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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou projektu, ktorý definuje 

špecifický monitorovací systém pre potreby konkrétneho podniku. Na základe zvolených 

postupov a analýz vychádzajúcich z metodiky projektového managementu predkladá 

návrh pre integráciu, inováciu a zjednodušenie vybraných podnikových procesov. Tieto 

procesy patria pod jeden ucelený systém za účelom ušetrenia nákladov spojených s ich 

monitorovaním a vykonávaním. 

 

Abstract 

This master’s thesis is focused on the design and implementation of a project 

which defines a custom monitoring system for needs of a specific company. The design 

addresses the integration, innovation and simplification of selected company processes 

based on chosen procedures and analyses from the project management methodology. 

These processes belong to a single integrated system to save expenses connected with 

their monitoring and execution. 
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ÚVOD 

Väčšina podnikov v oblasti IT ale aj v akomkoľvek inom odvetví usiluje o čo 

najefektívnejšie podchytenie svojich interných procesov. Snažia sa o rôzne inovácie, 

zmeny a zlepšenia svojich informačných systémov, ktoré by im mali napomôcť 

realizovať ich podnikateľský zámer jednoduchšie, optimálnejšie a zlepšiť ich celkovú 

konkurencieschopnosť. Efektívna práca s dátami a internými informáciami sa čoraz 

častejšie spája so symbolom zdravého podniku s dôrazom na kvalitu rozhodovacích, 

finančných ale aj plánovacích procesov.  

Rozvoj informačných technológií v oblasti informačných systémov v posledných 

rokoch poskytol spoločnostiam veľmi široké možnosti ako tieto procesy zastrešiť. 

V dnešnej dobe sa podnik bez určitej formy informačného systému alebo so zastaraným 

systémom stáva na trhu akýmsi hráčom v pozadí. Preto je dôležité sledovať tieto trendy 

a dať priestor inováciám a zmenám. 

Pre zmenu sa rozhodla aj spoločnosť GoodRequest, s.r.o, ktorá vidí potenciál vo 

svojej pracovnej sile a dostupných zdrojoch pre takúto formu inovácie. So zámerom 

zastrešiť konkrétne podnikové procesy vlastným riešením, s použitím aktuálnych 

vývojových technológií a prostriedkov, chce integrovať a doplniť súčasné riešenie 

informačného systému.   

Táto diplomová práca sa bude zaoberať návrhom projektu pre vývoj a 

implementovanie špecifického monitorovacieho systému pre podnik GoodRequest, s.r.o. 

a pomocou rôznych metód a postupov vychádzajúcich z problematiky projektového 

manažmentu tak vytvorí dokumentačný podklad pre zlepšenie súčasného stavu 

manažmentu interných procesov. 
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1 CIELE PRÁCE,  METÓDY A POSTUPY 

SPRACOVANIA 

1.1 Vymedzenie problému 

Spoločnosť GoodRequest, s.r.o. zaoberajúca sa vývojom mobilných a webových 

aplikácií je úzko prepojená s využívaním rôznych informačných technológií a systémov 

za účelom realizácie jej predmetu podnikania.  

Dôležitou súčasťou týchto technológií sú aj systémy pre podporu a monitorovanie 

interných procesov spojených s personálnymi, ekonomickými a v neposlednom rade aj 

vývojovými aktivitami. Vzhľadom na bežné správanie podnikov v podnikateľskom 

prostredí, v ktorom sa snažia čo najviac minimalizovať svoje náklady, chce spoločnosť 

vyvinúť vlastný softvér pre pokrytie určitého súboru takýchto činností.  

1.2 Cieľ práce 

1.2.1 Hlavný cieľ  

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie uceleného návrhu projektu pre vývoj 

a implementáciu špecifického monitorovacieho systému v rámci konkrétnej spoločnosti, 

za pomoci postupov a metodiky projektového managementu. Snahou projektu je tak 

inovácia a ušetrenie nákladov spojených s monitorovaním konkrétnych interných 

podnikových procesov.  

1.2.2 Vedľajšie ciele 

Pre všeobecnosť a obsiahlosť hlavného cieľa je možné prácu rozčleniť na ciele 

čiastkové a to: 

 Formulácia teoretických poznatkov a vstupov pre analýzu problému 

 Rozbor súčasného stavu spoločnosti a identifikácia problémových oblastí 
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 Vytvorenie návrhu riešenia problému prostredníctvom predvolených 

postupov z metodiky projektového manažmentu 

 Stručné vyhodnotenie prínosu aplikovaného riešenia problému 

1.3 Použité metódy a postupy spracovania 

Vedľajším zámerom práce bude vytvorenie súhrnnej analýzy skúmaného podniku 

na základe modelov akými sú model 7S, Porterov model piatich síl, analýza IS/ICT, 

analýza podnikových procesov, ktoré poskytnú podklad pre formovanie záverečného 

zhodnotenia vo forme SWOT analýzy.  

V prípade praktickej časti práce bude návrh vychádzať z metód definovaných 

medzinárodne uznávaným štandardom IPMA. K problému bude vypracovaná technická 

špecifikácia, logický rámec, identifikačná listina a rozklad činností na základe WBS. Pre 

identifikáciu kompetencií bude vytvorená matica RACI, časové plánovanie bude 

rozvrhnuté na základe metódy PERT a v prípade identifikácie a ohodnotenia rizikových 

faktorov projektu sa využije metóda RIPRAN.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Pre kvalitne vykonanú analýzu problému ako aj pre správne postupovanie pri 

formulovaní návrhovej časti práce je dôležité zvládnuť súvisiace teoretické východiská.  

Kapitola sa tak bude zaoberať základnými pojmami spojenými s problematikou 

projektového manažmentu akými sú definícia projektu, projektového tímu, manažéra 

a v neposlednom rade aj štádií či fáz, ktorými projekt prechádza. Následne budú stručne 

popísané aj postupy pri dokumentácií projektu vo forme logického rámca, či 

identifikačnej listiny, ďalej postupy pri analýzach spojených s rizikovými oblasťami 

projektu, nákladov, či rozdelenia zdrojov.   

