ve fázi 

implementace dochází k vytvoření softwaru dle zadání a následně se ještě dolaďují 

drobné nedostatky. Projekt v průběhu následné kontroly zůstává stále v rukou 

developerů. V případě úspěšné implementace přichází na řadu testování, které má za 

úkol simulovat reálný provoz a odhalit případné chyby v dodávce. Na řadě je pak druhá 

kontrola před finálním předáním odladěné verze produktu. Po této fázi si zakázku 

přebírá zákazník a firma se již stará pouze o údržbu, případný monitoring produktu. 
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Obr. č. 6: Vodopádový přístup (Waterfall model) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož každý projekt musí být dopředu naplánován a jeho vize také dopředu jasná, je 

tento přístup k řízení na první pohled velmi přehledný. Je možné docela přesně určit 

rozpočet projektu, časový plán a spuštění projektu je o to rychlejší. V průběhu času se 

ale ukázalo, že není příliš vhodný pro menší projekty, jako například tvorbu 

specifických modulů pro již navržený software nebo naopak velmi dlouhé projekty, kdy 

se požadavky zákazníka v průběhu realizace upřesňují či zcela mění. Další nevýhodou 

tohoto přístupu je, že při dokončení určité fáze již není prakticky možné se k ní vracet a 

provádět změny. Z toho důvodu dochází u většiny projektů ke zpětným úpravám nebo 

úpravám za provozu tzv. hotfixům po dokončení zakázky. Celý projekt se tím 

prodražuje a v konečném součtu zabere více času, než byl jeho předem daný rámec. 

Právě kvůli velké míře nejistoty a hrozeb je nutné, z pohledu vedení, tuto metodiku 

změnit. 

 Role a odpovědnosti 2.2.1

Podle organizačního schématu můžeme určit, kdo má jakou funkci, komu reportuje a na 

jaké úrovni hierarchie je ve společnosti umístěn. Pro přehlednost vynechávám 

jednotlivá oddělení a uvádím pouze zastoupení projektového týmu. 

Sponzor projektu 

 spolu s jednotlivými odděleními připravuje plány pro strategická rozhodnutí 

 zodpovídá za financování projektu a určuje začátek a konec projektu 

 provádí rozhodování nad projektovým týmem 

Projektový manažer 

 odpovídá za dodávku projektu v dohodnutém čase, rozsahu a rozpočtu 
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 odpovídá za přidělené zdroje projektu a komunikaci mezi týmy  

 obsazuje role v projektovém týmu a dostává od něj reporty 

Vedoucí projektového týmu 

 odpovídá za projektový tým, pomáhá jej sestavit a řídit 

 řeší technické specifikace a deleguje projektové úkoly 

 kontroluje průběžně kvalitu a dodržování termínů 

Projektový tým 

 provádí jednotlivé technické úkoly 

 implementují konečná řešení a provádí údržbu 

 řídí se požadavky vedoucího týmu 

 Plánování 2.2.2

Plánování můžeme opět rozčlenit do několika úrovní z hlediska trvání projektu: 

Roční plán projektu 

 Týká se především větších zakázek 

 Plán je v průběhu roku vyhodnocován a schvalován na rok nadcházející 

 Schvaluje se také rozpočet, který slouží jako překlenovací pojistka 

Plán konkrétního projektu 

 Plán se stanovuje a schvaluje před začátkem každého projektu a plánuje se do 

posledních detailů, včetně všech fází projektu, viz model vodopádového přístupu 

 Plán může být dále upravován jen do určité míry, v případě větších změn je 

potřeba projekt zastavit a začít od začátku nebo upravit v konečné fázi 

 Každá změna v plánu musí být projednána s vedením a odsouhlasena 

zákazníkem 
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Plán jednotlivých fází 

 Je určen na začátku jako součást plánu projektu 

 Plánování jednotlivých fází má na starost projektový manažer 

 Plán se může do určité míry lišit v rámci typu projektu a jeho fází 

 Komunikace 2.2.3

Před každým projektem v každé fázi projektu je sjednán meeting, při kterém dostává 

projektový manažer svolení začít nebo pokračovat s projektem. Ve fázi návrhu a 

realizace předává informace vedoucímu týmu, který je zase předá dále. V průběhu 

jednotlivých fází probíhá opět několik sezení (nejlépe pravidelná týdenní), při kterých 

se ujasňuje dosavadní postup, popřípadě se řeší nesrovnalosti. V průběhu celého 

projektu je nejdůležitější zpětná vazba, a to především na úrovni projektového týmu. 

Stejně tak se vyžaduje průběžný report zákazníkovi ze strany projektového manažera. 

 Kontrola 2.2.4

Kontrola probíhá ve společnosti ve dvou fázích. Jednou ihned po implementaci 

produktu, kdy se zmapuje většina problémů a podruhé při testování v reálném provozu 

(týdenní až měsíční nasazení), po kterém se již odstraňují drobné nedostatky většinou za 

provozu systému. 

Kontrola je důležitá především ve funkci projektového manažera, který musí sledovat, 

zda se neodchyluje od plánu. Neméně důležitá je kontrola čerpání zdrojů, které byly pro 

projekt vyčleněny. 

 

2.3 Srovnání s metodikou PRINCE2 

Obrázek níže zobrazuje jednotlivé fáze softwarových projektů dle metodiky PRINCE2. 

Pokud bychom jej blíže srovnali s aktuální metodikou, používanou ve společnosti, 

můžeme si všimnout podobnosti těchto modelů: 
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Fáze „Plánování a požadavky” je totožná s fází začátku projektu a řízení projektu u 

PRINCE2 (SU, DP) 

Fáze „Návrh a modelování” je zase podobná nastavení projektu (IP). 

Fázi „Implementace“ a fázi „Dodání produktu“ můžeme přirovnat ke kontrolní etapě a 

řízení dodání produktu (CS, MP) 

Fáze „Spuštění a údržby“ je srovnatelná s výše uvedenými spolu s ukončením projektu 

(CP). Zvážíme-li jak jsou tyto modely podobné, můžeme říci, že metodika PRINCE2 je 

jakási obdoba vodopádového přístupu při použití této metodiky pro dodávky softwaru 

(Singh, 2016). 

