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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití nástrojů projektového 

managementu při řízení IT projektů. V první části jsou definována základní teoretická 

východiska. Analytická část je věnována analýze současného stavu ve společnosti. Na 

základě této analýzy je proveden návrh změn v projektu vývoje nové funkcionality 

informačního systému pro zákazníka a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky 

Scrum. 

 

Abstract 

 
This diploma thesis deals with the issue of project management tools in the management 

of IT projects. The basic theoretical concepts are described in the first part of the thesis. 

The analytical part is devoted to the analysis of the current situation in the company. The 

proposal for changes in the project focusing on the development of a new functionality 

of the information system for the customer is based on this analysis and its efficiency is 

improved using the Scrum agile methodology. 
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ÚVOD 

V dnešní době plné moderních technologií a neustálého vývoje je nutné držet krok 

s konkurencí a snažit se inovovat a vyvíjet nové produkty pro zákazníky, abychom 

uspokojili jejich potřeby a získali tak konkurenční výhodu. Stále více firem i jednotlivců 

dnes používá pro své podnikání informační systém, který jim ulehčuje práci. Je potřeba 

ukládat stále více a více dat, mít přehled o tom, co se právě ve firmě děje a o jednotlivých 

probíhajících procesech uvnitř firmy. Proto tyto informační a komunikační technologie 

zažívají permanentní rozvoj. 

Je tedy nutné tento neustálý rozvoj a pokrok v informačních technologií umět řídit. Již 

v dávných dobách vznikaly různé projekty a lidé se je snažili pomocí různých pravidel a 

praktik řídit, nicméně toto řízení se od dnešního projektového managementu velmi lišilo. 

Projektový management dnes zahrnuje spousty různých nástrojů a praktik, jak projekty 

řídit. Můžeme ho považovat za silný nástroj, který nám umožňuje naplánovat, realizovat 

a dotáhnout do konce kterýkoliv projekt. Pomáhá nám správně odhadnout vynaložený 

čas, úsilí i finanční stránku projektu, řešit případné problémy, předvídat budoucí situace 

a zlepšit komunikaci při řízení takového projektu. 

Stále více využívaným nástrojem pro řízení projektů a vývoje nového softwaru se dnes 

stávají agilní metodiky. Agilní metodiky nám umožňují větší flexibilitu a rychlost, což 

můžeme v dnešní hektické době označit za velké plus. Poskytují nám možnost pružně 

reagovat na přicházející změny v průběhu projektu, postupně si plánovat činnosti a 

umožnit větší zapojení zákazníka do vývoje softwaru během projektu. Proces vývoje se 

zakládá na týmové spolupráci, komunikaci, a to jak mezi členy týmu, tak se zákazníkem 

a možnosti provádět a implementovat změny v průběhu vývoje. 

Tato diplomová práce se zabývá právě agilní metodikou a toho, jak pomocí ní zlepšit a 

zefektivnit vývoj nové funkcionality informačního systému pro zákazníka. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh změn v projektu vývoje nové funkcionality 

informačního systému pro zákazníka a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky 

Scrum.  

Dílčím cílem této práce je analýza současného stavu ve společnosti a analýza průběhu 

daného projektu. 

Úvodní část této práce se zabývá teoretickými východisky a základními pojmy, ze kterých 

pak dále vychází analytická i návrhová část práce. Jsou zde definovány pojmy spojené 

s problematikou projektového managementu, jednotlivých metodik řízení projektů a 

detailněji je zde popsána metodika Scrum, která se řadí pod agilní metodiky a objasněny 

jsou všechny její důležité části. Dále jsou definovány pojmy jako informační systém a 

s tím spojené řízení projektů podnikových informačních systémů. 

Analytická část práce se věnuje představení společnosti, pro kterou je tato diplomová 

práce zpracovávána. Popsány zde jsou divize společnosti, informační systém a některé 

jeho části. Detailněji je zde rozebrán a zanalyzován průběh daného projektu ve 

společnosti a popsán je také daný modul informačního systému. Při zpracovávání zde 

bylo také využito konzultací s pracovníky společnosti. 

V poslední návrhové části práce jsou zpracovány a detailněji popsány navrhované změny 

v projektu a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky Scrum. Tyto změny jsou 

provedeny na základě předchozích částí této práce. Detailněji je popsáno složení Scrum 

týmu, jednotlivé části projektu a všechny meetingy probíhající v rámci celého projektu. 

Navrhnuty jsou vhodné podpůrné nástroje pro agilní řízení projektů. Na závěr jsou 

zpracovány všechny přínosy a náklady na zavedení tohoto řešení pro společnost. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části diplomové práce jsou definována a vysvětlena základní teoretická 

východiska, ze kterých bude vycházeno v dalších kapitolách práce. 

1.1 Projektový management 

Pokud budeme hovořit o projektovém managementu, tedy projektovém řízení, můžeme 

říci, že je nástrojem k zavedení určité změny a tuto změnu provedeme jedině projektem, 

což jsou činnosti, které tvoří cestu od počátečního stavu ke stavu koncovému. Kromě 

řízení projektů zahrnuje i koordinování a organizování více projektů, které se vyvíjí 

paralelně. Cílem je realizace úspěšného projektu v daném čase, s určitými lidskými a 

finančními zdroji [13]. 

Charakteristické principy projektového řízení jsou především: 

• metodický a systematický postup, 

• přiměřené prostředky, 

• využití počítačové podpory, 

• aplikace zásad trvalého zlepšování, 

• strukturování problémů a strukturování v čase, 

• integrace lidí, procesů a zdrojů [1]. 

1.1.1 Projekt 

Projekt lze definovat jako jedinečný, časově, nákladově a zdrojově omezený proces, který 

vykonáváme, abychom utvořili definované výstupy v požadované kvalitě a v souladu 

s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. Definice projektu je poněkud obtížná, 

protože zahrnuje řadu charakteristik a atributů, ke kterým patří: 

• jedinečnost – každý projekt je originál, 

• vymezenost – ta je určena časem, náklady a zdroji, 

• realizace projektovým týmem – ten je dočasnou organizační strukturou, 

• nadprůměrné riziko – způsobeno neurčitostí při definování cílů, 

• komplexnost a složitost projektu [13].  
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Pokud naše daná akce splňuje tyto atributy a charakteristiky, je vhodné ji řídit pomocí 

nástrojů a postupů projektového řízení, jelikož ty jsou připraveny pro takovéto situace. 

Většina těchto metod a nástrojů projektového řízení je přímo určena k tomu, aby se lidé 

spolu dokázali účinně domluvit, a právě domluva a koordinace je nezbytná nutnost pro 

takové projekty [1]. 

Projekt má svůj definovaný začátek a konec, je tedy časově omezený. Začátek je dán 

uzavřením smlouvy se zákazníkem o projektu nebo také vypracováním studie projektu. 

Ukončen je projekt obvykle splněním cíle projektu. Může se ale stát, že projekt je 

ukončen zrušením smlouvy o projektu nebo můžou nastat jiné překážky a projekt nemůže 

dál pokračovat a musí být ukončen [15]. 

1.1.2 Trojimperativ projektu 

 

Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle [16]) 

Každý vrchol trojúhelníku zde představuje jednu dimenzi. Dobře stanovené dimenze pak 

nastavují minimální požadavky kladené na projekt. Je důležité si také určit prioritu 

jednotlivých vrcholů trojimperativu [16]. 

Správná definice cíle projektu je jedním z klíčových faktorů úspěchů projektu. Pro 

metodiku stanovování cílů slouží anglický výraz SMART, který znamená: 
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• specific (specifický, konkrétní), 

• measurable (měřitelný), 

• agreed (odsouhlasený), 

• realistic (realistický), 

• timely (časově definovaný) [17].  

Úspěšný projekt je ten, který naplnil trojimperativ projektu, tedy dosáhl plánovaných cílů 

v naplánovaném čase a s danými naplánovanými náklady. Dále také efektivně využil 

požadované zdroje a byl oceněn důležitými zainteresovanými stranami [16]. 

1.1.3 Projektové týmy 

Projektový tým pracuje společně na daném projektu. Jednotlivci projektového týmu 

můžou být od různých funkčních skupin, ale v rámci projektu fungují jako jedna skupina. 

Velké organizace si také mohou dovolit sdílení jednotlivců z různých zemí pomocí 

vzdálené spolupráce. Při vytváření týmu a vývoji probíhají tyto děje: formování, 

soupeření, normalizace, produkce [14]. 

Projektový manažer nebo také vedoucí projektu je osoba určená organizací a je 

odpovědná za dosažení stanovených cílů projektu. Projektový manažer je také odpovědný 

za projekt ve všech jeho fázích. Definuje projektový tým, zpracovává plán projektu, 

hodnotí dosažené cíle a celkový výsledek projektu [17]. Projektový manažer musí umět 

dodržovat jednotný postup a pomoci týmu k dosažení vytyčených cílů. Svou řídící roli 

musí umět postavit na dialogu a řídit tým by měl pomocí zdravého rozumu. Je tedy 

důležité zajistit, aby tým dobře spolupracoval [14]. 

Mezi problémy projektových týmů můžeme zařadit, neochotu členů týmu přejímat 

odpovědnost, snahu zbavovat se odpovědnosti, organizační zmatky, nerespektování 

pravidel efektivní komunikace, pocity ohrožení a psychologické bariéry [15]. 

1.1.4 Tradiční metodiky 

Tradiční metodiky označujeme jako tradiční zejména kvůli tomu, abychom je v dnešní 

době mohli rozeznat od moderních agilních metodik. Tyto tradiční metodiky především 

uplatňují tradiční přístupy k vývoji softwaru, ale také většina z nich, i když to není 

pravidlem, vznikly dříve než agilní. V tradičních metodikách jde o to, co nejlépe určit 
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jednotlivé termíny a požadavky. Rolí je v těchto metodikách relativně hodně, ale bývají 

většinou přesně dány, takže lidé mají svou specializaci a neangažují se ve činnostech a 

fázích vývoje softwaru, které jim nenáleží. Každá role má své úkoly přesně a striktně 

dány. Jako výhodu můžeme považovat to, že každý člen týmu je specializován v dané 

činnosti a tu perfektně ovládá. Na druhou stranu je pro něj pro splnění úkolu nutná 

kooperace a komunikace lidí a tím se vývojový proces stává komplikovanějším a 

prodlužuje se. Klade se zde také velký důraz na to, aby bylo naprosto vše dokumentováno. 

Pro zákazníka je pak mnohdy frustrující to, že dlouhou dobu nevidí žádné výsledky. 

Pokud při použití tradiční metodiky nastává jakákoliv změna, která se má implementovat, 

pak bývá často velmi zdlouhavá a trvá několik týdnů či dokonce měsíců. Tradiční 

metodiky mají ale také své výhody, za které můžeme považovat řád, pořádek, jistotu a 

předvídatelnost. Určují do značné míry i časový harmonogram, kompetence a role [3].  

Uplatňují se tedy především v projektech většího rozsahu, kde bývá spolupráce více 

týmů, a i v projektech, kde se integruje mnoho odlišných technologií a systémů. Vhodné 

jsou i v situaci, kdy je nezbytné správně zachovat funkcionalitu, dodržet dané termíny a 

je také dán určitý rozpočet [3]. 

Další rozdíly mezi tradičním přístupem a agilním lze vidět na následujícím obrázku. 

Tradiční přístup nám říká, že výsledná kvalita je dána cenou projektu, dobou na něj 

potřebnou a množstvím implementovaných požadavků. U agilního přístupu je důležitá 

práce s požadavky a jejich prioritou neboli potřebou [12]. 
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Obrázek 2: Trojúhelník kvality tradičního přístupu a agilního přístupu (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle [12]) 

1.1.5 Vodopádová metodika (Waterfall model) 

Vodopádová metodika někdy též vodopádový model vývoje softwaru patří mezi nejstarší 

metodiky vývoje. Tento vodopádový model je založen na úvaze, že softwarový proces 

nebo proces vývoje softwaru se skládá z několika základních fází. Každá jednotlivá fáze 

musí následovat hned po fázi předchozí, a pak je možné proces řídit a spravovat. Do další 

fáze vstupujeme teprve, až když je předchozí fáze zcela dokončena. Tento proces je 

jednosměrný a nikdy se nevrací zpět [3].  

V době svého vzniku znamenal velký pokrok. Především rozdělil celý proces vývoje do 

samostatných fází a dále také zprostředkovával postup vývoje, který se opakoval a byl 

systematický. Přestože, je již dnes tento model často terčem kritiky, neustále se v praxi 

ještě využívá [11]. 

Výhody této metodiky spočívají v její jednoduchosti. Je jednoznačná, snadno se plánuje 

i řídí. Vždy víme, v jaké fázi se nacházíme a co přesně máme dělat. Do další fáze 

vstupujeme, až když je plně dokončena fáze předchozí. Nevýhody ale převyšují, a to 

zejména u větších projektů. Její jednoduchost totiž ještě neznamená, že tato cesta vede 

přímo k cíli. Velmi obtížně se v takovém projektu odhalují a opravují chyby, 

nepředpokládá se přílišné zapojení zákazníka, který vidí až výsledný produkt a nepočítá 
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se zde tedy s chybami. Pokud chybu při testování nalezneme, je třeba se vrátit zcela až na 

začátek a předělat prakticky celý projekt [3]. 