2.1 Projekt 

Projekt je jedinečný a neopakovateľný nositeľ určitej zmeny so svojím časovým 

ohraničením, s vyčlenenými potrebnými zdrojmi, rozpočtom a tvorený postupným 

sledom jasne definovaných činností vedúcich k naplneniu jednoznačného cieľa. Jeho 

jedinečnosť a neopakovateľnosť zaručuje to, že projekt ako taký je unikátny. [1]  

Medzi jeho ďalšie charakteristické črty môžeme radiť jeho neurčitosť 

a nevyspytateľnosť, nakoľko na neho pôsobí veľa variabilných faktorov vo forme času, 

nákladov, ľudských zdrojov, rizík a rôznych externých vplyvov. Najčastejšie je projekt 

realizovaný za účelom priniesť pridanú hodnotu jeho zadávateľovi, prípadne ostatným 

zainteresovaným stranám. [1] 

2.1.1 Projektový manažér a projektový tím 

Za kľúčovú osobu zodpovednú za projekt ako aj za jeho riadenie je často krát 

označovaný tzv. projektový manažér. Jeho náplňou práce je hlavne vedenie projektovej 

dokumentácie, tvorba potrebných analýz, obsadenie pozícií projektového tímu, 

kontrolné, či koordinačné činnosti. Malo by ísť v prvom rade o osobnosť 

s predpokladmi pre vedenie a motiváciu projektového tímu k plneniu projektového 

cieľa. [2] 
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Vo všeobecnosti ide o zodpovedného, kreatívneho, objektívneho, flexibilného 

a pracovitého lídra, ktorý stojí pri všetkých fázach projektu ako jeho základný kameň. 

Medzi jeho dôležité povinnosti patrí taktiež aj pravidelné stretávanie sa s projektovým 

tímom, riešenie rôznych konfliktných situácií a motivácia tímu. [6] 

Pod projektový tím môžeme radiť akúkoľvek skupinu ľudí zostavenú 

projektovým manažérom zastávajúcu spoločný zámer a tým je dosiahnutie 

projektového cieľa. Medzi základné predpoklady a pravidlá fungovania tímu patria:  

 Tím a všetci členovia sa identifikujú a stotožňujú s cieľom projektu 

 Splnenie projektových úloh má pre člena tímu vysokú prioritu 

 Má stanovenú jasnú štruktúru a organizačný poriadok 

 Členovia dodržujú počiatočne stanovený harmonogram a priradenie činností 

 Členovia poznajú svoje kompetencie a vzájomne sa medzi sebou rešpektujú  

 Členovia spolu komunikujú, medzi sebou nesúťažia, ťahajú za jeden povraz a 

nesnažia sa o úspech na úkor iného člena tímu [6] 

2.1.2 Cieľ projektu a SMART koncepcia 

Základnou charakteristikou projektu je cieľ. Pod týmto pojmom si môžeme 

predstaviť určitú snahu o dosiahnutie výsledku, výstupu, prípadne zmeny, ktorá je vo 

svojej podstate merateľná, kontrolovateľná a pomenovateľná. Ide teda o žiadúci, konečný 

stav projektu, po ktorého dosiahnutí vzniká určitá forma pridanej hodnoty prospešná pre 

všetky zainteresované skupiny. Cieľ je častokrát v podnikovom prostredí aj nositeľom 

určitých vyznávaných hodnôt, prípadne stratégie smerujúcej k špecifickému zámeru.  

Správne definovanie cieľa pre projekt je určite kľúčovým faktorom pre jeho 

úspech. Čím presnejšie je cieľ definovaný, tým je väčšia pravdepodobnosť, že všetky 

zúčastnené personálne zložky na projekte budú mať jasnejší a istejší pocit z toho na čo 

projekt slúži, a čo a hlave do akého termínu má byť ním dosiahnuté. [1]  



16 
 
 

Preto sa pri procese tvorenia cieľa technikou SMART špecifikujú tieto základné 

parametre:  

 Specific – špecifický, jasne definovaný oblasťou, ktorej sa týka, 

 Measurable – merateľný, so schopnosťou merať a určiť jeho splnenie, 

 Achievable/Agreed/Attainable – dosiahnuteľný a uchopiteľný, 

 Realistic/Relevant – realistický a so zmyslom prečo ho realizovať, 

 Timely – časovo ohraničený, termínovaný cieľ. [7] 

2.1.3 Zainteresované skupiny 

Ide o jednotlivcov, skupinu ľudí, prípadne organizáciu, ktorá je priamo alebo 

nepriamo ovplyvnená tým čoho sa projekt dotýka a čo rieši. Je možné tvrdiť, že nejde 

iba o spoločnosť samotnú, ktorá projekt realizuje, ale aj o rôzne záujmové skupiny 

vstupujúce do projektu ovplyvňujúce jeho výstup. Ako zainteresovaná skupina by mala 

byť označená každá personálna zložka, ktorá je pre cieľ a úspech projektu dôležitá. [1] 

Medzi primárne skupiny je možné zaradiť: 

 Vlastníci, konatelia, investori 

 Pracovníci, zamestnanci 

 Zákazníci 

 Obchodní partneri, dodávatelia, partnerské spoločnosti 

 Lokálna komunita 

Medzi sekundárne patria : 

 Verejnosť, občianske združenia, média 

 Vládne inštitúcie a samosprávne orgány 

 Konkurencia [1] 
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2.1.4 Trojimperatív projektu 

V súvislosti s formuláciou a definíciou projektov sa využíva koncept tvoriaci tri 

dôležité kritériá:  

 Čas – potrebný pre dosiahnutie žiadaných výstupov 

 Náklady – finančné vyjadrenie vynaložených prostriedkov pre výstupy 

 Cieľ – projektové SMART ciele (konkretizované výstupy) 

V rámci projektu je dôležité ich vzájomné vyváženie a previazanosť. Jednotlivé 

projektové ciele by tak mali byť pomocou techniky SMART jasne identifikovateľné aj na 

osách týchto troch kritérií. [1] 

 

Obrázok 1 - Trojdimenzionálne vyjadrenie projektu  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1) 

 

Previazanosť týchto veličín si môžeme predstaviť vytvorením jednoduchého 

trojuholníka, kde v jednotlivých vrcholoch figuruje každé toto kritérium. Projektovým 

cieľom je akýkoľvek bod vo vnútri tohto trojuholníka a v prípade, že sa niektoré 

kritérium – napríklad čas – predĺži, zmení sa tak jeho pozícia na časovej osi rovnako ako 

aj na osiach ostatných kritérií. Jednoducho vysvetlené – ak v prípade činnosti trvajúcej 3 

dni jednému zamestnancovi priradíme ďalšieho zamestnanca, skrátime tak čas trvania 

činnosti pridaním pracovnej sily, avšak  navýšime celkové náklady a zmeníme aj 

požiadavky na cieľ. [1]  
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2.2 Projektové fázy  

Projekt ako taký vždy prechádza určitými štádiami. Je niekoľko spôsobov ako 

k týmto štádiám pristupovať. Najčastejšie sa stretávame s delením na prípravu, realizáciu 

a vyhodnotenie. Častokrát sa príprava rozdeľuje aj na zahájenie a plánovanie projektu. 