 

 

Obr. č. 7: Přirovnání PRINCE2 k modelu Waterfall  
(Zdroj: vlastní zpracování dle Singha, 2016) 
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2.4 Realizace projektů ve společnosti 

Realizace projektů je ve společnosti rozdělena na dvě etapy. První je rozvrh a 

plánování, druhou je realizace, kontrola a přeplánování. V případě obdržení poptávky 

od zákazníka se nejprve vyhodnocuje reálnost požadavku především z technologického 

pohledu podle tzv. studie proveditelnosti. Společnost se používá vlastní postupy při 

dodávkách IT a v případě specifických požadavků nemusí zákazníkovi ve všech 

směrech vyhovět. Toto jednání s technickým oddělením přes jednatele společnosti může 

trvat i týdny nebo měsíce v případě větších projektů. Pokud se obě strany dohodnou a 

stanoví se termín, je potřeba vybrat zástupce z každého týmu, který se bude na projektu 

podílet. Tento zástupce působí v roli týmového vedoucího a je odpovědný 

projektovému manažerovi za činnost a dodržení dohodnutých postupů. Stanoví se 

projektová rada, která je v tomto případě složená z vedení společnosti spolu 

s jednatelem. Rada v okamžiku poptávky zahajuje předprojektové plánování 

jednotlivých etap. Pokud dojde ke schválení projektu, rozhodnutí o spuštění projektu 

reprezentuje Identifikační listina projektu. Tato listina obsahuje definici cíle projektu, 

vymezuje základní hranice projektu ve financích, času, předpokládaných zdrojích a 

jmenuje manažera projektu. 

 Proces nastavení projektu 2.4.1

V tomto okamžiku již společnost zná rámcové zadání a projektového manažera. Nyní se 

analyzují informace z přípravných fází vzhledem k aktuální situaci: 

 analyzuje se kontext projektu 

 identifikují se hlavní zainteresované strany 

 upřesňuje se cíl projektu (log. rámec, kritická cesta) 

 tvoří se plán řízení projektu 

 sestavuje se projektový tým 

Poté co je výše uvedené splněno se přechází k fázi plánování projektu. Doležal (2016) 

popisuje Plán řízení projektu jako dokument, který obsahuje informace o tom, jak bude 
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projekt organizován a řízen (jak budou jednotlivé činnosti vykonány, monitorovány a 

kontrolovány). 

 Sestavení řídícího týmu 2.4.2

Projektový tým se vybírá dle typu zakázky. Obvyklé složení týmu je, vyjímaje 

projektového manažera, vedoucí týmu a vývojáři jako jsou programátoři, analytici, 

testeři, grafici a techničtí pracovníci. Poměr jednotlivých rolí se liší dle typu projektu a 

kvůli lepší organizaci a komunikaci jsou tito specialisté rozděleni do více týmů, 

zpravidla dvou až tří. Vedoucí týmů jsou v roli zástupců a při výběru těchto pracovníků 

se přesně určuje rozsah jejich pravomocí, zodpovědnost a role v daném projektu. 

  Technická realizace projektů 2.4.3

Zahájení technické realizace ve společnosti A.S. začíná tzv. kickoff meetingem, kde se 

setká projektový tým nebo jeho zástupce se zákazníkem a prochází se celý plán řízení a 

harmonogram aktivit načež je oficiálně oznámen začátek realizace. Jednotlivé aktivity 

realizace projektu, konkrétně návrh a dodání softwaru, jsou znázorněny na modelu 

WBS uvedeném v příloze I. Níže jsou aktivity modelu blíže popsány. 

Projekt je v tomto případě rozdělen do osmi fází. Realizace projektu se začíná odvíjet 

od druhé etapy, kde se nejprve zanalyzují požadavky zákazníka a vytvoří systémový 

prospekt. Na základě něho se naplánuje architektura systému a podrobný návrh 

infrastruktury. V tomto kroku se společnost zaměří především na typ zákazníka, čili 

charakter podniku, popřípadě typ jeho výroby a uzpůsobí tomu vývojové prostředí. 

Následuje zhodnocení technických požadavků zákazníka z pohledu vývojářského týmu 

a nastiňují se doporučení a změny v architektonickém návrhu. Tímto končí počáteční 

fáze, kdy je možné do projektu zasahovat a již není možné technický návrh měnit. Na 

základě analýzy, technických plánů spolu s informacemi od zákazníka se začne pracovat 

na vývoji systému, jehož celek je tvořen jednotlivými balíky. Tyto konfigurační balíky 

jsou na sebe postupně „lepeny“ dle předem stanovených dodávek. Jakmile je produkt 

kompletní, začíná se s Instalací softwaru na testovací systém. Dle kompletního 
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zpracování se vypracuje technický popis systému, který slouží jako manuál pro správu a 

vodítko pro začínající uživatele. 

Následuje školení uživatelů, které může probíhat on-line kurzy, nebo zástupce navštíví 

zákazníka přímo na adrese jeho firmy. Systém se v průběhu těchto kurzů testuje na 

zátěž a stabilitu a je dostupný pro školitele i zákazníka pouze v určitém rozsahu. Po 

úspěšných testech se systém kompletně přesouvá k zákazníkovi buďto fyzicky nebo 

formou přístupu a oprávnění, pokud se jedná o službu typu cloud. V této chvíli se 

začínají plánovat poprojektové aktivity. 

Jako poslední aktivita je ukončení projektu ze strany projektové rady a následuje 

ohodnocení projektu formou hlášení a doporučení. 

 

2.5 Zhodnocení stávající metodiky 

Jak jsem dříve popsal, problém není v tomto přístupu, ale je jím zákazník sám, který 

někdy dopředu přesně neví, co všechno potřebuje a co by měl produkt obsahovat. Na 

modelu můžeme vidět, že plánování zabírá zhruba jednu třetinu celkového času 

projektu, přesto je tento plán ke konci s měnícími se požadavky na systém nepřesný. 

V této situaci se pak model může zdát nepřesný až nerealistický pro reálnou 

implementaci. Od počátečního plánu se také odvíjí odhadovaný čas projektu, který 

v tomto případě byl přesažen a náklady, které se vždy, bez ohledu na přesnost modelu, 

velmi obtížně stanovují předem. 

Také model samotný je velmi obtížné přeložit na reálný případ. Problémy nastávají 

obvykle ve fázi implementace. Model sice vypadá realisticky na papíře, ale v praxi je 

pak velmi nákladný a obtížný k implementaci. U větších projektů je třeba ke změně 

návrhu a tím značné změně v plánu jednotlivých fází. Dle tohoto modelu je také zřejmá 

jasná dělba práce mezi programátory, testery a technickými pracovníky, ale ve 

skutečnosti je takové rozdělení práce ve firmě nerealistické a neefektivní. 
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Přestože tento model kritizuji z mnoha stránek, jeho využití ve společnosti je na místě a 

doporučil bych jej u menších projektů, kde můžeme přesně určit požadavky zákazníka 

hned od počátku nebo u projektů, které jsou dlouhodobém výhledu relativně neměnné. 

V tomto modelu jde o předvídání budoucnosti, kdyžto srovnávaná metodika PRINCE2 

je schopna na změny reagovat rychle a v reálném čase. 