 

Obrázek 3: Schéma vodopádového modelu (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

1.1.6 Iterativní metodiky 

Tyto metodiky používají iterativní přístup. To znamená, že provádíme iteraci činností, až 

do doby, než dosáhneme konečného cíle [3]. 

Charakteristika iterativních metodik: 

• spustitelný kód po každé iteraci – na konci každé iterace může zákazník vidět dílčí 

výsledek a může se zapojit do procesu a mít k tomu připomínky, 

• testování jako součást každé iterace – na konci každé iterace jsou objeveny chyby 

a v rámci další iterace jsou chyby opraveny, 

• změny jako součást procesu – zákazník po každé iteraci posuzuje i to, do jaké 

míry jsou splněny jeho požadavky a v další iteraci je pak prostor na nich pracovat 

[3]. 
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Obrázek 4: Iterační cyklus (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

1.2 Agilní metodiky 

Slovo agilní můžeme vyjádřit jako rychlý, přizpůsobivý, iterativní, dynamický. V těchto 

metodikách jde především o spolupráci, komunikaci a připravenosti na změnu. Můžeme 

i říci, že týmy si stanovují svá pravidla, aby byly co nejvíce produktivní a dodali kvalitní 

produkt v co nejkratším čase [2]. Tyto metodiky se tedy dobře uplatňují v projektech, u 

kterých je zejména potřeba vytvořit řešení vcelku rychle, a navíc se aktivně a pružně 

věnovat měnícím se požadavkům při vývoji [11]. 

Agilní přístup se oproti tradičním metodikám snaží o eliminaci zbytečného 

dokumentování každé události nebo aktivity a o zjednodušení procesů změny. Základním 

principem těchto metodik je to, že chceme dodat kvalitní software. To je vcelku jediná 

skutečná hodnota a vše ostatní považujeme za pouhý nástroj. Dokumentaci netvoříme 

kvůli tomu, abychom ji měli, ale především kvůli zlepšení vývoje a používání softwaru 

[3]. 

1.2.1 Agilní manifest (Agile Manifesto) 

Agilní manifest je základem celého agilního přístupu. Nejde zde o nějaký dokument či 

zákon, ale o prohlášení, které sepsala skupina mužů věnujících se vývoji softwaru [3]. 

„Objevujeme lepší způsoby vývoje softwaru tím, že jej tvoříme a pomáháme při jeho 

tvorbě ostatním. Při této práci jsme dospěli k těmto hodnotám: 

• jednotlivci a interakce před procesy a nástroji, 
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• fungující software před vyčerpávající dokumentací, 

• spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě, 

• reagování na změny před dodržováním plánu [3].“ 

Jednotlivá tvrzení si můžeme postupně rozebrat. 

Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji – pro agilní metodiky jsou procesy a 

nástroje důležité, nicméně důležitější jsou jednotlivci a jejich potřeby. Tyto procesy a 

nástroje zde slouží pouze k tomu, aby především vyhověly potřebám jednotlivců a 

provedly plánované interakce [3]. 

Fungující software před vyčerpávající dokumentací – dokumentace slouží jako nástroj, 

který je k danému cíli vypracován, ale primárním cílem je fungující software. Preferuje 

se dokumentace, která je založena na tom, že vývojář kontinuálně dokumentuje svou 

činnost současně s jeho činností [3]. 

Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě – agilní metodiky preferují 

rozumnou spolupráci a ústní komunikaci před komplikovanými smluvními ujednáními, 

které jsou zdlouhavé a velmi detailní a jediným výsledkem je, že máme sice precizní 

smlouvu, ale nemáme fungující software, o který zde především jde [3]. 

Reagování na změny před dodržováním plánu – zákazník si často vůbec neuvědomuje, 

co je reálné a možné dokončit a co nikoliv, proto je nezbytná změna, aby byl výsledek 

podle očekávání zákazníka. Opět zde jde především o lidské jednání a domluvu těchto 

změn pro spokojenost zákazníka [3]. 

Nejčastější důvody pro přechod na agilní metody jsou flexibilita, efektivita, 

předvídatelnost, kvalita i zábava [2]. 

1.2.2 Scrum 

Scrum je jedna z agilních metodik. Zahrnuje kompletní řešení toho, jak zorganizovat 

práci v týmu. Tým pracuje společně pro dosažení definovaného cíle a musí mít schopnost 

rychlé reakce na nové požadavky [2]. 
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1.2.2.1 Role ve Scrumu 

V projektech můžeme zastávat větší množství rolí. Oproti tradičním metodikám zde, ale 

pracovníci bývají univerzálnější a rolí je zde méně. Role můžeme rozdělit na role 

manažerské a role výkonné [3]. 

Manažerské role 

Manažer týmu musí velmi dobře vyvážit autoritu na jedné straně a demokratičnost na 

straně druhé. Manažer, který nemá autoritu zkrátka jako manažer nemůže fungovat. 

Demokratičnost tkví v přidělení určité míry volnosti pracovníkům a v jejich samovolném 

rozhodování. Přeci hlavním úkolem manažera je řídit, a ne kontrolovat každý krok 

podřízeného. Proto, zde jde především o moudré a uvědomělé vedení lidí, kteří jsou do 

určité míry samostatní a jsou schopni samostatné práce [3]. 

Mezi některé vlastnosti dobrého manažera musíme jistě zařadit: 

• odbornou zdatnost, 

• určitý respekt k podřízeným pracovníkům, 

• autoritu a morální kredit, 

• spravedlivý přístup ke všem podřízeným, 

• pevnost ve svých názorech [3]. 

Výkonné role 

Výkonné role jsou ty, kde jako hlavní smysl práce je provádět konkrétní činnosti. 

Definujeme zde pouze jedinou výkonnou roli, a to člena týmu. Ten musí mít samozřejmě 

také několik základních vlastností, které od něj očekáváme, a to sice: samostatnost, 

všestrannost, odbornost, flexibilitu, schopnost pracovat v týmu a ochotu myslet [3]. 

Pigs a Chickens 

Jednotlivý lidé, kteří pracují na projektu, jsou ve Scrumu děleni do dvou hlavních skupin. 

První z nich jsou Pigs a druzí Chickens. Nejedná se o žádné hanlivé urážky, ale toto 

označení vychází z krátkého příběhu. Více podrobností o tomto rozdělení je uvedeno 

v následující tabulce [3]. 
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Tabulka 1: Pigs a Chickens (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

Pigs Chickens 

Popis 

• pracovníci, kteří jsou přímo 

zahrnuti v projektu 

• jsou součástí projektového týmu a 

podílí se na projektových pracích 

• jsou přímo odpovědni za výsledek 

projektu 

Popis 

• pracovníci, kteří nejsou přímo 

zapojeni, ale projekt se jich jenom 

týká 

• nejsou přímo odpovědni za 

výsledek 

• pouze nepřímo ovlivňují projekt a 

jeho výsledek 

Role 

• Product owner 

• Scrum Master 

• Scrum Team Member 

Role 

• Koncový uživatel 

• Konzultant 

• Člen vedení organizace zákazníka 

 

Ti, což patří do skupiny Pigs tedy více tvoří, ale zároveň by měli co nejlépe spolupracovat 

s Chickens, protože právě Chickens budou výsledný software používat, budou za něj 

platit a budou jím ovlivněni [3]. 

1.2.2.2  Projektový tým 

Ve Scrumu existují pouze tři oficiální role, ve kterých můžeme vystupovat, pokud jsme 

členy týmu. A to Product owner, Scrum master, Scrum Team Member [3]. 

Product owner 

Je velmi důležitá osoba, která zastupuje zákazníka. Říkáme, že vlastní produkt, protože 

to on definuje, jak bude produkt vypadat a jeho jednotlivé funkcionality. V projektovém 

týmu je zástupcem zákazníka, a tedy zastupuje jeho zájmy. Může se jednat jak přímo o 

zaměstnance zákazníka, tak o externistu, kterého si zákazník pouze najal. Product owner 

by měl: 

• definovat vizi celého projektu, kam má projekt směřovat a co je jeho cílem, 

• vytvořit Backlog, což je seznam úkolů, 
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• definovat priority a stanovit tak, co má větší hodnotu, 

• respektovat tým a technickou část týmu pod vedením Scrum Mastera, 

• komunikovat se zákazníkem [3]. 

SCRUM Master 

Scrum master není typický „šéf“, ale spíše je to osoba, která umožňuje týmu pracovat, 

jelikož se zde počítá s tím, že členové týmu pracují i bez typického šéfování. Je to osoba, 

která by měla pracovníky dobře motivovat, podporovat a chránit. Za základní úkoly 

Scrum mastera můžeme považovat: 

• pomoc týmu – pomáhá týmu dosáhnout jeho cíle, vede a koordinuje jednotlivé 

meetingy a definuje to, co od členů týmu očekává, 

• řeší problémy – řeší jednotlivé problémy, které se během projektu objeví i 

problémy ohledně komunikace a sporů mezi členy týmu, 

• motivuje – patří sem nejen finanční odměny, ale i pochvala a možnost růstu [3].  

SCRUM Team Member 

Scrum Team Member je člen týmu. Má velkou volnost v plnění svých úkolu, ale zároveň 

plně ovlivňuje finální vzhled a fungování softwaru. Základními úkoly člena týmu jsou: 

• implementace uživatelských příběhu (to, co zákazník požaduje a chce) a tvorba 

výsledného softwaru, 

• připomínkování k projektu [3]. 

1.2.2.3 Zákazník 

Zákazník je významným účastníkem projektu, protože pro zákazníka se celý projekt 

vyvíjí. Jestli je projekt úspěšný nebo ne, posuzujeme podle spokojenosti zákazníka. 

Zákazník má za úkol definovat úkoly, tedy popsat to, co chce a co potřebuje. Musí 

otestovat výsledky, aby mohl říci, zda je vyvíjený software v pořádku a splňuje to, co 

zákazník očekával, v opačném případě vznést včas připomínky [3]. 

1.2.2.4 Základní pojmy a artefakty 

Jako každá jiná metodika i Scrum využívá různé pojmy a artefakty. 
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User Story 

Abychom mohli vyvinout software, musíme znát požadavky svého zákazníka. Zde ale 

figurují dvě protichůdné potřeby, a to pochopitelnost a jednoznačnost pro vývojáře a 

pochopitelnost a jednoznačnost pro zákazníka. Zákazníka nezajímají určité věci, které 

zajímají vývojáře a naopak. Zjednodušeně můžeme říct, že pomocí jednoduchých vět 

definujeme jednotlivé scénáře, které zákazník v roli uživatele výsledného softwaru 

provádí. Je to tedy popis toho, co by systém měl dělat, nikoliv však toho, jak by to měl 

dělat. Například: Stiskem určeného tlačítka chci vytisknout danou sestavu. Základní části 

User Story jsou: 

• definice role – každý uživatel nově vyvíjeného softwaru se nachází v jisté roli, 

kde má určité úkoly, 

•  definice cíle – popis toho, co chceme se systémem vykonat za činnost, popis musí 

být výstižný a věcný, 

• definice užitku – to, čeho chceme dosáhnout, jde o nepovinnou část [3]. 

Sprint 

Sprint je iterace, jinak řečeno jeden z mnoha opakujících se cyklů při vývoji softwaru. 

Cílem každého sprintu je vytvořit spustitelnou aplikaci, která bude validovatelná a 

testovatelná. Uživatel ji bude moci spustit a otestovat ji [3]. 

 

Obrázek 5: Sprint (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 
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Optimální délka sprintu je mezi dvěma a čtyřmi týdny, dále pak přijatelná od jednoho 

týdne do šesti týdnů. Níže uvedená tabulka pomáhá zvolit délku sprintu v konkrétním 

případě [3].  

Tabulka 2: Případy pro zvolení kratších nebo delších sprintů (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

Kratší sprinty Delší sprinty 

• chceme rychlejší obrat projektu a 

častější ukázky pro zákazníka 

• máme často se měnící požadavky 

• tým nemá stabilní výkonnost, je 

třeba v této oblasti pracovat 

• dáváme přednost častějšímu 

plánování a zamýšlení se 

• máme relativně stabilní 

požadavky 

• chceme větší postup v rámci 

jednoho sprintu 

• tým má stabilní, vyrovnanou a 

snadno řiditelnou výkonnost 

• dáváme přednost většímu objemu 

samostatné práce 

 

Backlog 

Backlog můžeme definovat jako seznam nevyřízených úkolů. Tedy seznam User Story, 

které je zapotřebí implementovat do systému. Rozlišujeme dva základní Backlogy: 

• Product Backlog – je kompletní seznam User Story, které je zapotřebí 

implementovat do systému, 

• Sprint Backlog – je seznam úkolů (User Story), které je zapotřebí implementovat 

v rozsahu současného sprintu, je tedy podmnožinou Product Backlogu [3]. 