Štandardným a najpoužívanejším členením je však na základe životného cyklu projektu. 

[1] 

Z tohto pohľadu je možné projekt rozčleniť na: 

 Predprojektovú fázu (prípravná, definičná) 

 Projektovú fázu (realizačnú) 

 Poprojektovú fázu (kontrolnú, vyhodnocovaciu) [1] 

Každá z jednotlivých fáz je špecifická použitím jej vlastných metód a postupov, 

a v rámci ich realizácie aj vypracovaním konkrétnej sprievodnej dokumentácie, či 

prípadových štúdií. Častokrát sa začiatky a konce týchto fáz považujú za dôležité míľniky 

a termíny pre projektový tím. 

2.2.1 Predprojektová fáza 

Je potrebná pre identifikáciu potreby zmeny, prípadne pre to či je vôbec zmena 

možná z hľadiska dostupnosti zdrojov, prípadne realizovateľná  na základe skúseností 

členov projektového tímu. Často sú pre jej potreby vypracované štúdie príležitosti 

a štúdie prevediteľnosti. Vytvorí sa tak dokumentačný podklad pre rozhodnutie či má 

samotný projekt zmysel, smerovanie a splniteľný cieľ.  

Štúdia príležitosti je dokumentom obsahujúcim súhrn rôznych počiatočných 

analýz súvisiacich s internou situáciou podniku, ľudskými zdrojmi, rizikovými oblasťami 

a rôznymi úvahami o kladoch a záporoch, prípadne prínosoch potenciálnej realizácie 

projektu. Poskytuje tak obraz o tom či má projekt zámer a či sa projekt oplatí 

uskutočniť. [2] 
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 Naopak štúdia prevediteľnosti je dôležitá prevažne na rozhodnutie o tom či 

projekt je možné za predom stanovených podmienok realizovať. Vo väčšine prípadov 

vychádza zo štúdie príležitosti a jasne špecifikuje oblasti vyčlenenia jednotlivých zdrojov 

potrebných pre projekt, identifikuje väčšinu rizík a hrozieb, stanovuje základnú štruktúru 

rozpočtu a plánuje hlavné termíny prípadne míľniky projektu. [2] 

2.2.2 Projektová fáza 

Začína zahájením projektu obsahujúcim vytvorenie základnej dokumentácie pre 

projekt vo forme logického rámca, identifikačnej listiny a v prípade niektorých projektov 

aj špecifikácie diela. Následne prichádza proces plánovania, kde zodpovedný manažér 

prípadne vedúci projektu plánujú zdroje, finančné náležitosti vo forme rozpočtov, 

časových harmonogram prípadne analýzu rizík. Po vytvorení potrebných analýz 

a vytvorení určitej základnej vedúcej osi pre projekt sa pristupuje k jeho samotnej 

realizácií. Počas nej sa projektový tím snaží o dodržiavanie stanoveného harmonogramu 

a míľnikov vykonávaním potrebných činností.  

V rámci realizácie projektu často prebiehajú aj sprievodné kontrolné či 

porovnávacie procesy tak, aby sa predišlo potenciálnemu nesplneniu cieľa či už po 

stránke časovej alebo nákladovej. [2] 

2.2.3 Poprojektová fáza 

Často krát veľmi opomenutá avšak dôležitá fáza pre budúci vývoj potenciálnych 

nasledujúcich fáz projektu prípade nových samostatných projektov. Prebiehajú v nej 

vyhodnocovacie procesy vo forme identifikácie chýb a problémových oblastí, ktoré sú 

dôležité pre nadobudnutie cenných skúseností.  

Vyhodnocuje často krát aj sociálne faktory ako spoluprácu jednotlivých členov 

projektového tímu, prípadne chovanie a prístup zainteresovaných strán. Jej výstupom je 

určitý súbor doporučení, prípadne poznatkov, dôležitých pre lepšie a efektívnejšie 

manažovanie budúcich projektov. [1] 
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2.3 Dokumentácia projektu 

2.3.1 Logický rámec 

Slúži ako dokumentačná podpora pre projektového manažéra pri zostavovaní 

základného cieľa projektu, potrebných výstupov a činností dôležitých pre jeho 

dosiahnutie. Snaží sa tak zladiť a prepojiť jednotlivé očakávania od projektu – zámer, 

cieľ, s potrebnými kľúčovými aktivitami,  predpokladmi a rizikami vplývajúcimi na tieto 

charakteristiky. Logický rámec má podľa certifikácie IPMA jasnú štruktúru a formu, 

ktorá by mala byť dodržiavaná: [1] 

Tabuľka 1 - Štruktúra logického rámca  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1)  

  
 

Prvý stĺpec rámca: 

ZÁMER – ide o pole logického rámca, ktoré sa snaží o základnú deklaráciu toho prečo 

chceme daný projekt realizovať. Jeho obsahom sú hlavne jasne formulované prínosy 

projektu po jeho realizácií a dôvody toho pre koho a pre aký účel bude prospešný. 

CIEĽ – jasne popisuje zameranie a smerovanie projektu tým, čo sa ide projektom riešiť 

a vykonávať. Mal by vychádzať z techniky SMART a mal by byť pre každý projekt len 

jedným a jedinečným cieľom.  