Výše uvedené tvrzení podporuje mnoho internetových statistik. Například Cohn (2012) 

se ve svém internetovém příspěvku odkazuje na průzkum Standish Group z roku 2011. 

Ten uvádí, že agilní metoda je v řízení projektů oproti tradiční metodě v průměru až 

třikrát úspěšnější. 

Dle této verze průzkumu jsou agilní metodiky doslova „univerzální opatření proti 

neúspěchu při vývoji softwaru. Softwarové aplikace vyvíjené za pomocí této metody 

mají třikrát větší úspěšnost oproti tradiční vodopádové metodě a daleko menší procento 

časových a finančních přesahů“. Standish Group tvrdí, že úspěch projektu je založen na 

čase, nízkých nákladech a při dodržení všech plánovaných vlastností produktu. Sice 

v reportu není přesně uvedeno kolik projektů bylo zahrnuto do průzkumu, ale týká se to 

projektů od roku 2002 po rok 2010. Následující graf zobrazuje výsledky srovnání obou 

přístupů. 

 

Obr. č. 8: Srovnání přístupů  
(Zdroj: vlastní zpracování dle Cohna, 2012) 
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Průzkumy z posledních let již tak optimistické nejsou a uvádí úspěšnost agilní metodiky 

pouze o něco vyšší než u tradiční metodiky. Standish Group dva roky po vydání reportu 

vydal jeho novější verzi, porovnávající projekty v období od roku 2004 do roku 2012, 

ve které jsou již obě metodiky z pohledu úspěchu srovnatelné (TheStandishGroup, 

2013, str. 25). 

Přesto dle konečného zhodnocení dokumentu stále platí dříve zmíněné výhody, díky 

kterým jsou agilní metodiky vnímány jako univerzální především v oblasti vývoje IT 

softwaru a služeb. Uvádí, že je agilní přístup jednodušší pro implementaci do menších 

projektů a díky tomu i pro větší projekty, které ve své podstatě můžeme rozdělit do série 

malých projektů. 
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3 Návrh řešení a přínos návrhů řešení 

Tato kapitola se věnuje reálnému případu užití metodiky při řízení projektu ve 

společnosti. Jsou zde použity postupy popsané v teoretické části a výstupy projektu jsou 

porovnány s aktuální metodikou používanou ve společnosti. Celý projekt bude 

postupovat dle procesního modelu níže, od předprojektové fáze začínající Mandátem 

projektu, až po finální fázi dodávek produktu. 

 

Obr. č. 9: Fáze projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.1 Mandát projektu 

Společnost A.S. chystá vnitropodnikový projekt finančního informačního systému 

ECM, který má v úmyslu implementovat do všech svých pracovišť. Tento IS by měl 

obsahovat komplexní evidenci výkazů, zpracování dokumentů, sledování oběhu 

dokladů, vyhledávání v systému, ukládání těchto dokladů a písemností a umožnit 

přístup ze všech pracovišť v České republice. Mluvíme o hlavním sídle v Praze, 

několika odloučených pracovištích na jihu Čech a  na severu Moravy. Podnik plánuje 

využití již existujících řešení 

Informační systém má přispět k modernizaci procesů uvnitř společnosti, větší 

dostupnosti dokumentů a technických návrhů a tím i k lepšímu dohledu nad 
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jednotlivými vnitropodnikovými procesy, vyšší bezpečnosti, lepší ochraně informací a 

především k jednoduché centrální správě. 

Momentálně je situace taková, že většina dokumentů a návrhů je v papírové formě, 

elektronické dokumenty se začaly využívat až v posledních několika letech a starší 

dokumenty jer potřeba zálohovat a archivovat. K dalšímu zpracování těchto dokumentů 

či lepšímu využití chybí ve společnosti především možnost vyhledávání mezi nimi a 

třídění dokumentů. 

Při zasílání dokumentů a technických návrhů mezi jednotlivými pracovišti dochází 

k prodlevám, jelikož se využívá především elektronická pošta, která musí být z hlediska 

utajení informací šifrována pomocí certifikátů. Dokumenty tudíž nemají žádné centrální 

uložiště a stává se, že jsou v rámci firmy v několika verzích, podle toho, kde byly jak 

upraveny. 

Pro účetnictví se používá centrální licencovaný software, který také neumožňuje sdílený 

přístup k dokladům ze všech poboček, nepodporuje všechny formáty dokumentů a má 

problémy s ukládáním větších souborů. Samotný proces získání určitého spisu a zjištění 

jeho aktuální verze je poté velmi zdlouhavý a často dochází k chybám, které společnost 

stojí v lepším případě pouze čas. 

 Plán jednotlivých etap projektu  3.1.1

 Plánování projektu a jeho organizace 

 Výběr dodavatele a specifikace požadavků 

 Implementace systému, test, ladění 

 Hodnocení projektu a doporučení 

 Management projektu 3.1.2

Stejně jako u projektů realizovaných pro externí zákazníky bude vnitropodniková 

implementace systému pod vedením manažera z oblasti vývoje a vedoucího člena týmu 

technického vývoje. Projektový výbor je vybere jednoho představitele do role sponzora 

a jednatele v jednom, který poté komunikuje s dodavatelem softwaru. 
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3.2 Začátek projektu 

Počátek projektu popisuje následující body: 

 Příprava obchodního případu 

 Organizace managementu projektu 

 Opodstatnění projektu 

 Určení rozsahu projektu 

 Vypracování studie dosažitelnosti 

 Strategie dosažení cílů 

Prvním z procesů dle procesního modelu PRINCE2 je začátek projektu. V rámci tohoto 

procesu bych měl definovat Chartu projektu jako základní kámen, podle kterého 

projektový výbor posuzuje, zda je projekt efektivní a udržitelný a zda do něj opravdu 

investovat. Tato Charta je odvozena z Mandátu projektu výše. 

 Obchodní případ 3.2.1

Jelikož společnost realizuje tento projekt z vlastní potřeby inovace interních procesů, 

bude tento případ (Business case) prezentován pouze formou krátkého meetingu, kde se 

ujasnily podrobnosti. Meetingu se bude zabývat především otázkou, zda tento 

informační systém přinese hodnotu nejenom po stránce technické, ale jestli povede i k 

celkové spokojenosti s výsledkem. Je totiž zřejmé, že zlepšení interního systému nám 

přinese vyšší efektivnost, ale už není tak jasné, jestli se tím sníží doba zpracování nebo 

náklady. Stručná definice je uvedena i v Dokumentu o zahájení projektu (Příloha II). 