Scrum tabule 

Má tři sloupce: Spring Backlog, In Progress, Done. Na začátku sprintu se všechny 

naplánované User Stories dají do sloupečku Sprint Backlog a v ideálním případě se 

rozpadnou na jednotlivé úkoly. Členové týmu se postupně zavazují a dokončují konkrétní 

úlohy. Obvykle má každý člen pouze jednu úlohu, ale více členů může mít v jeden čas 

stejnou úlohu. Nejdříve se musí tato úloha dokončit a až poté může člen týmu začít 

pracovat na další. Scrum tabule se využívá při Daily meetingu [2]. 
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Obrázek 6: Scrum tabule (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

1.2.2.5 Průběh projektu 

Průběh vývojového cyklu není nijak složitý. Celý cyklus lze rozdělit do tří etap: 

1) Zahájení 

Cílem je definovat to, co se bude vyvíjet, rozdělit role a kompetence, ujasnit si formu 

spolupráce a seznámit vývojový tým. 

2) Samotný vývoj 

V této fázi probíhá samotný vývoj softwaru, který je iterační a tyto jednotlivé iterace 

nazýváme sprinty.  

3) Ukončení 

Výsledný produkt je finálně otestován, nasazen a poté je daný projekt ukončen [3]. 
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Obrázek 7: Průběh vývojového cyklus (Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

1.2.2.6 Meetingy 

Tyto meetingy se provádí s použitím již definovaných artefaktů. Pracují s User Story, 

plánují sprinty i plní Backlogy. Rozlišujeme meetingy trojího typu: 

• meetingy plánovací – mají snahu naplánovat aktivitu, výsledkem je logický plán, 

jedná se o sprint nebo i celý projekt, 

• meetingy hodnotící – hodnotí a ukončují aktivitu, posuzují, zda proběhlo vše, tak 

jak mělo, 

• meetingy hodnotící i plánovací – je to jen jeden meeting, a to Daily meeting, což 

je každodenní meeting týmu [3]. 

Zahajovací meeting  

Znázorňuje začátek daného projektu. Vytvoří se tým, který se vzájemně seznámí, je 

představena vize a tým se seznámí s daným projektem. Vize se přetvoří do předběžné 

verze Product Backlogu a vymezí se základní atributy projektu [3]. 

Backlog refinement meeting 

Tento meeting obsahově navazuje na zahajovací meeting. Hlavní cíle tohoto meetingu 

jsou: 

• upřesnění Product Backlogu, 

• zavedení výraznějších změn do Product Backlogu, 

• transformace do finální verze Product Backlogu. 
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Na závěr bychom měli dospět k takovému stavu Product Backlogu, který umožní 

naplánovat konkrétní sprint a začít plnit a implementovat jednotlivé úkoly do podoby, 

kterou si zákazník přeje [3].  

Sprint planning meeting 

Cílem je určit plán sprintu. Tento sprint je sestaven z těchto kroků: 

• definice cíle sprintu – definujeme to, co od daného sprintu očekáváme a co má být 

na jeho konci, cílem každého sprintu je přeci vytvořit spustitelný program, a proto 

definujeme konkrétní úkoly, které musíme splnit, 

• vytvoření Sprint Backlogu – seznam úkolů, se kterými začínáme sprint a chceme, 

aby byl na konci sprintu prázdný, v průběhu sprintu ho nedoplňujeme, Sprint 

Backlog je přeci podmnožina Product Backlogu, a proto ji definujeme tak, 

abychom vytvořili právě to, co je definováno jako cíl, 

• definice potřeb pro další ujednání – může nastat potřeba rozšířit úkoly do Product 

Backlogu v průběhu jednání o Sprintu [3]. 

Daily meeting 

Daily meeting (denní meeting) jak už napovídá název probíhá každý pracovní den. Daily 

meeting by měl trvat maximálně 10 až 15 minut. Slouží ke věcnému diskutování o stavu 

projektu. Cílem je přenos informací a odhalení chyb.  Začíná tím, že Scrum master 

provádí zhodnocení stavu sprintu. Toto hodnocení má být velmi stručné. Dále všichni 

členové týmu dostávají slovo a každý člen by měl hovořit o tom: 

• co dělal předcházejícího dne a s jakým výsledkem, 

• co bude dělat v daném dni, 

• jestli se u něj objevily jakékoliv problémy [3]. 

Product Owner je v tomto meetingu pouze jako pozorovatel a neměl by do něj zasahovat. 

Nemusí samozřejmě mlčet, ale může sdělit svůj názor, pokud si některé úkoly představuje 

jinak [3]. 

Sprint review meeting 

Tým poprvé předvádí, co v průběhu sprintu udělal. Sprint Review Meeting je v podstatě 

jediný, kterého se účastní i uživatelé (Chickens) a mají možnost vidět výsledek sprintu. 
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Řádně ho také musí vyzkoušet. Samozřejmě testování může již probíhat i v průběhu 

sprintu. Product owner a Scrum master prezentují a členové týmu odpovídají především 

na případné dotazy [3]. 

Sprint retrospective meeting 

V tomto meetingu se snažíme spíše nalézt problémy a určit to, na co je třeba si dát pozor. 

Trvá obvykle 1 až 2 hodiny a může navazovat na Sprint review meeting. Zhodnocuje se 

zde naprosto vše, co se v průběhu sprintu přihodilo. Tento meeting se věnuje plnění 

úkolů, technikám, přístupům členů týmu atd. Cílem má být zřetelné sdělení co dál, co 

změnit, co zrušit, co ponechat stejné nebo naopak co nově zavést [3]. 

 

Obrázek 8: Retrospektiva (Zdroj: Vlastní zpracování dle [2]) 

Konečný meeting 

Tento meeting zakončuje celý projekt. Je to, to poslední, co by se mělo v projektu učinit, 

tedy oficiální ukončení projektu. Předává se veškerá dokumentace, odsouhlasení 

akceptačních protokolů a dohoda o správě systému [3]. 
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1.3 Informační systém (IS) 

„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 

zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 

pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení [7].“ 

Dalších definic, co je to informační systém můžeme najít mnoho. Můžeme také říci, že 

systém je množina vzájemně propojených komponent a ty pracují dohromady pro celý 

systém tak, aby daný systém naplnil účel. Pokud se uděje změna v jednom prvku, pak se 

vždy dotkne i prvků ostatních [7].  

Pojmy informační technologie a informační systém navzájem splývají, a proto pokud 

zavádíme informační systém, řekneme, že aplikujeme informační technologie a naopak, 

pokud aplikujeme informační technologie, řekneme, že zavádíme informační systém [7]. 

Informační systém v podniku může ovlivnit hodnotu podniku, výrobky a služby, které 

podnik nabízí a také konkurenceschopnost, proto by měli mít manažeři či majitelé 

podniku přehled o přínosech, které souvisí se zavedením informačního systému a řešit 

otázku efektivity nasazení a provozování informačního systému v podniku [4]. 

Prostředky, které vložíme do informačního systému, jsou pro nás výdaje a jejich 

efektivnost budeme měřit, což jsou přínosy z informačního systému [7]. 

V informačním systému lze nalézt několik typů dat. Jsou to sice vždy jen jednotlivé 

soubory, ale můžeme je rozdělit do těchto skupin: 

• aktuální data – popisují současný stav v podniku a vytváří se z nich aktuální 

výstupy a sestavy, 

• archivní data – data, která nejsou aktuálně platná, ale mají velký význam pro 

tvorbu nejrůznějších analýz, 

• prognostická data – data, která vznikla zpracováním plánů, návrhů do budoucna 

a můžou být srovnávána s daty aktuálními [9]. 

Při výběru informačního systému musíme zohlednit uživatele IS v podniku, odvětví 

daného podniku, typ výroby, která v podniku probíhá a v neposlední řadě také hledisko 

velikosti podniku. Toto hledisko je důležité pro správné zvolení architektury IS, pro 

implementaci a provozování IS v podniku [4]. U velkých firem máme na mysli obsáhlé 
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systémy, které jsou jednak podpořeny týmem konzultantů a pracovníků, ale dále je také 

potřeba odlišná úroveň řízení procesů než u malých firem. Záleží také na tom, pro koho 

je informační systém určen [5]. 

Efekt ze zavedení informačního systému se dostavuje až za dlouhou dobu, po které už 

nejsou cíle a očekávání relevantní, tak jako byly definovány na začátku zavedení 

informačního systému [7]. Hodnocení efektivnosti informačního systému je otázkou 

potřeb a jejich efektivního uspokojení. Užitek či přínos informačního systému tedy 

souvisí s tímto uspokojením. Liší se podle různých kategorií subjektu a jejich očekávání. 

Patří sem: 

• majitel – očekává trvalé zhodnocení majetku, který vložil do podniku, 

• manažer – očekává využití možnosti úspěšně řídit podnik, 

• zaměstnanec – očekává lepší pracovní prostředí, 

• zákazník – očekává, že díky tomu získá produkt nebo službu s vyšší přidanou 

hodnotou za přijatelnou cenu [6]. 

1.3.1 Podnikový informační systém 

Protože jednotlivé požadavky řídících úrovní a podnikových úseků mohou požadovat 

nasazení různých podnikových aplikací, tak podnikový informační systém by měl být 

platformou spojující tyto podnikové procesy, informační toky a komunikaci. Abychom 

podpořili integrační poslání podnikového informačního systému, musíme rozhodnout, na 

jaké úrovni je integrace nejvhodnější a také jakým způsobem budou jednotlivé aplikace 

nasazeny. Podnikový informační systém by měl pomoci efektivnímu fungování podniku 

a ovlivnit zpracování každodenní firemní agendy v rámci podnikových procesů. Zde 

můžeme zahrnout, jak již zmiňovanou oblast realizace podnikových procesů, tak oblast 

pracovních návyků uživatele. Manažeři podniku by měli mít k dispozici relevantní 

informace pro rozhodování, a tak i mít možnost náležitě posuzovat problematiku řízení, 

optimalizaci podnikových procesů a disponovat znalostmi o fungování celého podniku. 

Proto by měl podnikový informační systém poskytnout celostní přehled o fungování 

podniku a zabezpečit získání informací pro rozhodování, ať už se tento systém skládá 

z jakýchkoliv komponent a je jakkoliv rozvíjen [8]. 
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Podnikový informační systém slouží jako podpůrný nástroj pro řízení. Především by měl 

podpořit: 

• automatizaci každodenní rutinní agendy, 

• dostupnost informací pro rozhodování, 

• jednotnou verzi pravdy přítomnou ve všech výstupech systému [8]. 

Kvalitu podnikového informačního systému stanovuje především jeho funkčnost, 

spolehlivost, udržitelnost, uživatelský komfort, přizpůsobitelnost, schopnost dalšího 

rozvoje a zabezpečení [8]. 

1.3.2 ERP (Enterprise Resource Planning) 

Informační systém kategorie ERP je definován jako účinný nástroj, který zajišťuje 

plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů a to na úrovni operativní až 

po strategickou. K těmto interním procesům řadíme: 

• výrobu, 

• nákupní, prodejní, (vnitřní) výrobní logistiku, 

• lidské zdroje, 

• ekonomiku [8]. 

Jako základní vlastnosti v ERP systému můžeme definovat: 

• automatizaci a integraci hlavních podnikových procesů, 

• formování a zpřístupnění informací v reálném čase, 

• způsobilost pro zpracování historických dat, 

• sdílení dat, postupů a jejich standardizaci přes celý podnik [8]. 

K dalším požadavkům pro ERP systémy můžeme zahrnout realizaci, jak měřitelných 

přínosů pro snížení nákladů, které mají počátek v neefektivním řízení podniku, tak 

neměřitelných přínosů při řízení procesů. Pojmy jako výkonnost, spolehlivost a 

bezpečnost patří dále k hlavním požadovaným vlastnostem ERP systému [8]. Funkční 

členění se projevuje na struktuře jednotlivých hlavních modulů ERP, ale dokumentace 

různých ERP systémů se s ohledem na nabízenou funkčnost velmi podobají, proto jediné 
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rozdíly můžeme spatřit v počtu a uspořádání těchto modulů a také v zaměření daného 

ERP systému na určitou aplikační oblast a určené typy procesů [10]. 

K dalším doplňkovým požadavkům ze strany uživatelů se řadí to, že systém ERP: 

• funguje jako sjednocený celek, 

• integruje datovou základnu napříč celou organizací, 

• umožňuje parametrickou modifikaci, 

• odráží tok informací a dokladů v podniku, 

• je otevřený pro modifikace,  

• je nachystán na rozšíření o další funkcionality, které mohou zvýšit rozsah a 

velikost požadovaných dat, 

• nepořizuje data v jiné agendě, pokud již v systému existují [8]. 

Lze říci, že tyto celopodnikové aplikace můžeme pokládat za ty, které současný 

podnikový byznys markantně ovlivňují. Ovlivňují rozhodování nejen ve společnostech, 

které disponují zásadním podílem na exportu, ale musíme přihlédnout i k jejich 

důležitosti pro všechny ostatní společnosti, které ERP využívají. Musíme si uvědomit, že 

informační a komunikační technologie mají základní odlišnost od ostatních, zvláště 

výrobních technologií. ICT souvisí s celou společností. Všech jejich oblastí, které se ve 

společnosti nacházejí, a tedy nelze vyčlenit jednu specializovanou skupinu pracovníků, 

pro níž je tato technologie přímo stanovena [4]. 