VÝSTUPY – sú potrebné pre rozdelenie a rozčlenenie cieľa na menšie, fyzicky 

realizovateľné časti. Jasne určujú kroky k tomu ako chceme hlavný cieľ dosiahnuť. 

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI – sú aktivity a činnosti potrebné pre splnenie konkrétnych 

výstupov projektu. Pre každý výstup je snaha o stanovenie 2-4 kľúčových činností. [1] 

ZÁMER
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob
-

CIEĽ
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob

Riziká a predpoklady                     

pre zámer projektu

VÝSTUPY
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob

Riziká a predpoklady                     

pre cieľ projektu

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI Zdroje Časový odhad
Riziká a predpoklady                     

pre výstupy projektu
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Ostatné položky rámca: 

OOU ( Objektívne overiteľné ukazovatele ) / Zdroje – sú umiestnené v druhom stĺpci 

logického rámca a určitou jasne merateľnou štatistikou preukazujú akým spôsobom sa 

daný zámer, cieľ či výstup dosiahol. Pre sekciu zdroje ide o personálne zastúpenie 

kľúčovej aktivity. 

Overovací spôsob / Časový odhad – určujú ako predošle spomenuté merateľné 

charakteristiky budú overené, prípadne kde bude možné dohľadať informácie spojené 

s nimi. V prípade časového odhadu pôjde o časový rámec realizácie kľúčovej aktivity. 

Riziká a predpoklady – uvádzajú skutočnosti a predpoklady potrebné pre dosiahnutie 

jednotlivých očakávaní projektu. Taktiež uvádzajú aj možné ohrozenia, ktoré bude treba 

v priebehu projektu sledovať a skúmať. [1] 

Logické väzby:  

Kľúčové činnosti-> Výstupy->Cieľ->Zámer 

Vertikálna väzba  - vyjadruje previazanie prvkov logického rámca v rámci prvého stĺpca. 

Po realizácií konkrétnych činností sú vytvorené výstupy vstupujúce a spĺňajúce cieľ 

projektu, ktorý následne podporuje jeho finálny zámer. 

Popis(zámer, cieľ, výstup..)->OOU->Overovaci spôsob->Riziká a predpoklady 

Horizontálna väzba – prepojenie každého riadku logického rámca. Pokiaľ v danom 

riadku splníme popis, čo dokazujeme prostredníctvom jasne merateľnej metriky overenej 

overovacím spôsobom, tak za daných predpokladov a pôsobiacich rizík môžeme splniť 

o stupeň vyššiu úroveň logického rámca. [1] 

 Postup pri formovaní logického rámca vždy vychádza prevažne z najprv 

formulovaného SMART cieľa projektu. Po jeho identifikácií sa formuje zámer, ku 

ktorého naplneniu projekt prispieva. Následne sa rozdelia čiastkové výstupy vedúce 

k cieľu projektu a poslednou zložkou sú kľúčové činnosti vzťahujúce sa k uvedeným 

výstupom.  [6] 
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2.3.2 Identifikačná listina 

Dokument taktiež nazývaný ako Zakladacia listina projektu, je jedným 

z najdôležitejších projektových podkladov vypracovaných počas zahajovania projektu. 

Snaží sa o formálnu deklaráciu základných bodov – míľnikov projektu, určenie 

projektového manažéra, projektového tímu a potrebných zdrojov. Často sa identifikačná 

listina integruje ako súčasť interného zápisu, či počiatočnej zmluvy pre projekt, preto jej 

forma prípadne jej samostatné znenie nie je striktne definované a môže byť variabilne 

menené pre potreby konkrétneho projektu. [6] 

2.3.3 Špecifikácia 

Ide o dokument, v technickom ponímaní známy ako analýza požiadaviek 

projektu. Definuje úplný popis určitého systému, jeho chovanie, interakciu s užívateľom 

alebo s ostatnými systémami. Obsahuje súbor požiadaviek, ktoré môžeme 

rozštrukturovať podľa nasledujúcich typov: 

 Funkčné požiadavky – identifikujúce jasné aktivity a akcie, ktoré musí 

daný systém vykonávať aby uspokojil požiadavky zadávateľa projektu.    

 Vzhľadové, dizajnové požiadavky – kritériá, podľa ktorých sa stanovuje 

užívateľské rozhranie, dátové toky, procesy, modularita a pod.  

 Výkonnostné požiadavky – stanovujú akým spôsobom musia byť funkcie 

vykonávané, akými prostriedkami, pokrytím, množstvom, prípadne 

akosťou.  

 Odvodené požiadavky – požiadavky transformované a odvodené 

z požiadaviek vyššej úrovne (servis, údržba, nízke náklady a pod.) [8] 

Formulácia špecifikácie vychádza z niekoľkých predpokladov, ktoré je potrebné 

splniť tak aby obsahovo vyhovovala projektovému tímu a zároveň tak zabezpečila jej 

stálosť a nemennosť počas životného cyklu projektu: 
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 Identifikácia zainteresovaných skupín – základný predpoklad pre 

špecifikáciu projektu. Je nutné poznať cieľové skupiny, dodávateľov, 

projektový tím, prípadne zadávateľov.  

 Stretnutia so zainteresovanými skupinami – vstupné a počiatočné 

požiadavky jednotlivých skupín formujúce obsah projektu. Môžu odhaliť 

rôzne protichodné záujmy a ciele jednotlivých skupín.  

 Stanovenie merateľných cieľov – potrebné pri vyhodnotení projektu tak, 

aby bolo možné zistiť v akej miere sa daný projektový cieľ naplnil, prípadne 

či sa čiastkové ciele napĺňajú v súlade s počiatočnými predpokladmi. 

 Prototypy a užívateľské scenáre – ukážkové prehľady softvéru pre účely 

prezentácie toho ako by systém mohol vyzerať a čo by mohol v skutočnosti 

riešiť. 

 Softvérová analýza – kladie dôraz na využité technológie pri vývoji, ďalej 

na funkčnosť, optimalizáciu, design a prevedenie riešenia v rámci projektu. 