 Organizace projektu 3.2.2

Vzhledem k velikosti projektu bylo rozhodnuto, že důležitá rozhodnutí, jako změna 

finančního plánu, dodávek či nákupu, musí schválit projektová rada. Méně důležitá 

rozhodnutí může schvalovat přímo projektový manažer. Jelikož se jedná o skupinový 

projekt, na který má hlavní vliv především přesnost dodržení termínů ze strany 

dodavatele, bude k projektu přizván ještě zástupce z jeho strany, pro efektivnější a 

rychlejší komunikaci. 
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 Opodstatnění projektu 3.2.3

Vedením společnosti jsou navrženy cíle, jakých má být tímto projektem dosaženo. 

Jelikož není předem známo, jak dlouho může takový projekt trvat, bude oslovena 

externí společnost, která dle požadavků, definovaných cílů a technických možností 

vypracuje studii dosažitelnosti. Výstupem této studie bude upřesnění obchodního 

opodstatnění projektu a zvolení vhodného postupu a technického řešení, které za daných 

podmínek splňuje požadavky společnosti. Dle této studie bude určen i seznam 

požadavků projektu a akceptační kritéria projektu. 

 Rozsah projektu 3.2.4

Pro jednotlivé pobočky společnosti A.S. se aplikační řešení různí. Níže je seznam 

poboček a požadovaného rozsahu řešení v každé z uvedených. 

Tab. č. 1: Technický rozsah poboček  

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Body dále popisují, co vše má být zahrnuto ve funkcionalitě systému. 

 Evidence výkazů a dokumentů 

 Sledování oběhu dokumentů a dokladů 
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 Centrální uložiště pro dokumenty 

 Řízení přístupu k dokumentům 

 Archivace důležitých dokladů 

 Digitalizace dokumentů 

 Analytické nástroje 

 Studie dosažitelnosti 3.2.5

Studie dosažitelnosti bude provedena na základě předložených cílů, které mají být 

naplněny s ohledem na požadovanou funkcionalitu, uvedenou v bodech výše. Na trhu je 

několik finančně dostupných softwarů typu ECM. Dle výstupu externí společnosti, 

kterou si pro provedení průzkumu najala pobočka BR nejvíce vyhovují následující čtyři 

řešení: 

BlueCielo Meridian od společnosti BlueCielo ECM Solutions S.A., 

www.bluecieloecm.com 

Smart Share ECM společnosti InnoGen, s.r.o., www.smartshare.eu 

SAFE od společnosti AiP Safe s.r.o., www.aipsafe.cz 

Software společnosti BlueCielo a Smart Share ECM jsou univerzální řešení, které by ve 

společnosti mohly fungovat, ale oba softwary nevyhovují v některém z bodů. Konkrétně 

Smart Share ECM je dělané vzhledem k licencím především pro větší podniky, čemuž 

odpovídá i cena a software BlueCielo nepodporuje spisovou službu, která je v tomto 

případě žádaná. 

Na základě ceny, funkcionality a také vzhledem k doporučení se nejschůdnějším 

řešením jeví software SAFE od společnosti Aip Safe, s.r.o., který byl vytvořen pro 

potřeby malých a středních firem a umožňuje kontrolovat a řídit všechny důležité 

procesy ve firmě. 



  

50 

 

 Způsob dosažení cílů 3.2.6

Informační systém bude třeba realizovat ve spolupráci s externí specializovanou firmou. 

Na základě poptávky této firmě se sepíše smlouva o díle, kde bude datum zahájení 

projektu spolu s datem ukončení. Budou zde uvedeny sankce za nedodržení termínů a 

dle těchto dat se vypracuje harmonogram projektu, do kterého se podle plánu dále 

uvedou jednotlivé fáze projektu. Projektový manažer pak bude mít na starosti kontrolu, 

zda se projekt drží časového plánu. Jakékoli větší odchýlení od plánu bude hlásit 

projektové radě, která se s dodavatelem domluví na dalším postupu. 

 

3.3 Nastavení projektu 

Proces nastavení projektu zahrnuje následující body: 

 Strategie řízení rizik 

 Strategie řízení konfigurace 

 Strategie řízení kvality 

 Strategie řízení komunikace 

 Projektový plán 

 Sestavení Dokumentu o zahájení 

 Strategie řízení rizik 3.3.1

Rizika provází projekt od počáteční fáze až do konce. Z toho důvodu je nutné 

předpovídat všechny negativní scénáře, které mohou při zavádění IS nastat. Jako 

největším rizikem tohoto projektu je nedodržení termínů čili čas, nedostatek zdrojů a 

špatná organizace projektu. Další rizika jsou uvedena v příloze II. 

 Strategie řízení konfigurace 3.3.2

Řízení konfigurace bude mít na starosti zástupce projektového týmu, který bude 

v průběhu implementace kontrolovat a usměrňovat soudržnost jednotlivých částí 
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systému, měřit systémový výkon, funkčnost a jiné vlastnosti včetně designu. Tento 

proces je kromě metodiky PRINCE2 používán i v metodice ITIL. 

 Strategie řízení kvality 3.3.3

Tato oblast vychází z požadované funkcionality, která byla definována při výběru 

softwaru. Na základě těchto kritérií a definice rozsahu projektu se vytvoří postup, který 

zajistí kvalitu dodávky pro společnost jako zákazníka. Ověřování kvality bude probíhat 

dle ISO 9000. Dle doporučení PRINCE2 se v průběhu projektu vytvoří patřičné 

dokumenty, které svým návrhem zajistí kvalitu ve všech fázích projektu a na všech jeho 

úrovních.  

 Monitorování a řízení kvality produktu během provádění projektu a ukončení 

projektu 

 Plán projektu bude zahrnovat všechny aktivity a výstupy potřebné k zajištění 

kvality 

 Projekt se bude řídit s ohledem na očekávání o dohodnuté kvalitě 

 Strategie řízení komunikace 3.3.4

Zákazník i dodavatel produktu jsou české společnosti, a proto bude veškerá komunikace 

vedena v češtině. Zástupce projektové rady čili sponzor spolu s projektovým 

manažerem bude komunikovat přímo s dodavatelem či jeho zástupcem. Komunikace je 

vždy povolena pouze pomocí firemních kanálů, tj. interní komunikační software, 

firemní telefony nebo email. Kdokoli kromě vedení bude potřebovat kontaktovat 

dodavatele, musí do kopie uvést svého nadřazeného, popřípadě ještě jednoho člena 

projektové rady. Přes telefon i email je striktně zakázáno sdělovat jakékoli citlivé údaje, 

jako jsou hesla, kontakty a jiné. Pro tyto účely bude vyhrazen šifrovaný webový portál, 

kde se budou předávat citlivé informace mezi společnostmi. Zde bude na konci projektu 

uložena i veškerá projektová dokumentace včetně přístupů k systému. 
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 Plán projektu 3.3.5

V projektu se určily následující milníky (obr. č. 11), podle kterých budou nastaveny 

fáze projektu a dodávky produktu (tabulka 2). Podle jednotlivých milníků bude dále 

vytvořen časový plán dodávek, ve kterém jsou určeny jednotlivé termíny plnění 

zakázky a postupná implementace po etapách v pobočkách společnosti. Jedná se o 

časově kratší projekt, o to víc je zapotřebí klást důraz na doržení jednotlivých termínů. 