Vazbu mezi podnikovými informačními systémy a podnikovými procesy vnímáme jako 

velmi úzkou, neboť zlepšení podnikových procesů je výsledkem nasazení podnikového 

informačního systému ve společnosti. Můžeme tedy říci, že hlavní důvody k nasazení 

podnikového informačního systému do firmy jsou snížení nákladů, zkvalitnění odezvy na 

požadavky jednotlivých zákazníků, zvýšení kvality výroby, usnadnění rozhodování a 

v neposlední řadě již zmiňované zlepšení podnikových procesů [4]. 

ERP představuje jádro podnikového informačního systému, které je zaměřené na řízení 

interních podnikových procesů a spolu s aplikacemi SCM, CRM a BI tvoří rozšířené ERP 

(ERP II). Pro toto rozšířené ERP definujeme tyto tři již zmíněné oblasti: 
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• SCM (Supply Chain Management) – řízení dodavatelského řetězce, integrální 

součást může být APS, což je systém sloužící k pokročilému plánování a 

rozvrhování výroby, 

• CRM (Customer Relationship Management) – řízení vztahu se zákazníkem, 

• MIS (Management Information System) – manažerský informační systém [4]. 

1.3.3 Klasifikace ERP systémů 

Tabulka 3: Klasifikace ERP systému podle oborového a funkčního zaměření (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle [8]) 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One 

Schopnost pokrýt 

všechny klíčové 

interní podnikové 

procesy (řízení 

lidských zdrojů, 

výroba, logistika, 

ekonomika). 

Vysoká úroveň 

integrace, dostačující 

pro většinu organizací. 

Nižší detailní 

funkcionalita, nákladná 

customizace. 

Best-of-Breed 

Orientace na 

specifické procesy 

nebo obory. Nemusí 

pokrývat všechny 

klíčové procesy. 

Špičková detailní 

funkcionalita nebo 

specifická oborová 

řešení. 

Obtížnější koordinace 

procesů, 

nekonzistentnosti 

v informacích, nutnost 

řešení více IT projektů. 

Lite ERP 

Odlehčená verze 

standardního ERP 

zaměřená na trh 

malých a středně 

velkých firem. 

Nižší cena, orientace na 

rychlou implementaci. 

Omezení ve 

funkcionalitě, počtu 

uživatelů, možnostech 

rozšíření atd. 

 

1.3.4 Projekty podnikových IS 

Pokud budeme uvažovat o vytvoření nového informačního systému, či jen jeho 

implementaci, úpravě nebo upgradu, vždy se tyto změny IS konají formou projektů. Tyto 
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projekty jsou však odlišné od projektů například ve stavebnictví. Kupříkladu v těchto 

projektech nejde jen o dodávku hmotného produktu, ale další součástí je software, jeho 

nastavení a naplnění daty. Uživatele těchto informačních systému by měli být náležitě 

proškoleni pro práci s daným IS. Pro dané projekty podnikových IS je typické i to, že 

pronikají napříč celým podnikem, ovlivňují nové výrobky a služby podniku, zasahují do 

strategie podniku a probíhají taktéž současně s dalšími projekty. Nezapomínejme také na 

to, že tyto projekty jsou závislé na předchozích zkušenostech uživatelů i konzultantů [4].   

IT projekt můžeme charakterizovat následovně: 

• cíl projektu je vždy trojrozměrný (náklady, čas, cíl), 

• při jeho řešení se sestavuje unikátní tým lidí, 

• je realizován za použití lidských a materiálových zdrojů, 

• je realizován za běžného provozu podniku [8]. 

Nasazení či projekt implementace informačního systému potřebuje pro realizaci dostatek 

zdrojů, které musí být k dispozici v rámci delšího období. Podnikové procesy prochází 

změnou a rovněž uživatel je nucen ke změně jeho chování. Těžší je potom srovnání stavu 

v podniku před tímto projektem a po jeho dokončení, neboť v předchozím systému nelze 

nalézt údaje porovnatelné s konkrétními hodnotami nově nasazeného systému. Po 

dokončení nasazení informačního systému je však pořád nutno provádět další rozvoj 

systému. Inovace, zlepšování a nezbytné změny informačního systému v podstatě nikdy 

nekončí [4]. Každý podnik by měl usilovat o dosažení strategických cílů, a co možná 

nejvyšší účelnosti a dále pak dosažení těchto cílů s minimem vynaložení zdrojů, což 

můžeme považovat za maximální účinnost [7].  

Pro úspěšné zvládnutí projektu v podniku je na straně uživatele velmi důležitá existence: 

• dostatečných speciálních znalostí, 

• dostatek času pro splnění náročných povinností spojených s projektem, 

• schopnost a ochota změnit myšlení a způsoby práce [4]. 

Hlavní problémy a rizika projektu IS jsou: 

• nedodržení plánovaných termínů, 

• překročení rozpočtu (plánovaných nákladů), 
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• zdroje, které jsou potřeba a jsou vyžadovány v danou dobu v projektu, nejsou 

k dispozici, 

• nedostatečná motivace pracovníků, kteří se podílí na projektu, 

• nasazení nevhodné aplikace pro podnik, 

• sladění priorit s jinými projekty a činnostmi ve firmě [4]. 

Proto je také důležitá nejen kvalita produktu a jeho dodavatele, zde můžeme zahrnout 

především schopnosti konzultantů, ale i podmínky na straně uživatele [4]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce se zabývá analýzou současného stavu ve společnosti. V první části je 

uvedeno představení a popis společnosti, jednotlivé její divize a popis informačního 

systému. Další část je věnována vysvětlení jednotlivých fází probíhajícího projektu 

v dané divizi společnosti a také je zde popsán daný modul informačního systému. 

2.1 Představení společnosti 

Název společnosti: AutoCont CZ a.s. 

Právní forma: Akciová společnost 

Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava 

Rok založení: 1990 

Základní jmění: 25 000 000 Kč 

Identifikační číslo: 47676795 

 

 

Obrázek 9: Logo společnosti (Zdroj: [27]) 

AutoCont CZ je česká soukromá společnost působící od roku 1990 v oblasti dodávek 

zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních technologií. V současné 

době je jedním z největších a nejvýznamnějších českých dodavatelů informačních a 

komunikačních technologií. Společnost je také významným obchodním partnerem 

předních světových výrobců a dodavatelů produktů a technologií. Zaměstnává přibližně 

750 zaměstnanců. Nabídka společnosti pokrývá tyto oblasti: IT infrastruktura, podnikové 

aplikace a řešení, vývoj softwaru, outsourcing a cloud, integrace a poradenství. 
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AutoCont CZ je součástí velkého ICT holdingu, do kterého dále patří například slovenská 

společnost AutoCont SK, největší dodavatel CAD řešení v ČR – společnost CAD Studio, 

společnost SIL Servis Partner, zajišťující komplexních služby v oblasti oprav a servisu 

výpočetní techniky a další. AutoCont Holding je od roku 2017 ze 70 % vlastněn skupinou 

KKCG, zbývajících 30 % vlastní management společnosti. 

K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních 

počítačů a systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě. V druhém desetiletí 

své existence se AutoCont CZ zaměřil na poskytování komplexních IT řešení a služeb 

pro firemní klientelu a státní správu, čímž se postupně propracoval mezi nejvýznamnější 

společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů [18]. 

2.2 Historie společnosti 

• 1990 – založení AutoContu v Ostravě 

• 1991 – vznik zastoupení v Praze a v Brně 

• 1992–1994  – systematické budování pobočkové sítě 

• 1995 – AutoCont se stává největším dodavatelem osobních počítačů v ČR 

• 1998 – vznik samostatného AutoContu CZ 

• 1999 – počátek budování specializovaných divizí 

• 2000 – získání a rozjezd prvních velkých outsourcingových kontraktů 

• 2001–2003 – projekt Internet do škol 

• 2005 – přeměna pobočkové sítě na regionální centra 

• 2006 – ukončení retailového prodeje 

• 2010 – vznik CAD Studia fůzí společností Dagis a Xanadu 

• 2011 – rozvoj aktivit na Slovensku 

• 2012 – realizace projektu ISZR (Informační systém základních registrů) 

• 2014 – spolu s Microsoftem spouští v ČR vlastní cloud 

• 2015 – oslavy 25 let firmy 

• 2016 – akvizice společnosti AG COM a její začlenění do AC CZ 

• 2017 – vstup strategického investora KKCG a.s. [19]  
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2.3 Struktura společnosti 

 

Obrázek 10: Struktura společnosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

AutoCont CZ se dále dělí na 2 základní části, které se liší v segmentu trhu, který 

obsluhují. Jsou to Enterprise Business Segment (EBS) a Midmarket Business Segment 

(MM). 

Z hlediska územního členění je společnost rozdělena na regionální centra, které vycházejí 

ze struktury krajů. 

Z hlediska odbornosti obsahuje struktura specializované divize, které kopírují nabídku 

společnosti: 

• divize CIT – Corporate IT infrastruktura, 

• divize ESA – Enterprise Solutions and Applications, 

• divize ECM – Enterprise Content Management, 

• divize PAS – Podnikové aplikace a služby, 

• divize ITSM – Outsourcing a cloud [20]. 

 

Divize CIT – Corporate IT infrastruktura 

Problematika IT infrastruktury je velice široká. Začíná u kabelů položených v zemi a 

naftových generátorů zajišťujících elektrický proud při výpadku. Pokračuje přes výstavbu 
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datových center, komunikační infrastrukturu, nastavení klientského prostředí k zajištěním 

IT bezpečnosti a monitoringu. Končí školením uživatelů a právními rozbory, zda 

informační systémy zákazníka splňují všechny zákonné požadavky [21]. 

Divize ESA – Enterprise Solutions and Applications 

AutoCont vyvinul a nasadil celou řadu vlastních produktů, jako jsou: systém pro správu 

identit, systém pro testování znalostí, systém včasné intervence, systém pro správu 

datových schránek, spisovou službu a mnoho dalších. Vedle toho AutoCont podle 

požadavků svých zákazníků vyvíjí software pro oblast datových skladů, systémů řízení 

výroby, informačních portálů, formulářových systémů a rovněž mobilní aplikace. 

Samostatnou kapitolou jsou průmyslové aplikace v rámci standardů Industry 4.0 [21]. 

Divize ECM – Enterprise Content Management 

Mezi řešení, které AutoCont poskytuje svým zákazníkům patří také content management. 

Jedná se o řešení založená na technologiích IBM FileNet, Kofax nebo Adobe. K 

zákazníkům patří zejména korporace a velké organizace státní nebo veřejné správy. Vedle 

nich ale těchto služeb a řešení využívá také řada dalších společností se specifickými 

požadavky na řešení v oblasti správy a oběhu dokumentů včetně jejich skenování, 

podpory práce s formuláři případně podpory interních nebo zákaznických procesů [21]. 

Divize PAS – Podnikové aplikace a služby 

Portfolio AutoContu pro oblast aplikací je velmi široké. Zahrnuje podnikové informační 

systémy (ERP), systémy pro personalistiku a mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a 

procesů (EPM), pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) i datové sklady nebo Business 

Intelligence [21]. 

Divize ITSM – Outsourcing a cloud 

AutoCont nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, 

přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a 

aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované 

služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20000. Pro rychle 

rostoucí oblast cloudu AutoCont disponuje řešeními a službami založenými na využití 
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veřejného, privátního nebo hybridního cloudu. Cloudové služby poskytuje z vlastních 

datových center v ČR nebo, v případě Microsoft služeb, i z datacenter v zahraničí [21]. 

2.4 Divize PAS 

Pro potřeby této diplomové práce se zde dále budu zabývat pouze jednou divizí 

společnosti, a to divizí PAS. Konkrétně v této divizi je provedena analýza současného 

stavu, která se zabývá projektem AC Prototyp. 

Divize PAS (Podnikové aplikace a služby) se zabývá problematikou informačních 

systémů. Zahrnuje podnikové informační systémy (ERP), systémy pro personalistiku a 

mzdy (PAM), systémy pro řízení projektů a procesů (EPM), pro řízení vztahů se 

zákazníky (CRM) i datové sklady nebo Business Intelligence. Je tvořena specialisty 

seskupenými do 3 týmů Dynamics NAV a 5 týmů Dynamics AX. 

2.5 Microsoft Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) je komplexní podnikový informační systém 

zaměřený na potřeby středně velkých a menších společností, který lze rychle 

implementovat a snadno používat. Systém umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve 

společnosti. Zjednodušuje a řídí klíčové podnikové procesy přes hranice jednotlivých 

oddělení. Podporuje procesy z oblasti řízení financí, obchodu, distribuce, projektového 

řízení, výroby a mnoha dalších. Udržuje informace o zákaznících i servisu a nabízí 

nástroje pro manažerské vyhodnocování a reporting. Díky moderní technologii a 

otevřenému vývojovému prostředí lze Microsoft Dynamics NAV snadno přizpůsobit 

požadavkům uživatelů a firemním procesům [22]. 

Umožňuje získat podrobnější přehled o dění ve společnosti pomocí široké škály reportů, 

automatizuje procesy, související s financemi, obchodem a marketingem, výrobou, 

sklady a zásobováním a mnoha jinými. Je určen pro společnosti, které hledají softwarové 

řešení, které vyniká svou jednoduchostí, pružností a intuitivním uživatelským prostředím. 