[9] 

2.4 Prvky časového plánovania 

2.4.1 Work Breakdown Structure (WBS) 

Požíva sa na rozklad hlavných cieľov projektu na čiastkové pod-produkty 

prípadne takzvané pracovné balíčky, ktoré sú jasne priradené konkrétnym zodpovedným 

osobám. Toto rozdelenie pomáha projektovému tímu určiť a rozdeliť prácu jednotlivým 

členom a slúži ako podklad pre plánovanie zdrojového vyťaženia projektu. 

Tvorba WBS štruktúry môže byť vykonaná dvoma najčastejšími spôsobmi: 

 Zhora-nadol – kde ide o dekompozíciu väčších celkov hlavnej úrovne na 

celky nižších úrovní, až kým nie je možné balíček rozdeliť na menšie výstupy. 

(Táto metodika je najčastejšie používaná pri časom plánovaní projektu.) [1] 



24 
 
 

 Zdola-hore – kde z jasne definovaných aktivít a činností pomocou 

zoskupovania tvoríme väčšie a komplexnejšie balíčky až po úroveň hlavného 

cieľa projektu. (Alternatívna varianta tvorby WBS – zriedkavo využívaná) [1] 

2.4.2 Ganttov diagram 

Slúži na prehľadné grafické zobrazenie sledu aktivít a činností projektu vo forme 

časovej osy. Na horizontálnej osi diagramu je časový horizont väčšinou rozdelený do 

mesiacov prípadne týždňov. Naopak na vertikálnej stanovuje popis činností v poradí 

v akom za sebou nasledujú, či už funkcionálne alebo na základe harmonogramu. Takýto 

diagram následne slúži ako podklad pre rôzne formy časových analýz, nakoľko stručne 

a jasne vyobrazuje začiatky a konce nadväzujúcich aktivít spoločne so základnými 

míľnikmi projektu.  

 

Obrázok 2 - Príklad zobrazenia projektu formou Ganttovho diagramu 

Zdroj: https://realbigplugins.com/wp-content/uploads/sites/3/edd/2016/07/gantt-chart-showing-tasks.png  

 

2.4.3 Časová analýza pomocou sieťového grafu 

Sieťový grafom rozumieme akýkoľvek ohodnotený, súvislý a orientovaný graf 

obsahujúci vstupný a výstupný uzol. Prostredníctvom takýchto grafov je možné 

prehľadne interpretovať sled činností projektu a ich vzájomné väzby. Sieťové grafy vo 

všeobecnosti obsahujú uzly, hrany a rôzne popisné informácie. [10] 

Na to aby bol sieťový graf ohodnotený je potrebné stanoviť určité časové 

charakteristiky. Medzi ne patrí aj doba trvania, ktorá tak formuje takzvaný časovo 
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ohodnotený sieťový graf. Takouto formou hodnotenia sa podporuje rozhodovací proces 

a ovplyvňuje použiteľnosť výstupov a výsledkov činností projektu. [10] 

Podľa spôsobu interpretácie činností je možné sieťové grafy rozdeliť na: 

 Hranovo definované – kde hrany sieťového grafu prestavujú činnosti 

projektu a uzly konkrétne udalosti, prípadne začiatky a konce týchto činností. 

Základnou podmienkou pre vytvorenie tohto grafu je, že všetky činnosti 

vstupujúce do uzlu musia skončiť aby mohli začať činnosti z uzlu 

vystupujúce.  

3

4
1 2

6

5

Činnosť A

Činnosť B
Činnosť C Činnosť E

Činnosť D Činnosť F

 

Obrázok 3 - Hranovo definovaný sieťový graf  

Zdroj: Vlastné spracovanie   

 

 Uzlovo definované – kde uzol grafu predstavuje činnosť a hrana predstavuje 

väzbu medzi nimi. [10] 

10 19,5

9,5 0 19,5

9,5

Činnosť E

14 33,5

19,5 0 33,5

19,5

Činnosť F

7 26,5

26,5 7 33,5

19,5

Činnosť G

1 34,5

33,5 0 34,5

33,5

Činnosť H

 

Obrázok 4 - Uzlovo definovaný sieťový graf  

Zdroj: Vlastné spracovanie   
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Podľa spôsobu odhadu trvania činností delíme metódy do dvoch základných skupín: 

 Metódy stanovujúce trvanie formou konštanty. Označené ako grafy 

deterministické. Typickými príkladmi pre takéto typy grafov sú grafy metódy 

CPM (Critical path method) ako predstaviteľ hranovo definovaných 

sieťových grafov a MPM pre grafy uzlovo definované 

 Metódy stanovujúce odhad trvania činnosti na základe náhodnej premennej. 

Takýto typ grafu je označovaný ako stochastický a typickým príkladom jeho 

použitia je metóda PERT [10] 

Metóda CPM 

Základom metódy je hľadanie takzvanej kritickej cesty projektu, ktorá vyjadruje 

najdlhšiu možnú cestu medzi vstupom a výstupom  definovanú najkratšou možnou dobou 

dokončenia projektu. Používa jeden konštantný časový odhad trvania činnosti a 

pozostáva z výpočtu rôznych časových parametrov vzťahujúcich sa k činnostiam, ktoré 

dopomáhajú k nájdeniu tejto cesty. [10] 

 ZM – Začiatok možný – určujúci termín kedy je najskôr možné začať 

realizovať činnosť. Hodnota tohto parametra je totožná s hodnotou konca 

možného predchádzajúcej činnosti 

 KM – Koniec možný – určujúci termín kedy je možné najskôr činnosť 

ukončiť. Výpočtom definovaný ako ZM + doba trvania činnosti. [10] 

 ZP  - Začiatok prípustný – určujúci termín kedy je možné najneskôr 

činnosť začať tak, aby nebol posunutý koniec trvania celého projektu.  

Výpočtom definovaný ako KP - doba trvania činnosti.   

 KP – Koniec prípustný – určujúci termín v akom je najneskôr možné 

činnosť ukončiť aby nebol posnutý koniec trvania celého projektu. 

Výpočtom stanovený ako nižšia z hodnôt začiatku prípustného 

bezprostredne nasledujúcich činností projektu. 
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 RC – Rezerva celková – určujúca o koľko časových jednotiek je možné 

činnosť predĺžiť bez toho aby bol posunutý termín ukončenia projektu. 