Časový plán s konkrétními milníky je uveden v příloze III. 

 

Obr. č. 10: Grafické znázornění plánu projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 



  

53 

 

Tab. č. 2: Časový plán implementace 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Technický návrh 3.3.6

Návrh se opírá o koncept softwarového řešení SAFE, který podle analýzy obsahuje 

veškerou požadovanou funkcionalitu. Dokumenty bude stačit do systému uložit pouze 

jednou a v systému se u využije funkce kopírování a sdílení. Dokumenty tak budou 

provázané napříč jednotlivými moduly. V systému bude možné nastavit automatické 

účtování, čili při vložení dokladu jako je faktura dojde dle předem nastavených předpisů 

k aktualizaci informací a vyúčtování, bez potřeby manuálních zásahů. 

Všechny informace zadané do systému se zpracují online a budou centrálně evidované a 

archivované v databázi. Vybraný systém také obsahuje nástroj filtrování dat a globální 

vyhledávání napříč celým systémem a další doplňující funkce jako schvalování 

dokumentů, import a export dokladů a cenných písemností do formátů používaných 

nástroji MS Word, MS Excel aj. Dále podporuje zobrazení systému v několika jazycích 

a designech dle preferencí uživatele. 
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 Dokument o zahájení 3.3.7

Jednou z klíčových aktivit počátku projektu je tvorba Dokumentu o zahájení projektu 

(PID), kde jsou i v tomto případě uvedeny detaily projektu, vize, cíle, rozsah projektu a 

jednotlivé strategie viz výstupy výše. Dokument o zahájení projektu uvádím, jak již 

bylo zmíněno, v příloze II. 

 Řízení přechodu do další etapy 3.3.8

Poté co jsou všechny předchozí kroky kompletní, můžeme přejít do další etapy. V tomto 

bodě je na řadě řízení přechodu mezi etapami. 

Harmonogram na další straně zobrazuje plán posledních tří fází projektu, abychom 

mohli lépe vidět, jak na sebe jednotlivé činnosti navazují. V druhé fázi projektu budou 

definované cíle projektu, vytvořena projektová dokumentace a vybrán vhodný 

dodavatel informačního systému podle specifikace požadavků společnosti (rozsah 

projektu a technický návrh). Hlavním cíl třetí fáze budou technické dodávky a 

implementace produktu. Tato fáze, konkrétně fáze dodávek produktu, je rozdělená na 

šest etap, které jsou rozepsány v další kapitole. 

Harmonogram je ještě potřeba nechat schválit projektovou radou, kvůli případným 

změnám v plánu dodávek a až poté bude možné v projektu pokračovat. 
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Obr. č. 11: Harmonogram části projektu  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 Fáze dodávek produktu 

V tomto kroku přichází na řadu řízení dodávek dle plánu jednotlivých etap. Časový plán 

implementace podle etap je popsán v plánu projektu. 

 První etapa 3.4.1

Cílem první etapy dodávek bude přesun dat s uživatelskými účty do nového systému a 

implementace podpory centralizovaného a distribuovaného zpracování. Následně je 

naplánovaná offline záloha, aby se předešlo ztrátám dat v pozdějších krocích, popřípadě 

bylo možné je co nejrychleji obnovit. Na tento krok je také, z hlediska poměru, 

vyhrazeno nejvíce času z celé implementace, a to dle propočtů 5 dní. Přes tento čas, kdy 

se přesouvá veškerá evidence, nebude možné se systémem pracovat. Vše je potřeba 

důkladně naplánovat, protože chyba v této fázi může znamenat provedení nové zálohy, 

což by znamenalo zdržení několika dní. 

V průběhu zahajovací fáze projektu bude vypracován detailní harmonogram 

jednotlivých etap dodávek, včetně plánu zdrojů pro ně potřebných. Tento harmonogram 

bude sestaven dodavatelem a také uveden ve smlouvě o díle a bude podroben detailní 

kontrole ze strany projektové rady. Pokud by došlo k neplánovaným zdržením v této 

etapě, harmonogram by se musel změnit. V této první etapě je počítáno s časovou 

rezervou dvou dnů. 

Pro první etapu jsou plánovány interní zdroje v celkové výši 30 jednotek. V tabulce č. 3 

jsou zobrazeny plánované zdroje potřebné v první etapě dodávek projektu. Aktivity 

v etapě jsou seřazeny postupně, dle časového harmonogramu a u každé z těchto aktivit 

je určen typ zdroje a jeho ohodnocení z hlediska podnikových jednotek. 

První etapa bude probíhat výhradně v režii dodavatele, za dozoru projektového 

manažera, který bude mimo jiné kontrolovat a poskytovat dodavateli přístup 

k uživatelským datům potřebným k migraci. V rámci této etapy proběhne instalace ve 

všech pobočkách společnosti (BR, PR, OL, VM, CB, TB), proto bude nutná koordinace 



  

57 

 

jednotlivých činností dodavatele včetně zajištění přístupu ke zdrojům vyčleněným pro 

tuto fázi projektu. 

Tab. č. 3: Plánované zdroje pro první etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V této fázi bude největším rizikem prostoj ze strany dodavatele, což se dá řešit 

náhradami smluvenými ve smlouvě o díle. Následně se začne s přechodem do další 

fáze, kontrolou harmonogramu a plánem druhé etapy dodávky. 

 Druhá etapa 3.4.2

Cílem druhé etapy bude připraveného systému naimplementovat workflow subsystém 

(automatické řízení procesů) spolu se subsystémem Business proces management 

(řízením obchodních procesů). Jedná se o nástroje zvyšující efektivitu práce uvnitř 

podniku a tím i konkurenceschopnost, která je vyjádřená ve výkonech společnosti. 

Na této etapě se již bude podílet i tým zákazníka, který, za pomoci zástupce dodavatele, 

bude koordinovat implementaci BPM a průběžně vytvářet dokumentaci potřebnou 

k úpravě subsystémového workflow dle svých potřeb. Během doby, kdy bude probíhat 

implementace těchto modulů, je naplánován test implementované funkcionality systému 

dodané v první etapě. Každá odhalená chyba musí být zaznamenána a spolu s ní 

vytvořen změnový požadavek na její odstranění. Jelikož se může objevit více chyb než 
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je plánováno, je možné na základě vytvořeného plánu výjimek sestavit další podpůrný 

tým z oddělení vývoje. Tento tým v čele s vybraným zástupcem podpůrného týmu bude 

mít na starosti testování, hlášení chyb a tvorbu spolu s řešením změnových požadavků. 