Microsoft Dynamics NAV byl dříve znám pod označením Navision. Jednalo se o produkt 

dánské společnosti, který později koupila společnost Microsoft. Nyní spadá Navision do 

rodiny podnikových řešení Microsoft Dynamics. Samozřejmostí ERP řešení je třívrstvá 
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architektura, která zaručuje podstatně vyšší výkon a integraci BI nástrojů (propojení s 

Microsoft Excel či Microsoft Sharepoint) [26]. 

 

Obrázek 11: Microsoft Dynamics NAV (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.6 NAV AddOn moduly 

Standardní funkčnost Microsoft Dynamics NAV lze rozšiřovat pomocí AddOn modulů. 

Zapracováním požadavků desítek zákazníků jsou AutoCont moduly univerzálnější a 

ověřené v praxi. Moduly jsou soustředěny do certifikovaných balíčků. 

AC Productivity Pack – přidává funkce podporující procesní zpracování (Workflow), 

elektronické zpracování dokumentů a komunikaci (Publikování, Datové schránky, 

Elektronická fakturace, EDI, Řízení čárových kódů) anebo doplňující specifické agendy 

(Evidence pošty, Doprava, Reklamace, Helpdesk).  

AC SK Legislative Pack – doplňuje systém v CZ verzi o podporu slovenské legislativy a 

slovenskou jazykovou vrstvu. 

AC Financial Pack – doplňuje systém o lokální požadavky a osvědčené postupy pro české 

a slovenské firmy [22].  
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2.7 Projekt AC Prototyp 

V této podkapitole je popsán a zanalyzován projekt AC Prototyp, který probíhá ve 

společnosti v divizi PAS. Projekt se zabývá celým životním cyklem vývoje NAV AddOn 

modulů systému Microsoft Dynamics NAV pro zákazníky od počáteční fáze analýzy a 

návrhu až po vývoj softwaru, jeho certifikaci, prodej zákazníkům a poslední fází údržby 

a upgradu daného softwaru. Projekt vývoje softwaru je řízen projektovou metodou 

Waterfall, která není příliš optimální pro tento projekt.  

Složitější je zde komunikace se zákazníkem a jeho spolupráce při vývoji. Zákazník do 

procesu vývoje zasahuje jen na začátku a na konci vývoje softwaru. Při samotném vývoji 

do procesu příliš nezasahuje, a tedy každá změna, kterou by zákazník v průběhu 

požadoval je těžce implementovatelná. Také zásadní nedostatky softwaru pro zákazníka 

jsou objeveny až v poslední fázi vývoje a je obtížné na ně reagovat. Výsledkem je jednak 

časové zpoždění a také navýšení pracnosti pro realizační tým. Projektový manažer řídí a 

komunikuje s členy týmu, nejsou zde ale nastaveny přesná pravidla, role a některé úkony, 

což způsobuje neefektivitu v tomto řízení. 

Produkt je vyvíjen na základě specifických požadavků zákazníka a musí být tedy 

přizpůsoben prostředí u zákazníka. V analýze jsou popsány detailně jednotlivé procesy a 

fungování systému u zákazníka, ale často až během následné realizace se ukáže, že 

zanalyzované procesy neodpovídají dané skutečnosti. Některé procesy se až později ukáží 

jako důležité a klíčové pro projekt a v takovém případě je nutno projekt většinou od 

začátku přepracovat, což způsobí obrovskou ztrátu jak časových, tak finančních 

prostředků pro firmu i pro zákazníka. 

Projekt je rozdělen do jednotlivých části, které zde uvedu a podrobněji popíši. 

1) První impuls pro návrh na vytvoření AddOn modulu může plynou z několika 

možností: 

Požadavek od zákazníka – nejčastější scénář, zákazník požaduje vytvoření a 

implementaci na míru vytvořeného AddOn modulu do informačního systému pro své 

podnikání. 

Legislativní potřeba – změní se legislativa nebo je upraven zákon a je potřeba pro tuto 

změnu vytvořit a implementovat AddOn modul k zákazníkovi. 
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Sběr požadavků (Best practises) – vlastní analýza potřeb zákazníků, o co mají zákazníci 

zájem, konzultant zná potřeby zákazníků a přijde s návrhem na AddOn modul. 

2) Rozhodnutí o zobecnění pro implementační bázi (AC Prototyp) 

Rada prototypu rozhodne, zdali se daná funkčnost bude vyvíjet a použije se u zákazníků. 

Druhá možnost, která zde může nastat, je, že toto rozhodnutí může padnout až po nasazení 

softwaru u zákazníka. Tedy nejprve začíná klasický vývoj tohoto softwaru, je provedena 

analýza, návrh, vývoj, nastavení, testování a dolaďování, dokumentace, nasazení u 

zákazníka a poté je rozhodnuto, že software bude použit jako AddOn modul pro 

zákazníky. 

Vývoj softwaru následně probíhá klasicky podle modelu Waterfall: 

3) Analýza 

Požadavky uživatelů jsou základem celkového návrhu, vývoje i dalších úprav a upgradu 

softwaru. Je proto provedena základní analýza všech požadavků od zákazníka na vyvíjený 

software. Jsou tedy sestaveny základní požadavky, cíle a funkčnosti, které zákazník 

požaduje, nicméně nejsou příliš dopodrobna rozebrány, neboť to je náplní další etapy 

vývoje. Sestaven je také časový plán projektu, zdroje nutné pro vývoj a implementaci 

(SW, HW, finance, personál) a již zmíněné definované funkčnosti softwaru od zákazníka. 

Výsledkem je dokument, který popisuje analýzu současného stavu, požadavky uživatelů, 

vstupní a výstupní informace, účel, popis a definici jednotlivých částí softwaru, jeho 

uživatele, dále jeho řešení a také zahrnuje další důležité popisy a seznamy softwaru. Tato 

část je důležitá z hlediska odhalení veškerých chyb, neboť ty chyby, které nebyly 

odhaleny, jsou později velice pracně odstranitelné.  

4) Návrh 

Tato část je výsledkem analýzy. Zpodrobňují se a detailněji se popisují jednotlivé funkce 

a požadavky od zákazníka. Výsledný dokument je obsahem smlouvy se zákazníkem. 

Probíhá detailní návrh o realizaci, časový harmonogram, cena vyvíjeného softwaru a 

detailní popis toho, jak bude probíhat implementace softwaru v praxi. Dále základní 

informace o softwaru, základní informace o zákazníkovi, pro kterého je software vyvíjen, 

uvedení projektového týmu a zaměstnanců, kteří budou spolupracovat s firmou. 

Podrobný popis testovacího provozu softwaru a také podmínky předání servisu. Veškeré 
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fakta musí být uvedeny v dostatečném detailním provedení a musí být zřejmá a 

pochopitelná pro všechny zúčastněné strany. Výsledek tohoto procesu slouží jako 

podklad pro realizaci, implementaci, následné testování, ale i pro budoucí údržbu, rozvoj 

a upgrade softwaru. 

5) Vývoj 

Programování samotného softwaru. Programátoři postupně implementují jednotlivé 

požadavky zákazníka a analytik nese odpovědnost za správnost řešení. Podklad pro práci 

jsou veškeré informace, které byly shromážděny v předchozích procesech vývoje. 

Naprogramují se veškeré funkce a doladí jejich propojení. 

6) Nastavení  

Parametrizace a migrace. 

7) Testování a dolaďování 

Nejprve probíhá testování ihned po vývoji na připravených datech. Až poté je software 

otestován u zákazníka. Je nutné vyzkoušet veškeré možné funkce softwaru na datech a 

identifikovat tak případné nedostatky. 

8) Dokumentace 

Vytvoření uživatelské a provozní dokumentace, popis jednotlivých postupů a popis práce 

se softwarem. 

9) Nasazení u zákazníka 

Instalace programového a technického vybavení a zavedení do provozu u zákazníka. 

Probíhá také školení všech uživatelů softwaru a je poskytnut manuál k softwaru. 

10) Údržba, rozvoj a upgrade 

Z časového hlediska jde o nejdelší období. Na základě smluv se zákazníkem je 

poskytována údržba softwaru a její další rozvoj a upgrade. 

Po vývoji softwaru, a pokud je rozhodnuto o vytvoření nového AddOn modulu, začínají 

probíhat další fáze s tím spojené. 

11) Registrace AddOn modulu u společnosti Microsoft 
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12) Příprava AddOn modulu: 

• Microsoft přidělí objekty, 

• smlouvy – registrace, 

• přidání do licence NAV. 

 

13) CfMD certifikace 

Pro CfMD certifikaci musí být splněno několik požadavků. Je proveden Software solution 

test, který má své specifika a slouží k otestování softwaru a dále jsou potřeba zákaznické 

reference. 

Software solution test – test softwarového řešení, který testuje následující hlavní oblasti 

požadavků: 

• vývoj – řešení je naprogramováno podle programových požadavků společnosti 

Microsoft, 

• dokumentace – k řešení musí být připravena správná dokumentace (podrobný 

návod, nápovědy k funkcionalitám), postup instalace, zálohování a obnovení musí 

být také zdokumentováno pro partnery a zákazníky, 

• technologie, konfigurace, překlad a platforma se musí řídit standardy společnosti 

Microsoft, 

• rozšíření a přizpůsobení řešení, 

• upgrade a údržba řešení. 

Zákaznické reference – dané řešení musí mít alespoň deset zákaznických referencí. 

Po CfMD certifikaci je AddOn modul připraven k prodeji a implementaci u zákazníků a 

partnerů. 

2.8 Modul SK AddOn 

V této podkapitole jsem popsal modul SK AddOn a všechny jeho funkcionality, abych 

mohl později určit a rozložit vývoj tohoto modulu do více části, tak jak mohou za sebou 

probíhat. 
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Modul SK AddOn doplňuje systém Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ o funkcionality 

pro podporu slovenské legislativy. Česká funkcionalita zajišťuje z části i požadavky 

slovenské legislativy. Tento modul přidává pouze rozdílové funkcionality. Ty slouží k 

zajištění specifických požadavků slovenské legislativy. Modul zahrnuje i slovenskou 

jazykovou vrstvu. 

Mezi hlavní funkcionality modulu SK AddOn patří: 

• výkazy slovenské legislativy, 

o rozvaha a výkaz zisků a ztrát, 

o výkaz DPH, 

o kontrolní výkaz DPH, 

o souhrnné hlášení, 

o výkaz intrastat, 

• SEPA platby, 

• institut nespolehlivého plátce, 

• daňové odpisy dle slovenské legislativy, 

• slovenská jazykové vrstva pro aplikační objekty, klienty (RTC, Web) a Server. 

 

1) Výkazy slovenské legislativy 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát 

Pro potřeby výkazů slovenské legislativy bude v systému NAV 2017 využívána 

standartní funkčnost účetních schémat doplněná o úpravy, které umožňují export 

jednotlivých účetních výkazů na portál finanční správy SR. 

Jednotlivé řádky výkazů, rozvaha a výkaz zisků a ztrát se definují v modulu Účetní 

schémata. Pro každý výkaz bude nadefinované samostatné schéma a k příslušnému 

účetnímu schématu bude nadefinované i rozložení sloupců. 

Do nastavení šablony bude přidáno pole Přiřazeno legislativě (SKY/CSY). Pole Přiřazeno 

legislativě slouží k oddělení SK a CZ výkazů prostřednictvím filtru. Pro export finančních 

výkazů do xml musí mít jednotlivé řádky nastaveno mapování v pomocné tabulce podle 

výkazů stanovených Finanční správou SR. Je potřebné namapovat každé porovnávací 
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období a řádek/sloupec samostatně. To znamená, že pro každý řádek výkazu bude 

nastavené mapování běžného a minulého období. 

Na samotný export účetního schématu bude použita standartní funkčnost účetních 

schémat. Export můžeme uskutečnit v přehledu účetního schématu ze seznamu Výsledky 

účetních schémat. Uživatel zadá období, které chce exportovat a následně kliknutím na 

pás s nástroji – Export do xml se zobrazí formulář, ve kterém se nacházejí další pole pro 

potřeby exportu. 

 

Obrázek 12: Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Účetní závěrka 

Je nutné importovat rozvahu a výsledovku z jednoho xml souboru. Ke spojení souboru 

rozvahy a výsledovky slouží volba Účetní závěrka SK. 
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Obrázek 13: Účetní závěrka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Výkaz DPH 

Stejně jako v případě výkazu vztahujících se k účetní závěrce bude i v případě výkazů 

DPH využita standartní funkcionalita systému. Pro zachování historických výkazů DPH 

se při každé změně struktury výkazu vyplývající ze změny legislativy vytvoří nový list 

výkazu DPH s příslušným označením. XML schéma k výkazu DPH je potřebné do 

aplikace naimportovat. Po importu je třeba schématu přiřadit xml port. 

Na export bude využito tlačítko nacházející se na páse s nástroji „Exportovat“. 

Prostřednictvím tohoto tlačítka se zobrazuje formulář tisku, kde je potřebné vyplnit údaje 

stejně jako při zadávání kritérií pro zobrazení náhledu schématu. Do pole název souboru 

se zadá název souboru a místo na disku, kam se má výkaz po jeho vygenerování uložit. 