[10] 

Činnosti na kritickej ceste sú tak všetky činnosti majúce nulový parameter RC, 

teda majú nulové rezervy. [10] 

Metóda PERT 

 Ide o metódu pozostávajúcu z trojbodového odhadu, ktorá sa zväčša používa pri 

komplikovanejších projektoch s dôrazom na presnejšie a reálnejšie vyjadrenie trvania 

činnosti. Vychádza z problematiky metódy CPM avšak pridaním troch skupín možných 

časových odhadov tak upresňuje odhadovanú dĺžku činnosti. [10] 

Dĺžky trvania činností sú definované ako náhodné veličiny s určitou 

pravdepodobnostnou hodnotou. Tieto veličiny vieme získať dvoma najčastejšími 

spôsobmi a to prevodom na deterministický model alebo metódou Monte Carlo. [10] 

Charakteristiky trojbodového odhadu: 

 Optimistický (a)  

 Pravdepodobný (m) 

 Pesimistický (b) 

Tieto charakteristiky vstupujú následne do vzorca formujúceho dobu trvania 

činnosti pomocou váženého priemeru: 

𝑇 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
      (𝟏𝟎) 

2.5 Riadenie rizík 

2.5.1 Riziko v projekte a jeho význam 

Riziko ako pojem nemá všeobecne štandardnú a jednotnú definíciu. Aj v kontexte 

projektového manažmentu si ho môžeme vysvetliť viacerými spôsobmi: 
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 Forma vystavenia sa nepriaznivým okolnostiam 

 Odchýlenie sa od očakávaného výstupu/hodnoty 

 Pravdepodobnosť vzniku straty, škody alebo neúspechu 

 Nebezpečie negatívnej odchýlky od cieľa  

 Nebezpečie chybného rozhodnutia 

 Možnosť, že hrozba využije zraniteľnosť systému činností [11] 

Nakoľko realizácia projektu nie je procesom, ktorý funguje vždy bezchybne a bez 

problematických okolností, je treba brať ohľad na to, že môže počas jeho priebehu 

vzniknúť nebezpečenstvo. Tieto nepriaznivé vplyvy by mal projektový tím dôsledne 

sledovať tak aby nebolo narušené úspešné dokončenie projektu. S rizikami sa pracuje 

počas všetkých etáp projektu či už pri tvorbe počiatočných štúdií alebo pri plánovaní 

prostredníctvom analýzy rizík. [1] 

2.5.2 Analýza rizík 

Je proces špecifikácie rizík a k nim vzťažných hrozieb a pravdepodobnosti ich 

objavenia a pôsobenia na projekt.  Do analýzy rizík sa vo všeobecnom ponímaní radia 

pod-procesy: 

 Identifikácia rizík – Ide o činnosť spojenú s hľadaním, zaznamenaním 

a slovným popísaním všetkých potenciálnych nebezpečenstiev, ktoré by mohli 

ovplyvniť akýmkoľvek spôsobom úspech projektu.  

 Posúdenie rizík – Odhaľuje silu pôsobenia rizika vo forme odhadu 

pravdepodobnosti výskytu rizika a kvantifikovania dopadu na projekt. 

 Odozva na zistené riziká – kde sa kladie dôraz na zníženie hodnoty rizika na 

akceptovateľnú úroveň. Väčšinou sa v nej slovne formujú možné opatrenia 

pre tieto riziká. Medzi najčastejšie odozvy patria: 

o  preniesť riziko – poistiť nepriaznivú udalosť 

o  zmierniť riziko – vhodným opatrením 
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o  vylúčiť riziko – použiť iný postup pri realizácií rizikovej činnosti 

o  vytvoriť záložný plán 

o  vytvoriť finančnú alebo časovú rezervu [11] 

2.5.3 Metóda RIPRAN 

Medzi najčastejšie metódy pracujúce s riadením rizík patrí metóda RIPRAN. 

Vychádza z koncepcie a zásad analýzy rizík a využíva sa prevažne v projektoch, na ktoré 

môže dopadať rozsiahlejšie množstvo hrozieb. V súčasnej podobe definovanej 

štandardom IPMA sa skladá sa zo 4 hlavných pod-procesov:  

 Identifikácia nebezpečných faktorov projektu 

 Kvantifikácia rizík projektu 

 Reakcia na riziká projektu 

 Súhrnné posúdenie rizík projektu [1] 

Identifikácia 

 V rámci tohto kroku projektový tím popisuje a zostavuje zoznam všetkých 

dôležitých a možných nástrah projektu vo forme prehľadnej tabuľky. Tabuľka obsahuje 

parametre ako:  

Hrozba – teda okolnosť alebo jav toho ako sa nebezpečie prejaví,  

Scenár – je možným alebo pravdepodobným dôsledkom prejavenej hrozby. [1] 

Tabuľka 2 - Prvý krok RIPRAN – Identifikácia 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1)  

 

 

ID Hrozba Scenár Poznámka

Popis scenára

...

Doplnkové informácie

..... ...

Popis hrozby1
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Kvantifikácia 

 V druhom kroku metódy sa vykonáva ohodnotenie jednotlivých hrozieb vo forme 

pravdepodobnosti a hodnoty dopadu scenáru na projekt. Z týchto charakteristík sa 

následne súčinom získava celková hodnota rizika, s ktorou sa ďalej pracuje. [1] 

 Hodnota rizika = pravdepodobnosť scenáru * hodnota dopadu 

Tabuľka 3 - Druhý krok RIPRAN – Kvantifikácia  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1)  

 

 Rozmedzia potrebné pre vyjadrenie hodnôt pravdepodobnosti a sily dopadu si 

spoločnosť môže určiť sama. Avšak častokrát číselné ohodnotenie nie je možné správne 

odhadnúť a tak metóda ponúka aj verbálnu kvantifikáciu. Pre účely tejto práce však 

spoločnosť rozmedzia definovala v návrhovej časti. 

Reakcia  

 Tretia fáza metódy RIPRAN pripravuje potrebné kroky, opatrenia a zdroje 

potrebné pre zníženie hodnoty rizika zistenom v predošlom kroku.  

Tabuľka 4 - Tretí krok RIPRAN – Reakcia  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (1)  

 

Medzi sledované zdroje radí potenciálne náklady spojené s vykonaním 

potrebného opatrenia, definuje časový horizont, počas ktorého opatrenie bude realizovať 

a zodpovedajúcu osobu. [1] 

 

ID Hrozba Scenár PD Dopad Hodnota

.. ... ... ... .. ...