Projekt by se zapojením dalšího týmu prodražil, ale časové ztráty, které by jinak 

vznikly, by cenu projektu zvedly až dvojnásobně. 

V druhé fázi bude tedy nutné dávat pozor na technické problémy při implementaci 

subsystémů a mít připraven záložní tým. Poté co tým technických dodávek dokončí 

implementaci a sepíše dokumentaci, bude potřeba zkontrolovat funkčnost dodávky, 

provést test modulů a stejně jako v rámci první dodávky začít plánovat přechod do další 

etapy. 

Tab. č. 4: Plánované zdroje pro druhou etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Třetí etapa 3.4.3

Ve třetí etapě bude nutné propojit dosud používaný firemní software na aplikační vrstvě 

s nově nainstalovaným systémem. Jedná se například o účetní software či aplikace 

webové služby. Tato etapa by neměla být příliš časově náročná, ale počítá se s možnými 

technickými komplikacemi při párování těchto firemních softwarů se systémem. 

Nejdůležitější bude v této etapě komunikace s dodavatelem a správné naplánování 

jednotlivých drobných aktivit, které se budou nejspíše překrývat s aktivitami společnosti 
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A.S. Toto párování SW bude probíhat jen v některých lokalitách, kde je požadována 

rozšířená funkčnost systému (BR, PR, CB). To znamená, že v ostatních pobočkách bude 

tato fáze přeskočena a bude se moci pokračovat fází čtvrtou. 

Dle definice akceptačních kritérií v Dokumentu o zahájení projektu je vyžadováno 

propojení tří zmíněných lokalit, aby byla umožněna vzdálená správa systému, včetně 

multitaskingu editace záznamů a aby bylo možné přistupovat k DB přes webové 

rozhraní. Tento přístup bude umožňovat, pomocí standardního webového prohlížeče, 

spravovat databázi na uživatelské úrovni, tj. editovat, vkládat, mazat data a provádět 

dotazy nad nimi, stejně jako provádět analýzu dat pomocí zabudovaných analytických 

nástrojů. 

Stejně jako v předchozí etapě je následně plánován test, kontrola a zhodnocení kvality 

dodávky, spolu s níž bude vypracována krátká dokumentace, mapující jednotlivé kroky. 

Tab. č. 5: Plánované zdroje pro třetí etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Čtvrtá etapa 3.4.4

Ve čtvrté etapě budou postupně instalovány moduly, které společnost žádá na základě 

analýzy potřeb a doporučení dodavatele. Jedná se o správu dokumentů, finanční správu 

a archivaci dostupnou na všech lokalitách společnosti. V této etapě již bude možné 
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konfigurovat nastavení pomocí GUI systému, což by mělo urychlit správu ze strany 

zákazníka. 

Jelikož se jedná o celkem jednoduchý strojový úkol, je na tuto etapu v plánu vyhrazeno 

nejméně času a to jeden den. Za tento den je potřeba dokončit úkol na všech pobočkách 

společnosti. V této etapě je důležitá kontrola prací dodavatele a zajištění správcovského 

přístupu k již dokončeným částem systému, aby nedošlo ke zdržení na některé 

z poboček. Toto riziko je bráno v úvahu dle plánu rizik jako pravděpodobné. Proto jsou 

v této etapě plánovány časové náhrady, aby bylo možné zapojit další pracovní sílu a 

dohnat případné ztráty z této etapy nebo etap předchozích. 

Jednotlivé lokality jsou na sobě v této fázi dodávky nezávislé, tudíž zdržení dodávky 

v jedné lokalitě by nemělo mít žádný dopad na jiné lokality. O to větší by pak měl 

manažer práci vše v dalších etapách zesynchronizovat. 

Tab. č. 6: Plánované zdroje pro čtvrtou etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Pátá etapa 3.4.5

V páté etapě půjde především o zabezpečení celého systému a spolu s ním by měla 

vzniknout i zabezpečená síť. Verzování, což můžeme chápat jako formu zabezpečení 

ztráty dat, bude do systému začleněno z důvodu vzdáleného přístupu k systému, kdy 

může lidská chyba způsobit společnosti velmi vysoké škody. Proti lidským chybám se 

lze jen těžce bránit, jelikož je dělají všichni zaměstnanci, ale je možné udržovat a 

zálohovat systém v několika konzistentních stavech, v tomto případě zálohovat systém 

každý večer po dobu jednoho týdne. Tyto zálohy budou sloužit k možnosti vrácení se 
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v čase, v případě zjištění nesrovnalostí či nechtěných změn na systému. V administraci 

systému se tyto chyby stávají často, a tak je tato funkce pro firmy prakticky 

neodmyslitelná. Pro tuto funkcionalitu bude nutné mít záložní systém a na záložním 

systému vytvořené uložiště, kam budou data z posledního týdne ukládána a co týden 

přemazávána ve smyčce. Také bude nutné nastavit na určité činnosti v systému 

sledování pro potřeby auditu a trasování takových činností do tzv. trace souborů, kde 

bude asi nejtěžším úkolem v této etapě určit, které činnosti mají být sledovány. 

Řízený přístup bude již jakási nadstavba nad zabezpečením systému a umožní se do 

firemní sítě a na systém připojit kdekoli přes wi-fi, pouze s rozdílnými oprávněními. 

Z vně podniku bude připojení povoleno jen pomocí VPN sítě (virtuální zabezpečené 

sítě), aby se zabránilo útokům MITM. V případě vnitropodnikové sítě jako zmíněné 

wi-fi, bude přístup k síti povolen po provedení autorizace na stránce firemního portálu, 

kde bude také možné přistupovat jako host s velmi omezenými právy. Jako 

autorizované osoby budou do systému přistupovat pouze zaměstnanci s právy 

přidělenými systémovými administrátory. 

Tato etapa bude celá v rukou programátorů a grafiků, kteří kromě úpravy struktury 

systému a přihlašování budou měnit design systému dle zadání projektu. Riziko pak 

nebude v této etapě, ale spíše v průběhu užívání systému a bude spočívat především 

v technické způsobilosti uživatelů. Tato etapa bude také poslední, z hlediska 

implementace a instalace modulů.  

Na konci této etapy proběhne online záloha systému s daty, do dokumentace se sepíší 

požadavky na změny a návrhy a ještě před zběžnou kontrolou se začne s dolaďováním 

harmonogramu poslední etapy dodávek. 
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Tab. č. 7: Plánované zdroje pro pátou etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 Šestá etapa 3.4.6

V rámci poslední šesté etapy bude celý systém ve fázi testování. Jednotlivé etapy budou 

sice otestovány ihned po zkompletování, ale v této etapě bude systém za běhu testován 

pro všechny scénáře, a to převážně kritické, které by mohly nastat v reálném provozu. 