V jakém formátu se bude soubor generovat, je dáno v nastavení šablon výkazu. 

Při exportu bude použita taková struktura xml souboru, která je definována pro konkrétní 

list výkazu DPH. Tímto se zabezpečí, že soubor xml bude k dispozici v platné struktuře 

pro každé vykazované období a bude možné jej načítat do formuláře na stránce Finanční 

správy, resp. do aplikace eDane při elektronickém podání výkazu DPH. Po zadání 

potřebných údajů a jejich potvrzení prostřednictvím funkčního tlačítka OK vygeneruje 

systém soubor ve formátu xml. 
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Obrázek 14: Výkaz DPH (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dobropis 

Pro parametrizaci řádků výkazu bude využité pole Kód původu. Použití kódu původu 

bude navázané na typ dobropisu, který uživatel zadá při účtování tohoto dokladu. Pro 

nastavení Kódu původu pro typ dobropisu „Interní dobropis“ bude přidané pole 

v nastavení kódu původu. 

Faktura 

Pro parametrizaci Výkazu DPH bude použito pole Kód původu. Úprava bude stejná pro 

nákupní i prodejní faktury. Na stránku faktur přibude zaškrtávací pole Vrubopis a pole 

Číslo původního dokladu (stejně jako u dobropisů). V nastavení kódu původu bude pro 

tento typ dokladu doplněno pole. 

Typ dokladu 

Pro filtrování v řádku výkazu DPH lze využít pole Typ dokladu a Filtr typu dokladu. 

Pokud se pole Typ dokladu nastaví na hodnotu Filtr, pak lze nadefinovat v poli Filtr typu 

dokladu, s jakým typem dokladu se mají filtrovat položky DPH. 
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Obrázek 15: Typ dokladu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kontrolní výkaz DPH 

Rozšířená parametrizace řádků výkazu DPH: Filtr kódu původu, sekce kontrolního 

výkazu DPH pro fyzické osoby, Typ dokladu. 

Nastavují se sekce dle výkazu Kontrolný výkaz daň z pridanej hodnoty. Pro vykazování 

přijatých zjednodušených faktur je nutno vytvořit tři sekce. Nastavení jednotlivých sekcí 

kontrolního výkazu je definované v tabulce Přiřazení řádků sekcí, kde je ke každému 

sloupci jednotlivých sekcí přiřazeno pole z jednotlivých tabulek. Toto nastavení je 

přístupné/editovatelné pro uživatele či konzultanty. 

 

Obrázek 16: Kontrolní výkaz DPH (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vytvoření kontrolního výkazu DPH – nový kontrolní výkaz DPH se zadává na Kartě 

kontrolního výkazu DPH. Na záložce Ostatní je nutné správně vyplnit pole XML schéma. 

Návrh řádků výkazu probíhá přes funkci Naplň řádky výkazu. Pro jednoduchou kontrolu 

slouží možnost zobrazení součtů položek načítaných do jednotlivých sekcí KV s možností 

zobrazení dokladů, z kterých se skládá zobrazovaná suma. 

Export kontrolního výkazu DPH – exportní soubor ve formátu xml se generuje přímo z 

otevřeného/zpracovaného, resp. zpracovávaného formuláře. Tím se zabezpečí, že systém 

do souboru xml vybere jen ty řádky, které jsou načtené v konkrétním formuláři. 

 

Obrázek 17: Export kontrolního výkazu DPH (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Souhrnný výkaz – na vytvoření souhrnného výkazu bude použita standartní funkcionalita. 

Struktura výstupního souboru je daná schématem XML, který je potřebné do aplikace 

naimportovat a přiřadit číslo XML portu. 

Výkaz intrastat – na vytvoření souhrnného výkazu bude použitá standartní funkcionalita. 

Avšak podle nastavení ve financích v poli Legislativa je rozlišen konkrétní export pro SK 

a CS. 

2) SEPA platby  

Nastavení SEPA platebního styku je definované v Parametrizace SK/Oblasti/Správa 

financí/Bankovní správa/Nastavení export/importu banky. Pro zpracování příkazu pro 

úhradu či výpis ve formátu SEPA bude využita standartní funkčnost systému. 
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Obrázek 18: SEPA platby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3) Institut nespolehlivého plátce 

Funkcionalita je postavená na manuálním spuštění reportu z uvedeného souboru 

(uloženého na pevném disku nebo v lokálním adresáři pro import údajů do NAV). 

Import se spustí pomocí tlačítka Položky nespolehlivosti, přičemž uživatel vybere objekt 

spadající do konkrétní legislativy (je možné přidat i do menu). Při vytvoření nové karty 

Zákazníka / Dodavatele je potřebné tabulku Položky nespolehlivosti aktualizovat pomocí 

tlačítka Kontroluj všechny položky. 

Pro načtení údajů systém zkontroluje údaje na kartách zákazníků/dodavatelů a dohledá a 

vepíše na karty zákazníků nebo dodavatelů nacházejících se v uvedeném seznamu do pole 

Nespolehlivý plátce – ANO. V případě, že se zákazník/dodavatel v uvedeném v seznamu 

nenachází, zůstane údaj Nespolehlivý plátce prázdný. Do pole datum kontroly se přenáší 

datum importu údajů ze souboru. 
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Obrázek 19: Položky nespolehlivosti plátce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

4) Daňové odpisy dle slovenské legislativy 

Podle Zákona o dani z příjmů se roční odpis určuje s přesností na kalendářní měsíce, a to 

do měsíce, v kterém byly splněné podmínky pro odpisování, tzn. měsícem, v kterém se 

majetek začal účtovat nebo evidovat. Roční odpisy v prvním roce odepisování lze uplatnit 

jen ve výši odpovídající tomuto zdaňovacímu období v závislosti na počtu kalendářních 

měsíců, v kterých se majetek využíval na zabezpečení příjmů. 

Nastavení DM – pokud chceme zajistit výpočet odpisů v závislosti na počtu měsíců, je 

nutné v Nastavení DM zaškrtnout pole Krácení odpisů v 1. roce. 

 

Obrázek 20: Nastavení DM (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Při zadání odpisování je nutné pro daňovou knihu správně vyplnit pole Počáteční datum 

odepisování. Počáteční datum odepisování musí být vždy k prvnímu dni měsíce. Pro 

výpočet odpisů použije standardní dávku Výpočet odpisů. 

Při rovnoměrném odepisování se nepoužívá pole Neuplatněná částka odpisu 1. roku. 

Nutné je pouze správně vyplnit Počáteční datum odepisování a v dávce pro výpočet 

odpisů nezadávat Počet dní platnosti. 

 

Obrázek 21: Položky DM (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.9 Shrnutí analýzy 

Systém Microsoft Dynamics NAV začíná využívat čím dál tím více zákazníků, a proto 

má firma stále více zakázek na implementaci tohoto informačního systému. Jednotliví 

zákazníci mají samozřejmě specifické požadavky na funkčnost systému a firma tedy musí 

vyvíjet jednotlivé AddOn moduly systému na přání zákazníka. 

Z provedené analýzy vyplývá, že projekt AC Prototyp je nedostatečně efektivně 

projektově řízen a potřebuje některé změny v celkovém řízení. Projektové řízení vývoje 

pomocí modelu Waterfall není příliš vhodné ani optimální a nedokáže reagovat na 

jednotlivé probíhající změny. Po konzultaci s managementem společnosti bylo 

rozhodnuto o použití agilní metodiky Scrum pro tento projekt vývoje modulů 

informačního systému. 
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Především zde půjde o zefektivnění tohoto procesu vývoje, určení přesných rolí a o 

komunikaci se zákazníkem při vývoji, neboť špatná komunikace se zákazníkem a 

nezapojení zákazníka do procesu vývoje softwaru má za následek scénář, kdy je vyvinut 

modul, který v konečném důsledku neodpovídá stanoveným požadavkům zákazníka. 

Každá změna je tak obtížně implementovatelná a nedostatky či špatné porozumění 

požadavkům zákazníka se projeví až v poslední fázi, a tím je způsobena ztráta jak 

časových, tak finančních prostředků. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Na základě provedené analýzy současného stavu jsou v této části práce detailně popsány 

navrhované změny v projektu a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky Scrum. 

Jednotlivé návrhy a popis sprintů v probíhajícím projektu jsou také provedeny na 

praktickém příkladu vývoje modulu informačního systému SK AddOn. Dále jsou zde 

uvedeny vhodné podpůrné nástroje pro agilní řízení projektů a na závěr jsou zpracovány 

jednotlivé přínosy a náklady na zavedení pro společnost. 

Stávající řízení tohoto projektu má několik nevýhod, které by díky zavedení tohoto 

agilního řízení měly být anulovány. Mezi jednotlivé nevýhody můžeme uvést: 

• špatná schopnost práce s měnícími se požadavky, které zákazník požaduje 

při implementaci, 

• nejasná a slabá komunikace se zákazníkem, ale také i mezi jednotlivými členy 

týmu, 

• nevhodná či špatná specifikace požadavků, 

• nekonzistentnost v požadavcích nebo návrhu, 

• pozdní odhalení chyb a problémů, 

• nedostatečné testování softwaru. 

Zákazník vidí konečný výsledek až v poslední fázi, a proto je případná úprava či změna 

softwaru poněkud složitá a finančně i časově náročná. 

3.1 Projekt vývoje modulu pomocí metodiky Scrum 

V této podkapitole jsem uvedl detailnější popis toho, jak by měl projekt vývoje probíhat, 

jak by mělo vypadat sestavení Scrum teamu a jednotlivých rolí. Dále jsem určil všechny 

základní pojmy a artefakty, které zde budou pro projekt použity a také detailněji popsal 

jednotlivé meetingy, které budou v rámci projektu probíhat. 

3.1.1 Scrum team 

Sestavení Scrum týmu bude zahrnovat pouze tři role. Jsou to Scrum master, Scrum team 

member a Product owner. Scrum master pomáhá a motivuje tým, zajišťuje komunikaci 

jak v týmu, tak komunikuje se zákazníkem. Samotný tým je složen z jednotlivých členů 



58 

 

s různými znalostmi, které jsou potřeba k vývoji daného softwaru. Každý člen týmu je 

Scrum team member. Poslední rolí je Product owner, což je člověk, který zastupuje 

zákazníka. 

3.1.1.1 Nové role v týmu 

SCRUM Master 

Scrum master bude určen managementem společnosti. Je to velmi důležitý člen týmu. 

Přímo tým neřídí, ale umožňuje mu pracovat. Pomáhá týmu v dosažení jeho cíle a 

zajišťuje plynulé fungování týmu. Pokud nastane v týmu problém, má na starosti jeho 

identifikaci a jeho řešení. Může jít o problém, který ovlivňuje chod týmu nebo i celého 

projektu, problémy ohledně komunikace mezi členy týmu nebo komunikace se 

zákazníkem. Hledá řešení těchto problémů a snaží se o bezproblémovou realizaci daných 

úkolů. Některé úkoly ale nemusí řešit sám. Pověří jednotlivé členy týmu, kteří jsou poté 

odpovědni za jejich splnění. Musí členům týmu tedy důvěřovat, nechat je dělat jejich 

práci a věřit, že jsou schopni dané úkoly splnit sami. 

Motivuje jednotlivé členy týmu a stará se o jejich rozvoj a vzdělání. Měl by mít neustále 

nové nápady, které týmu předloží, diskutuje o nich a výsledkem by měla být zlepšující se 

práce v daném týmu. 

Řídí jednotlivé meetingy a všechny schůzky se zákazníkem. Plánuje tyto meetingy a stará 

se, aby tyto meetingy probíhaly, tak jak mají, a byly účelné pro splnění daných úkolů. 

Scrum master musí mít zkušenosti, o které se s týmem dělí. Upřesňuje správnou cestu, 

pokud si členové týmu nejsou jisti. Pomáhá jim také pochopit principy Scrumu a 

kontroluje dodržování jeho struktury. 

SCRUM Team Member 

Jsou to všichni členové daného týmu, který je v rámci projektu sestaven. V tomto projektu 

se tým skládá s pěti členů. Každý z nich má svou určitou roli. Vystupovat zde budou 

konzultanti (testeři), analytik a programátoři. 

Konzultant (Tester): V týmu jsou dva konzultanti. Pomáhají při sestavování požadavků 

na software od zákazníka. Konzultují vzniklá řešení a jejich proveditelnost. Starají se o 

nasazení výsledného softwaru u zákazníka. Poskytují zákazníkům, tedy uživatelům 
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výsledného softwaru, školení. Podílí se na administrativních úkolech v týmu a na 

dokumentaci k softwaru a k dalším zadaným úkolům. 

Analytik: V týmu je pouze jeden analytik. Zhotovuje podrobné analýzy. Tyto analýzy se 

týkají procesů a dané problematiky. Zná jednotlivé interní i externí procesy, které zde 

probíhají a na jejich základě se určuje výsledek, který bude použit při navrhovaném 

řešení. 

Programátoři: V týmu jsou dva programátoři. Na základě navrhovaných řešení 

implementují jednotlivé požadavky zákazníka do výsledného řešení. 

Celý tým je zodpovědný za dokončení všech svých úkolů. 