1 Popis hrozby Popis scenára %
kvantifikácia 

dopadu

hodnota   

rizika

ID Opatrenie
Náklady / Realizácia    

Zodpovedná osoba

...

...

Nová hodnota

Popis : cena / fáza / osoba

... ...... ... ...

1 Popis hrozby ... ... ...
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Celkové posúdenie 

 V poslednom kroku projektový tím na základe zozbieraných informácií určuje či 

je projekt s potenciálnymi nástrahami možné realizovať. Rieši jednotlivé celkové 

hodnoty rizík a stanovuje celkovú úroveň nebezpečia. V prípade, že táto hodnota 

dosiahne vysokých hodnôt, uvažuje o informovaní vyššej úrovne riadenia prípadne 

zainteresovaných strán aby stanovili rozhodnutie o pokračovaní v projekte. [1] 

2.6 Riadenie zdrojov 

2.6.1 Zdroj projektu 

Vieme charakterizovať ako zložku ľudskú alebo materiálovú priamo 

podieľajúcu sa na realizácií projektu s jasne definovanou kapacitou a časom, ktoré 

môže pre potreby daného projektu vyčleniť. Počas plánovania projektu je potrebné zaistiť 

a vyčleniť jednotlivé kapacity, kompetencie a v neposlednom rade aj prostriedky 

potrebné pre realizáciu úloh. [12] 

2.6.2 Kategorizácia zdrojov 

Materiálové – často krát označované ako zdroje čerpateľné alebo spotrebné. Sú zdrojmi, 

ktoré je počas realizácie projektu možné kvantifikovať na merateľné jednotky. Sem vieme 

zaradiť okrem materiálu vo forme tovaru aj položky ako energie, softvér, stroje či 

zariadenia používané v priebehu projektu. [12] 

Personálne – označované ako ľudské. Sú zdroje zodpovedné za fyzické vykonávanie 

činnosti a plnenie projektových úloh. Majú jasne definovanú pracovnú dobu, ktorá 

vstupuje do projektu ako možná adostupná časová kapacita. Najčastejšie sa tomuto typu 

zdrojov priraďujú aj vzťahy k činnosti vo forme zodpovednosti za kontrolu, realizáciu 

alebo podporu. [12] 
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2.6.3 RACI Matica 

Niekedy nazývaná aj ako matica zodpovednosti. Slúži pre stanovenie vzťahu 

a kompetencií člena projektového tímu vzhľadom k činnosti projektu. Pri plánovacom 

procese je teda dôležité rozdeliť úlohy jednotlivým pracovníkom, aby bolo jasné, kto za 

akú časť pracovného balíka nesie zodpovednosť, kto ju vykonáva, a kto je pomocnou 

silou. Vzťahy, ktoré sa v tejto matici používajú štandardne a sú jej všeobecným základom 

delíme na [6]: 

Tabuľka 5 - RACI matica  

Zdroj: Vlastné spracovanie   

 

 R- Responsible – poverenie priamo vykonávať činnosť samostatne alebo 

v spolupráci s iným členom projektového tímu. 

 A - Accountable – vzťah definovaný ako zodpovednosť vo forme 

schvaľovania a kontroly nad danou činnosťou. Ide teda prevažne o faktickú 

zodpovednosť a preto by mal tento vzťah byť priradený vždy iba jednému 

členovi tímu.  

 C - Consulted – poverenie činnosť konzultovať, prípadne poskytnúť radu či 

podať spätnú väzbu. Väčšinou je tento vzťah priradený osobám, ktoré sú 

odborníkmi v danej oblasti prípadne ide o poradenstvo k danej problematike, 

ktorá sa činnosti priamo dotýka. 

 I - Informed – osoba informovaná o výstupoch alebo o stave činnosti. 

  

Činnosť 1 R R C

Činnosť 2 I R

Činnosť 3 I R

Činnosť 4 A R C

Činnosť 5 A R

Pracovník D

P
ro

je
k

to
v

á
 f

á
z
a

 ČINNOSŤ / PRACOVNÍK Pracovník A Pracovník B Pracovník C
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2.7 Projektové náklady 

Najčastejšie vyjadrujú ekonomickú hodnotu vyčlenených zdrojov a ostatných 

faktorov potrebných pre dosiahnutie projektového cieľa. Ide o akési ocenenie času 

stráveného vykonávaním činnosti projektu s využitím ľudských, materiálových či 

finančných zdrojov. Náklady je možné členiť do mnohých skupín a náklade rôznych 

vlastností. Základným členením je však členenie na priame a nepriame náklady. [1] 

2.7.1 Priame náklady 

 Primárne ide o typ nákladov, ktorý úzko súvisia s vykonávaním činností projektu.  

Patria sem osobné náklady vo forme mzdy, poistenia a sociálneho zabezpečenia, náklady 

na materiál, nákup rôznych služieb spojených s projektom a v neposlednom rade aj 

cestovné náklady.  [1] 

2.7.2 Nepriame náklady 

Je typ nákladov, ktoré nie je možné jednoznačne ohraničiť pre potreby 

konkrétneho projektu, a tak je nutné s nimi počítať ako so spoločnými nákladmi. Niektoré 

organizácie tieto náklady rozdeľujú a priraďujú projektom vo forme podielu akým k jeho 

realizácií prispeli. Iné spoločnosti nepriame náklady do finálneho rozpočtu nepriradzujú 

a berú ich ako firemné prevádzkové náklady, ktoré nakoniec nevstupujú do projektu. 