V jednotlivých etapách dodávek produktu bude, stejně jako při testování, probíhat 

kontrola vždy na konci každé dodávky a budou se tvořit reporty. Tyto reporty z každé 

etapy dodávek, pomůžou v poslední fázi urychlit hledání chyb a zorientovat se v novém 

prostředí. Dokončená dokumentace bude také v budoucnu sloužit jako návod pro správu 

systému a připojí se k know-how společnosti. 

Z pohledu testerů bude nutné zjistit, zda systém vydrží maximální vytížení. V této chvíli 

bude již jasné, zda byl čas projektu dostatečný a neuspěchaly se některé etapy. V tomto 

kroku se projektové týmy mohou začít promíchávat, aby se mohly co nejdříve vyřešit 

případné změnové požadavky vzniklé při implementaci. Požadavky se budou nadále 

řešit denně za běhu systému. Z toho důvodu se počítá se vznikem týmu, který se bude 

zabývat správou systému a řešením těchto požadavků jako hlavní náplně práce. 
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Tab. č. 8: Plánované zdroje pro šestou etapu dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

3.5 Finální fáze projektu  

Po dokončení fáze dodávek její kontrole a předání produktu zákazníkovi je hlavní část 

projektu splněna a přechází se do finální fáze projektu. V této fázi bude již správa 

produktu kontrolována společností a všechny důležité data, tj. informace, dokumenty a 

přístupové údaje, které byly v průběhu uloženy na externím uložišti, se zmigrují na 

systém, stejně tak data uživatelů umístěná v DMZ se buďto přesunou nebo smažou. 

DMZ či v překladu demilitarizovaná zóna bude sloužit dodavateli, aby měl přístup 

k určitým datům, ale zároveň neohrozil bezpečnost vnitřní podnikové sítě. Ihned po 

předání produktu pak bude nutné tento přístup zamezit, změnit přístupová hesla a 

nastavit zabezpečené certifikáty pro webový přístup. 

Další již méně technickou částí a starostí projektového manažera bude příprava 

poprojektového plánu, kde se uvedou informace o reálném čase projektu, 

spotřebovaných zdrojích, nákladech a o kvalitě dodávky, jestli splnila vše sjednané.  

Na konci finální fáze doporučí projektový manažer projektovému výboru ukončení 

celého projektu. Po schválení tohoto doporučení se odeberou všechny zbývající zdroje a 

projekt se ukončí. Žádné další práce se již v rámci projektu konat nebudou. 
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 Zdroje a čas projektu 3.5.1

V přehledu níže je možné vidět souhrn plánovaných zdrojů pro tento projekt a 

optimistický a pesimistický odhad těchto zdrojů. 

Tab. č. 9: Odhady plánovaných zdrojů 

 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Pro implementaci bude nutné vynaložit nejvíce zdrojů. Dle doporučení je připraveno 

více variant zdrojů stejně jako u finančního plánování. V praxi se většinou stává, že i 

pesimistická varianta je ještě stále ta optimistická. Je důležité, abychom počítali 

s dvojnásobným množstvím zdrojů, především kvůli rizikům, které budeme muset řešit 

ihned (prostoje dodavatele, technické problémy, zapojení dalšího týmu). 
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 Zhodnocení finančního plánu 3.5.2

V rámci Dokumentu o zahájení je vypracován finanční plán dodávky informačního 

systému, který obsahuje realistický odhad ceny dodávaných modulů. V tabulce níže je 

srovnání tohoto plánu opět s optimistickým a pesimistickým odhadem. Můžeme vidět, 

že se pesimistický pohled liší o více než 100 000 Kč, a to ještě stále nemusí být konečná 

částka v případě dodatečných úprav. Opačně je tomu u optimistického odhadu, který ale 

z hlediska rizik nemusíme brát tak vážně.  

Tab. č. 10: Odhad cen modulů dodávky 

 

(Zdroj: vlastní zpracování – hodnoty jsou v Kč) 
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Kdybychom se na hodnoty podívali blíže, největší sumou jsou zde licence na další 

systémy. S touto částkou by se dalo v rámci smlouvy pracovat, zvláště pak 

s objednávkou tohoto rozsahu. Přesah rozpočtu, což je z pohledu tohoto plánu 

realistický odhad, je z hlediska akceptačních kritérií, přijatelný, ale jakýkoli další přesah 

pesimistického odhadu společnost dostane za vytyčené kritérium. Z pohledu velikosti 

projektu by sice neměl tento faktor znamenat existenční riziko, ani v případné 

překročení kritéria, ale u rozsáhlejších projektů podstupujeme risk v podstatně větším 

měřítku, proto a je důležité dbát zvýšené pozornosti při plánování financí. 

 Zhodnocení plánu kvality 3.5.3

Informační systém by měl dle zahajovacího dokumentu umožnit přístup uživatelům ke 

svým datům na kterékoli lokalitě společnosti, což by za daných okolností splňoval. 

Budou implementovány automatické procesy a dojde k propojení s firemním softwarem 

používaným před změnou informačního systému. Do databáze budou importovány 

schémata a tabulky dle standardního postupu systémové kopie. Na konci projektu se 

začne se s archivací dat, která bude pokračovat ještě několik týdnů po projektu. Časový 

harmonogram projektu včetně data plánovaného ukončení je v příloze III. 

 Hlášení a poznatky 3.5.4

Pokud budou špatně definovány role a nebo se dodavatel v první etapě dodávek 

nepřipojí do interního systému, bude třeba za chodu změnit nastavení systémového 

routeru a spolu sním editovat externí uživatele. 

Je třeba, aby dodavatel byl zastoupen v každé lokalitě minimálně dvěma pracovníky, 

aby nedošlo například v případě nemoci jednoho z nich k výpadku ve fázi dodávek. I 

když by se našla náhrada a dopravila se na místo určení, mohlo by jít o pozastavení 

prací na celé dny, než by došlo k plnému začlenění do procesu. Časový deficit by pak 

bylo nutné snížit jinde, aby nedošlo k ovlivnění harmonogramu celého projektu a 

přesažení akceptačních limitů. 
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Na začátku projektu jsou definovány dílčí cíle a cíl projektu jako celku. Celý projekt se 

pak řídí výhradně dílčími cíli. Stejně tak jsou na začátku projektu definovány přínosy 

z tohoto projektu, které budou měřitelné až po určitém čase a nebude možné ihned určit, 

zda je projekt v úspěšný. 