Product owner 

V rámci daného projektu bude v týmu také určen jeden Product owner. Ten má na starosti 

komunikaci se zákazníkem, tedy s koncovými uživateli. Definuje jejich požadavky a ty 

předává projektovému týmu. Vytvoří Backlog, což je seznam úkolů a stanoví priority 

k jednotlivým úkolům. 

Neřídí tým ani nijak nepřikazuje jednotlivým členům týmu, co mají nebo nemají právě 

dělat. Tým podporuje v jeho činnosti při vývoji softwaru a zajímá se o výsledky 

jednotlivých iterací, což jsou dané sprinty. Určuje požadavky na případné změny po 

každém ukončeném sprintu. 

Musí mít tedy velmi dobré komunikační dovednosti. Musí vědět přesně, co zákazník 

požaduje, jaké má potřeby, a toto vše poskytnout projektovému týmu. Musí být také týmu 

kdykoliv k dispozici. 

3.1.2 Zákazník 

Zákazník je významný účastník projektu. Je to totiž koncový uživatel daného vyvíjeného 

softwaru. Je aktivně zapojen do celého projektu vývoje softwaru prostřednictvím Product 

ownera. Klade si a definuje vlastní požadavky na vyvíjený software. Má tedy 

bezprostřední vliv na funkcionalitu softwaru. Určuje, jaké změny budou během vývoje 

implementovány a co je pro něj prioritou, aby výsledné řešení obsahovalo. 
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Je také neustále informován o průběhu projektu, co je a co není již hotovo, aby mohl 

případně včas vznést připomínky, které budou v další fázi vývoje implementovány do 

výsledného řešení. Testuje výsledný software a rozhodne, jestli je již s výsledným 

řešením spokojen nebo požaduje změny. 

3.1.3 Backlog 

V průběhu projektu vzniknou jednotlivé backlogy, což považujeme za seznamy úkolů, 

které je potřeba udělat a implementovat do softwaru. Bude vytvořen Product Backlog, 

což bude náš kompletní seznam úkolů a Sprint Backlog, který bude zahrnovat seznam 

úkolů, které musí být splněny v daném Sprintu. Sprint Backlog bude tedy podmnožinou 

Product Backlogu. 

3.1.3.1 Product Backlog 

Na vytvoření Product Backlogu se podílí především Product owner, který definuje 

všechny požadavky a úkoly, které mají být implementovány. Vytvoří a dolaďuje tyto 

požadavky a úkoly na základě komunikace se Scrum master a celým týmem.  

Jak by v rámci tohoto projektu měl vypadat tento seznam Product Backlogu, jsem uvedl 

v popisu daného meetingu, kdy je tento Product Backlog vytvářen. 

3.1.3.2 Sprint Backlog 

Sprint Backlog je seznam úkolů na daný právě probíhající sprint. Jsou to úkoly z Product 

Backlogu, které mají být v tomto sprintu splněny.  

Možnou podobu tohoto Sprint Backlogu k projektu jsem uvedl v popisu daného 

meetingu, kdy je tento seznam Sprint Backlog vytvořen. 

3.1.4 Scrum tabule 

Scrum tabule bude použitá při každém sprintu. Bude obsahovat tři sloupce: Backlog, In 

progress a Done. Při začátku sprintu se všechny požadavky od zákazníka, které mají být 

implementovány v rámci daného sprintu, dají do prvního sloupečku Backlog. Jedná se o 

všechny úkoly, které je potřeba v tomto sprintu splnit. Každý den při krátkém Daily 

meetingu se postupně tyto úkoly budou dávat do druhého sloupečku In progress, což bude 
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značit, že na daném úkolu začal někdo z týmu pracovat. Každý úkol bude mít přiřazeného 

člena, na některých úkolech bude členů přiřazených více.  

Po splnění úkolu se daný úkol přesune do posledního sloupečku Done, kde budou všechny 

úkoly, které již byly splněny. Tak bude zaručeno to, že v rámci daného sprintu je vždy 

jasně dáno a rozvrženo, které úkoly bude potřeba ještě splnit a naopak, které jsou již 

hotovy. 

Podobu toho, jak by mohla daná Scrum tabule vypadat v rámci daného probíhajícího 

sprintu, jsem uvedl v popisu meetingu, kdy je tato Scrum tabule vytvořena. 

3.1.5 Meetingy 

V průběhu celého projektu bude probíhat několik meetingů. Níže detailněji popíši, jak by 

mohly jednotlivé meetingy v průběhu celého projektu probíhat, a zaměřím se na důležité 

části každého meetingu v tomto projektu. 

Délka jednoho sprintu bude dva týdny, tedy deset pracovní dní. Pokud by tato délka 

nevyhovovala a bylo ji nutno prodloužit vzhledem k daným úkolům, může se délka 

sprintu posunout ještě o jeden týden. Delší doba sprintu by již nepřinášela potřebnou 

efektivitu, naopak kratší doba sprintu je nedostatečná pro vytvoření funkčního řešení. 

Sprint bude začínat vždy v pondělí Sprint planning meetingem, kde se plánuje přesný 

průběh jednoho sprintu, a končit tedy bude další pátek Sprint review meetingem, kterého 

se účastní i zákazník a vidí výsledek sprintu. 

3.1.5.1 Zahajovací meeting 

Při zahajovacím meetingu je oficiálně zahájen daný projekt. Scrum master a vytvořený 

tým se poprvé sejdou. Začínají se seznamovat s daným projektem. Product owner 

představí vizi projektu a v komunikaci společně s celým týmem a Scrum mastrem se 

začíná pomalu vytvářet první verze Product Backlogu. Určí se hlavní požadavky, které 

zákazník chce a měly by být implementovány v projektu.  

V našem případě mezi hlavní požadavky na implementaci patří: 

• jednotlivé výkazy slovenské legislativy, 

• SEPA platby, 
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• Institut nespolehlivého plátce, 

• daňové odpisy dle slovenské legislativy, 

• slovenská jazyková vrstva. 

Tyto požadavky jsou dále rozepsány a je uveden konečný stav Product Backlogu hned 

v následujícím Backlog refinement meetingu. 

3.1.5.2 Backlog refinement meeting 

Ještě tentýž týden následuje Backlog refinement meeting, kde začíná po promyšlení 

úprava první verze Product Backlogu, která byla vytvořena při zahajovacím meetingu. 

Opět Scrum master společně s týmem komunikuje s Product ownerem na upřesnění 

požadavků. Každý má svoje vlastní připomínky a návrhy. Na jejich základě dojde 

k upravení těchto požadavků a dané změny jsou zavedeny do Product Backlogu. Na závěr 

tohoto meetingu dojdeme k finální verzi Product Backlogu. Ta pak umožní začít plánovat 

konkrétní sprint s jednotlivými úkoly. 

Zde uvádím konečný stav Product Backlogu, tedy všech úkolů a požadavků, které se 

musejí implementovat: 

Jednotlivé výkazy slovenské legislativy 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát: 

• export účetních výkazů, 

• následný import těchto uložených souborů, 

• definice samostatných schémat, 

• pole k oddělení SK a CZ výkazů, 

• import rozvahy a výkazu zisků a ztrát z jednoho xml souboru. 

Výkaz DPH: 

• export výkazů DPH, 

• import výkazů DPH, 

• nastavení výkazů DPH. 

Opravné daňové doklady: 
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• dobropis. 

Kontrolní výkaz DPH: 

• rozšíření parametrizace řádků výkazu DPH, 

• nastavení sekcí kontrolního výkazu DPH, 

• xml schémata, 

• vytvoření kontrolního výkazu DPH, 

• export kontrolního výkazu DPH. 

Souhrnné hlášení: 

• vytvoření souhrnného výkazu. 

Výkaz Intrastat: 

• rozlišení exportu výkazu pro SK a CZ. 

SEPA platby: 

• nastavení SEPA platebního styku. 

Institut nespolehlivého plátce: 

• import souboru, 

• kontrola údajů. 

Daňové odpisy dle slovenské legislativy: 

• nastavení DM, 

• nastavení karty DM, 

• výpočet odpisů – zrychlené odepisování, rovnoměrné odepisování. 

Slovenská jazyková vrstva pro aplikační objekty, klienty (RTC, Web) a Server: 

• přeložení do slovenského jazyka a úprava veškerých aplikačních objektů, 

• úprava RTC klienta a Web klienta případně Serveru. 

Dále se musí vytvořit dokumentace k softwaru. Ta bude obsahovat popis jednotlivých 

implementovaných funkcionalit, objektů a také popis instalace modulu. Dokumentace 

bude vznikat postupně během vývoje modulu. 
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3.1.5.3 Sprint planning meeting 

Tímto meetingem začíná daný sprint. Celý tým společně se Scrum masterem si definují 

cíl tohoto sprintu. Na konci tohoto sprintu musí být spustitelný software, který si může 

zákazník otestovat a vznést k němu požadavky na případnou úpravu. Scrum master řídí a 

vede tento meeting. Tohoto meetingu se účastní jak Scrum master a celý tým, tak i 

Product owner. 

Níže uvádím popis toho, co by dané sprinty mohly obsahovat. Každý sprint má vytvořený 

vlastní Sprint Backlog, který obsahuje jednotlivé úkoly a požadavky na implementaci. 

Dané Sprint Backlogy vznikly rozdělením finální verze Product Backlogu. Naplánovaný 

Sprint Backlog se již v průběhu sprintu nemění. V rámci každého sprintu probíhá také 

postupné testování ještě předtím, než výsledný softwarem vytvořený v rámci jednoho 

sprintu otestuje uživatel. 

1. Sprint 

V prvním sprintu bude obsahovat Sprint Backlog: 

Jednotlivé výkazy slovenské legislativy 

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát: 

• export účetních výkazů, 

• následný import těchto uložených souborů, 

• definice samostatných schémat, 

• pole k oddělení SK a CZ výkazů, 

• import rozvahy a výkazu zisků a ztrát z jednoho xml souboru. 

Výkaz DPH: 

• export výkazů DPH, 

• import výkazů DPH, 

• nastavení výkazů DPH. 

Opravné daňové doklady: 

• dobropis. 
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Kontrolní výkaz DPH: 

• rozšíření parametrizace řádků výkazu DPH, 

• nastavení sekcí kontrolního výkazu DPH, 

• xml schémata, 

• vytvoření kontrolního výkazu DPH, 

• export kontrolního výkazu DPH. 

Souhrnné hlášení: 

• vytvoření souhrnného výkazu. 

Výkaz Intrastat: 

• rozlišení exportu výkazu pro SK a CZ. 

 

2. Sprint 

V druhém sprintu může již dojít k možnému upravení požadavků a Sprint Backlogu, 

například pokud zákazník na konci prvního sprintu otestuje výsledné řešení a bude 

požadovat změny, které se budou muset opět implementovat. 

Sprint Backlog pro druhý sprint: 

SEPA platby: 

• nastavení SEPA platebního styku. 

Institut nespolehlivého plátce: 

• import souboru, 

• kontrola údajů. 

Daňové odpisy dle slovenské legislativy: 

• nastavení DM, 

• nastavení karty DM, 

• výpočet odpisů – zrychlené odepisování, rovnoměrné odepisování. 

 

3. Sprint 
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Sprint Backlog pro třetí sprint: 

Slovenská jazyková vrstva pro aplikační objekty, klienty (RTC, Web) a Server: 

• přeložení do slovenského jazyka a úprava veškerých aplikačních objektů, 

• úprava RTC klienta a Web klienta případně Serveru. 

Dále v rámci tohoto meetingu vzniká Scrum tabule. Obsahuje jednotlivé Sprint Backlogy 

vždy na daný meeting. Scrum tabule je důležitá z hlediska sledování průběhu sprintu, 

abychom věděli, co je potřeba ještě dokončit a co je již hotovo. 

Scrum tabule na začátku sprintu: 

 

Obrázek 22: Scrum tabule na začátku sprintu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Scrum tabule v průběhu sprintu: 
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Obrázek 23: Scrum tabule v průběhu sprintu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.5.4 Daily meeting 

Daily meeting probíhá každý den od začátku daného sprintu. Scrum master společně 

s celým týmem se sejdou v dané místnosti, která je předem určena, vždy v devět hodin 

ráno. Meeting začíná tím, že velmi stručně Scrum master provede zhodnocení stavu 

sprintu. To trvá nanejvýš pár minut. Tento meeting, jeho uspořádání a vedení má na 

starosti Scrum master. Ten také hlídá, aby členové týmu mluvili pouze k věci a nezabíhali 

příliš do podrobností.  

Poté postupně dostávají slovo členové týmu. Každý člen hovoří o tom, co dělal 

předcházející den a co bude dělat dnes. Musí od něj také zaznít, zdali nenarazil na nějaký 

problém při plnění svých úkolů, případně jestli jej nepotřebuje prodiskutovat nebo s ním 

pomoci. Pokud se objeví problém, probíhá diskuze společně se Scrum masterem, 

případně s Product ownerem. Účast Product ownera není na tomto meetingu každý den 

nutná. 



68 

 

V této místnosti se také nachází již zmíněná Scrum tabule. Členové týmu si na základě 

této Scrum tabule přiřazují práci, dokud nejsou všechny úkoly ze Sprint Backlogu 

splněny. Každý den se tak tato tabule postupně mění. Členové týmu mají určitou volnost 

v rámci plnění těchto úkolů. Celý tento meeting bude trvat přibližně 15 minut, ne však 

déle. Je možné, že některé dny bude tento meeting vzhledem k zrovna probíhajícím 

úkolům kratší. 

3.1.5.5 Sprint review meeting 

Na konci sprintu, tedy poslední den probíhajícího sprintu, se koná Sprint review meeting. 

Tohoto meetingu se poprvé účastní také uživatel. Tým předvede, co v průběhu daného 

sprintu vytvořil. Uživatel testuje výsledný software vytvořený v rámci jednoho sprintu. 

Vznáší připomínky či požadavky, které se po domluvě s týmem a Scrum masterem 

můžou zařadit pro implementaci do dalšího sprintu. Případně se již některé domluvené 

úkoly můžou pozměnit a dále následující sprint bude probíhat již s těmito změnami. 

Na základě těchto změn se také změní i Scrum tabule. Jedna z možností je, že přibydou 

jednotlivé Sprint Backlogy, nebo se naopak odeberou. Členové týmu mají na starosti 

odpovědi na konkrétní dotazy uživatele ohledně implementovaných částí, za které jsou 

odpovědni. Scrum master vede a koriguje tento meeting. 

3.1.5.6 Sprint retrospective meeting 

Po ukončení sprintu následuje Sprint retrospective meeting. Vzhledem k časové 

vytíženosti jednotlivých členů týmu a také delšímu průběhu tohoto meetingu bych 

doporučoval, aby se tento meeting konal po skončení dvou či tří po sobě jdoucích sprintů. 

Tento meeting má za úkol určit, co a jak bylo během sprintu provedeno. 

Celý tým se Scrum masterem společně diskutují o tomto tématu. Snaží se určit, co v rámci 

sprintu bylo provedeno dobře, a naopak čeho by se měli v budoucnu vyvarovat. Hodnotí 

se zde vše, co bylo provedeno, jakým způsobem to bylo provedeno, jednotlivý přístup 

členů týmu k úkolům a podobně. Členové hovoří o tom, co se jim v průběhu sprintu líbilo, 

naopak co sem jim nelíbilo, a co by chtěli změnit nebo nově zavést. Na tabuli si postupně 

sepisují všechny věci, o kterých se diskutuje. 

Možná podoba tabule je následující: 
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Obrázek 24: Sprint retrospective meeting (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.5.7 Konečný meeting 

Jedná se o meeting, který ukončí celý projekt. Poslední meeting, kde se Scrum master 

společně s celým týmem sejdou se zákazníkem. Tým předává výsledný software a 

veškerou dokumentaci k softwaru. Zákazník může mít podle svých požadavků daný 

softwarem přednastaven. 

Dále můžou probíhat další úkony k tomu, aby vytvořený software mohl být AddOn 

modulem. Tyto úkony budou probíhat stejným způsobem jako doposud. Detailněji jsou 

rozepsány v analytické části práce. Patří mezi ně: 

• registrace AddOn modulu u společnosti Microsoft, 

• příprava AddOn modulu, 

• CfMD certifikace. 
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3.2 Vhodné podpůrné nástroje pro řízení 

Společnost nemá žádné speciální podpůrné nástroje pro agilní řízení projektů. Projekty 

se řídí a všechny důležité dokumenty a ostatní pracovní návrhy, seznamy úkolů a jiné 

jsou sdíleny a uloženy pomocí SharePointu. Další možností je uložení na interní servery. 

Pokud by společnost zjistila, že tyto nástroje nejsou vhodné pro takové řízení projektů, 

uvádím zde další možnosti, o kterých by firma mohla uvažovat. 

Jira Software 

Jedna z nejznámějších aplikací pro agilní vývoj. Spojuje nejdůležitější prvky agilního 

vývoje jako jsou Scrum, Kanban board a reporty v reálném čase. Je propojen na všechny 

vývojářské nástroje, takže se dá snadno zapojit do revize kódu nebo vidět stav buildu a 

sledovat stav implementace. Využívá postranní panel k přenesení informací v reálném 

čase, ať už jde o fázi plánování, sledování, vydávání či reportování. Pomáhá plánovat 

sprinty pomocí konfigurovatelných agilních boardů se snadnou prioritizací a přispět tak 

k lepšímu organizování práce. Poskytuje týmům možnost vidět stav v reálném čase a 

průběh blížících se vydání. Software přichází také s řadou reportů ke sledování aktivity 

týmu a poskytuje veškeré údaje potřebné k danému sprintu [23]. 

 

Obrázek 25: Jira Software (Zdroj: [23]) 
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Easy Project 

Easy Project je online nástroj pro efektivní agilní řízení. Usnadňuje práci s úkoly pomocí 

agilní nástěnky, kterou můžete aktualizovat jen pouhým přesunutím. Úkoly můžete tak 

jednoduše přiřazovat uživatelům a nebo je přidávat do daného sprintu.  

Software také kromě možnosti agilního řízení projektů nabízí přístup k nástrojům jako 

jsou: 

• Ganntův diagram a WBS řízení – projekt můžete rozdělit na lépe zvládnutelné 

úkoly a dílčí kroky správně naplánovat, 

• řízení zdrojů – k vytvořeným úkolům můžete přiřadit vhodnou pracovní sílu a 

zdroje, 

• sledování úkolů a požadavků, 

• finanční reporting a controlling [24]. 

 

Obrázek 26: EasyProject (Zdroj: [24]) 

Freelo 

Freelo je česká aplikace pro řízení projektů a úkolů. Aplikace nabízí přehled jednotlivých 

projektů a úkolů. Najdeme zde také úkoly, které jsou již přiřazené a nejnovější informace, 

které se udály. U každého projektu je možnost nastavení rozpočtu a dalších důležitých 
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informací. Dále jsou zde uvedeny souhrny projektů a jednotlivých úkolů. Všechny 

rozpočty, výkazy, přehledy a faktura jsou tak ihned k zobrazení. Dané úkoly jsou zároveň 

diskuzí, takže vše podstatné pro dokončení daného úkolu se dá jednoduše řešit zde. 

Aplikace je také po dobu dvou týdnů na vyzkoušení zdarma [25]. 

 

Obrázek 27: Freelo (Zdroj: [25]) 

3.3 Přínosy návrhů 

Zavedení agilních metod, tedy metody Scrum, do firmy pro projektové řízení 

probíhajícího projektu AC Prototyp by mělo především zefektivnit a zoptimalizovat 

řízení tohoto projektu a umožnit lepší komunikaci se zákazníkem. Agilní metoda Scrum 

umožňuje větší flexibilitu. 

Zlepší se především práce s měnícími se požadavky. Tyto požadavky, které zákazník 

bude vyžadovat během průběhu vývoje, a které také nebudou součástí návrhového řešení, 

budou snadněji zpracovatelné i díky postupnému plánování a jednotlivým sprintům. 

Změny se tedy budou moci realizovat v mnohem kratší době a za výrazného ušetření 

finančních prostředků. Projekt bude rozdělen do kratších časových úseků, tedy sprintů, 

čímž se stane lépe předvídatelnějším. 

Výrazně se posílí komunikace se zákazníkem, která je v tomto procesu klíčová. Zákazník 

bude součástí procesu vývoje, bude mít příležitost řešení otestovat, vznést své případné 
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připomínky a navrhnout změny, které se během vývoje lépe implementují. Tím se také 

omezí možnost, kdy zákazník špatně či nevhodně specifikuje své požadavky nebo je tým 

nedostatečně dobře pochopí. Chyby a problémy se objeví již v průběhu vývoje, a ne až 

v pozdní fázi nebo hůře při předání řešení zákazníkovi. Zbude tedy větší prostor na ně 

reagovat a přijít s řešením. 

Členové týmu budou pod mentorováním Scrum mastera pracovat kvalitněji, rychleji a 

především efektivněji. Budou chápat smysl projektu a s pomocí komunikace a 

hodnotnější spolupráce se zákazníkem se budou podílet na vývoji efektivnějšího řešení, 

které zákazníkovi přinese větší hodnotu. Dále se také zlepší komunikace mezi členy týmu 

a Scrum masterem. Testování řešení bude probíhat častěji, již během vývoje a také za 

pomocí zákazníka, což nám opět přispěje k tvorbě lepšího výsledku bez zbytečných oprav 

a výsledných chyb a zamezí tomu, že zákazník bude s výsledným řešením nespokojen. 

3.4 Náklady na zavedení 

Největší finanční investice spočívá v zaškolení a různých certifikačních kurzech pro 

všechny členy týmu a Scrum mastera. Není přímo nutné všechny dané školení a kurzy 

uskutečnit, neboť agilní metody lze zavést i s minimální počáteční investicí, nicméně pro 

úspěšný průběh jsou školení rozhodně důležité. Především zde jde totiž o získání 

zkušeností a poznatků v této oblasti, bez kterých se v praxi jen těžko obejdeme. 

Bylo by vhodné tedy zvážit certifikaci Scrum mastera. Dále všichni členové týmu musejí 

být zaškoleni a získat dané poznatky a praxi. Proto je také nutné počítat ze začátku s nižší 

efektivností a kvalitou práce, než si členové týmu zvyknou na jiné řízení a jiný přístup 

k práci na projektech. V tabulkách níže jsou uvedeny jednotlivé ceny za potřebné 

certifikace a školení členů. 

Tabulka 4: Školení členů týmu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet členů Počet hodin Celková cena 

Školení členů 

týmu 
5 8 10 000 Kč 
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Tabulka 5: Certifikace Scrum mastera (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Cena za kurz 

Certifikace Scrum master 23 900 Kč 

 

Další náklady na zavedení by vznikly v případě, pokud by se společnost rozhodla k 

pořízení některého z navrhovaných podpůrných nástrojů pro agilní řízení projektů. 

Jira Software 

Předplatné Jira Software v cloudu se cenově liší podle počtu uživatelů a předplatné může 

být měsíční nebo roční. 

Tabulka 6: Jira Software – měsíční předplatné (Zdroj: Vlastní zpracování dle [23]) 

 

1-10 uživatelů 11-100 uživatelů 

Měsíční 

předplatné 

10 $ 

pevný měsíční poplatek 

7 $ 

na uživatele měsíčně 

  

Tabulka 7: Jira Software – roční předplatné (Zdroj: Vlastní zpracování dle [23]) 

 

1-10 uživatelů 11-15 uživatelů 

Roční předplatné 100 $/rok 1050 $/rok 

 

Easy Project 

Aplikace Easy projekt je také v cloudu a nabízí předplatné na měsíc. Z jeho nabídky zde 

uvádím pouze jednu variantu předplatného, která by vyhovovala společnosti. 
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Tabulka 8: Easy Project – varianta Tým (Zdroj: Vlastní zpracování dle [24]) 

 Počet uživatelů Počet projektů Chat Cena měsíčně 

varianta Tým 20 Neomezeně Ano 2 490 Kč 

 

Freelo 

U předplatného pro aplikaci Freelo by přicházely v úvahu dvě nabízené varianty. Ze 

začátku by to mohla být varianta Team a později by se mohlo jednat o variantu Business. 

Tabulka 9: Freelo předplatné (Zdroj: Vlastní zpracování dle [25]) 

 
Počet 

uživatelů 

Počet 

projektů 

Prostor na 

data 

Cena 

měsíčně 

varianta Team Neomezeně 50 aktivních 30 GB 990 Kč 

varianta Business Neomezeně Neomezeně 100 GB 2 900 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byl návrh změn v projektu vývoje nové funkcionality 

informačního systému pro zákazníka a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky 

Scrum. Dalšími dílčími cíli byla analýza současného stavu a analýza průběhu daného 

projektu. 

V první části této práce byla objasněna teoretická východiska a základní pojmy, z nichž 

pak dále vychází zbývající dvě části práce, a to analytická a návrhová část. Definovány 

zde byly pojmy související s projektovým managementem a metodikami pro řízení 

projektů. Detailněji byla vysvětlena agilní metodika Scrum, veškeré její části, pojmy a 

artefakty s ní související. Definovány byly také pojmy spjaté s informačními 

technologiemi a s nimi spojené řízení projektů podnikových informačních systémů a 

jejich vývoj. 

V analytické části práce byla představena a popsána společnost, pro kterou je práce 

zpracována. Uveden zde byl popis informačního systému a některých jeho částí. Postupně 

byl zanalyzován průběh daného projektu ve společnosti. Dále se tato část věnovala popisu 

daného modulu informačního systému a jeho součástí. Bylo zde využito konzultací 

s pracovníky a managementem společnosti. 

Návrhová část práce zahrnuje detailně popsané a zpracované změny v daném projektu a 

jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky Scrum. Všechny změny byly navrhnuty na 

základě předchozích částí práce. Popsáno zde bylo nové složení Scrum týmu, 

jednotlivých důležitých částí v projektu a průběh daných meetingů během projektu. 

Doporučeny byly také vhodné podpůrné nástroje pro agilní řízení projektů. Na závěr byly 

zpracovány jednotlivé přínosy a náklady na zavedení tohoto řešení pro společnost. 

Tato práce slouží jako podklad pro vývoj nových modulů informačního systému za 

pomocí agilní metodiky. 
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