Kvůli mnoha chybám a změnovým požadavkům se může stát, že bude nutné zapojit 

další tým do projektu. Tento nově vytvořený tým bude zpracovávat nejdůležitější 

požadavky, které jsou nutné pro další postup v projektu. Kdyby společnost A.S. neměla 

volné kapacity ve formě těchto zaměstnanců, projevila by se tato zvýšená pracnost 

nejen ve finančních nákladech, ale především ve velkém časovém manku. 

 Doporučení 3.5.5

Je nutné přesně definovat seznam zaměstnanců dodavatele, kteří budou mít přístup do 

systému a těmto lidem jasně specifikovat práva dle technických potřeb. Dále by 

společnost měla využívat servisních uživatelů, tzv. emergency useru, kteří by měli 

nadstandardní oprávnění pro změny a administraci a bylo by možné je, po odsouhlasení 

vedením, dočasně používat při implementaci. 

Onemocnění zaměstnance či jiná nehoda se dá předpokládat u každého projektu, a proto 

je tato chyba vždy na bedrech toho, pod koho zaměstnanec spadá. Ve smlouvě o díle 

s dodavatelem by měly být uvedeny případné sankce za nedodržení termínů. I přes to je 

třeba takovou věc řešit ihned a předcházet těmto situacím, neboť jde kromě peněz o 

časovou ztrátu. 

Z hlediska lepší kontroly a měřitelnosti dosažených cílů je třeba více specifikovat hlavní 

cíle, popřípadě více rozvést benefity celého projektu, aby se dalo ihned po dokončení 

projektu určit, zda přinesl požadovaný výsledek. 

Zapojení dalšího týmu by byl z hlediska plánování velmi chytrý krok, ale je nutné se 

v dalších projektech více soustředit na časovou analýzu (kritická cesta). V případě 

správného provedení této analýzy bude společnost lépe připravena na kritický scénář a 

minimalizuje tak náklady plynoucí z této neplánované činnosti. 
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3.6 Zhodnocení přínosů projektu 

Projekt se až do svého konce drží vytyčených dílčích cílů, které jsou jasně definovány 

jak v projektové dokumentaci, tak v jednotlivých fázích projektového plánu. Přínosy 

projektu jsou prezentovány v předprojektové fázi projektu a Mandátu projektu. Systém 

by dle požadavků obsahoval evidenci výkazů, sledování oběhu dokladů, umožňoval 

jejich zpracování, ukládání, archivaci a sledování. 

Můžu říci, že se zlepší dostupnost dokumentů a dohled nad jejich pohybem. Díky 

sdílenému uložišti by se měla zvýšit úspora času při zpracování písemností až o 40 %, 

protože se dokumenty již nebudou muset zasílat pomocí elektronické pošty. Propojení 

účetních procesů se systémem umožní automatizaci pohybu jednotlivých dokladů i 

jejich zrychlené účtování. V neposlední řadě zjednodušené workflow přinese lepší 

správu požadavků zaměstnanců i zákazníků. Díky grafickým a analytickým nástrojům 

bude posléze možno sledovat stav požadavků, incidentů a projektů a analyzovat 

jakoukoli z fází těchto procesů. 

 

3.7 Porovnání s tradičním přístupem 

Díky tomu, že metodika PRINCE2 rozděluje projekt na jednotlivé fáze, je mnohem 

snazší se v něm orientovat a snižuje se šance, že se odchýlíme od předepsaného 

postupu. Na rozdíl od vodopádového přístupu se zaměřuje především na dodávky pro 

zákazníka, které jsou mnohem detailněji popsány. Je zde riziko, že začneme postupovat 

strojově, dle jednotlivých bodů, přitom některé z nich jsou pro jistý typ projektů méně 

důležité a některé více. 

Podle doporučení metodiky PRINCE2 je nutné dopředu plánovat produkt z pohledu 

kvality, rizik a tolerance, což může pomoci snížit počet změnových požadavků, kterých 

je obecně u tradiční metodiky mnoho. Přesto vedení takového projektu dělá, v případě 

nezkušeného manažera, nemalé potíže v průběhu dodávek. 
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Tradiční metodika je závislá na postupu a popisuje techniku práce jednotlivých 

specialistů. Metodika PRINCE2 je oproti tomu závislá na risku, a to zejména 

v úvodních fázích. Kdyby bylo potřeba přidat další rozšíření do IS v průběhu projektu, u 

agilní metodiky by se pouze upravil plán pro další etapu implementace a změnil časový 

harmonogram projektu, kdežto u tradiční metodiky by implementace takové změny do 

modelu byla velmi složitá. 

U projektu byly jasně definovány role, na koho je možné se obrátit a kdo má co na 

starosti. Při tradičním postupu byly role definovány pouze obecně a nebylo na základě 

nich možné přesně určit zodpovědnou osobu. Nakonec musím uvést, že tradiční 

metodika posuzuje podobné projekty pouze z hlediska času a peněz. U metodiky 

PRINCE2 můžeme navíc určit, jestli se nám investice vyplatí a průběžně jí monitorovat. 
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4 Závěr 

Jelikož cílem práce byla aplikace vybrané metodiky v podniku, vybral jsem metodiku 

blízkou té, která se již ve společnosti využívá. Výběr padl na standard PRINCE2, který 

se, na rozdíl od ostatních metodik srovnávaných v teoretické části, více zaměřuje na 

technickou stránku projektu a dodání produktu. Stejně tak se obecně doporučuje pro 

projekty v oblasti IT a vývoje softwaru. 

Metodika PRINCE2 se nezaměřuje pouze na úspěch či neúspěch projektu, ale 

především na postupné zlepšování v metodice, technikách řízení projektu a v učení se 

z poznatků z minulosti. Tradiční přístup v projektovém řízení se stále v mnoha 

společnostech využívá pro svůj jednoduchý model, ale rychlejší doba, měnící se přání 

zákazníka a nové technologie nutí podniky ohlížet se po jiných přizpůsobivějších 

metodách řízení. 

Pro společnost A.S. byl zpracován projekt dodávky informačního systému agilní 

metodikou PRINCE2 jako demonstrace možné alternativy projektového řízení vedle 

používané tradiční metody. Projekt byl zpracován dle manuálu této metodiky a byly 

aplikovány všechny důležité postupy od přípravné fáze projektu až po fázi ukončení 

dodávek dokončení projektu. Dle stanovených měřítek by byl projekt po ekonomické 

stránce úspěšný. Stejně by byly naplněny vytyčené cíle této práce, na jejichž základě 

mohu konstatovat, že vybraná agilní metodika je vhodná pro projektové řízení ve 

společnosti, přestože se od aktuálního tradičního přístupu příliš neliší a v mnoha 

ohledech jej kopíruje. Díky této metodice může být společnost při řízení projektů více 

efektivní a je schopna dosáhnout lepších výsledků. Metodika společnosti nabízí 

univerzálnost ve svém použití a v již rozběhlých projektech větší variabilitu. 
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