Medzi tieto náklady patria  prevádzkové náklady nehnuteľností, energie, náklady spojené 

s marketingom, účtovníctvom prípadne rôzne dane a poplatky. [1] 

2.7.3 Stanovenie nákladov 

Expertné odhady 

 Ide o odhad tvorený členmi tímu a projektovým manažérom na základe skúseností 

a znalostí z už predošlých projektov prípadne na základe riešenia obdobnej problematiky 

z minulosti. Táto metóda sa používa najčastejšie v situáciách, kedy vzniká časová alebo 

finančná tieseň počas počiatočných projektových analýz. [1] 
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Analogické odhady 

 Využívajú konkrétne historické dáta časových či finančných hodnôt pri 

položkách, ktoré sú totožné alebo sa zhodujú podobnými parametrami aktuálneho 

projektu. Používajú voľne dostupné cenníky, databázy prípadne prieskumy a konečné 

rozpočty minulých projektov.  [1] 

Parametrické modelovanie 

 Využíva matematické modelovanie s prednastavenými parametrami, ktoré je 

možné prekonfigurovať na základe typu činnosti. Známe sú dve metódy : 

 Regresná analýza – štatistické metódy odhadovania budúcich hodnôt na 

základe už známych predošlých. 

 Learning curve (osvojovanie znalostí) – fungujúca obdobne ako regresná 

analýza avšak pracuje s poznatkom opakovanej práce, kde sa predpokladá, že 

pracovník vykonáva opakovanú činnosť rýchlejšie a tým tak znižuje 

a skracuje celkový čas potrebný pre realizáciu takejto činnosti do budúcna.  

Odhady zdola-nahor 

 V prípade, že projekt má rozložené pracovné balíčky na základe WBS, je možné 

uplatniť metódu zdola-nahor. Tá pracuje s predpokladom, že každý takýto balíček je 

nákladovo jasne vymedzený, a tak zdola postupne pripočítava jednotlivé hodnoty 

balíčkov až po najvyššiu úroveň hierarchie. Takto vykonaný súčet by mal poskytnúť 

najpresnejšiu interpretáciu nákladov pre daný projekt. Hlavnou nevýhodou však je časová 

náročnosť tejto metódy.  [1] 

Softvérové prostriedky 

 Využitie rôznej špeciálnej softvérovej podpory, či simulácie v štatistických 

programoch alebo tabuľkových procesoroch. [1] 
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2.8 Mobilné aplikácie 

Táto podkapitola bude stručne popisovať dve najznámejšie a najpoužívanejšie 

mobilné vývojové platformy zvolené pre vývoj mobilných aplikácií v návrhovej časti 

práce. 

2.8.1 Android 

Operačný systém Android je najrozšírenejším systémom inštalovaným na 

modeloch inteligentných mobilných zariadení, tabletov či navigácií. Ide o rozsiahlu 

open-source platformu vychádzajúcu z architektúry systému Linux, pozostávajúcu 

z piatich základných častí: jadra, knižnice, frameworku, bežiaceho prostredia a aplikácie. 

Jeho vývoj bol podnietený rozvojom mobilných technológií a snahou bolo priniesť na trh 

systém s intuitívnym a prívetivým užívateľským prostredím a s výrazne nižšími 

prevádzkovými nákladmi na vývoj, distribúciu a servis. [13] 

Platforma je navrhnutá tak aby fungovala na variete rôznych hardvérových prvkov 

a zároveň je konfigurovateľná a modifikovateľná, nakoľko všetky softvérové nástroje 

a prostriedky sú voľne dostupné a verejné na portáloch spoločnosti Google. Medzi však 

hlavné nevýhody patrí jej nestabilita, vysoké požiadavky na výkon zariadení a zlá spätná 

kompatibilita. [13] 

2.8.2 iOS 

Je operačným systémom vyvinutým spoločnosťou Apple-Inc. určeným pre 

softvérovú podporu mobilných inteligentných zariadení, tabletov a inteligentných 

televízií. Systém vychádza z počítačového operačného systému macOS a implementuje 

sa do podporovaných zariadení v jeho odľahčenie forme s podporou príjmu GSM signálu 

či dotykového ovládania. [14] 

Štruktúru systému tvoria štyri vrstvy: vrstva Cocoa Touch, vrstva médií, vrstva 

Core services a vrstva Core OS. Vývoj pod platformou iOS je však možný len 

prostredníctvom jazykov C, Swift a Objective-C a vo vývojovom prostredí softvérovej 
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podpory XCode, čo značne limituje vývojárov k používaniu striktne macOS zariadení pre 

programovanie a kompiláciu aplikácií. [14] 

Na rozdiel od konkurenčného Androidu, systém iOS je uzavretý. Neposkytuje 

takú variabilitu modifikácie a prístupu do systému ako takého. Preto je systémom s oveľa 

vyššou mierou bezpečnosti a chráni zariadenie od prístupu k škodlivým a nechráneným 

súborom. Všeobecne je považovaný za systém, ktorý nepotrebuje vysoký výkon pre 

prevádzku aplikácií, lepšie pracuje s multitaskingom a poskytuje nižšie energetické 

nároky na inštalovanom zariadení. [14] 

2.9 Webové aplikácie 

Sú také typy aplikácií, ktoré môžeme zaradiť do skupiny takzvaných ľahkých 

klientov. Pre ich fungovanie nie je potrebná žiadna forma inštalácie na lokálne médium 

prípadne úložisko, pretože ich prevádzka funguje na báze vzdialeného prístupu na server, 

väčšinou vo forme internetového prehliadača. Je teda preto nenáročná na výkon 

a spustiteľná na akomkoľvek počítači, inteligentom zariadení alebo tablete pripojenom 

na internet.  [15] 

2.9.1 Vzhľad, štruktúra a technológie 

Webová aplikácia sa na prvý pohľad správa ako štandardná webová stránka, avšak 

zvyčajne obohatená o zložitejšie procesy a úlohy využívajúce určitú formu databázy. 

Väčšinou ide o kombináciu statických HTML stránok tvorených dynamicky 

generovaným obsahom. Zložitým procesom a úlohou je v tomto prípade 

naprogramovanie práve tohto generovacieho procesu. Najčastejšie a najznámejšie 

príklady webových aplikácií sú e-mailové portály, sociálne siete, či v neposlednom rade 

celé informačné systémy. [15] 

Nakoľko je aktuálne pre vývoj týchto aplikácií dostupných desiatky až stovky 

možných platforiem a technológií, budú pre vývoj využité Node.js, Total.js a pre 

databázu MongoDB, ako technológie vzťahujúce sa na realizáciu webovej aplikácie 

v návrhovej časti práce. 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Obsahom nasledujúcich strán práce bude bližšie predstavenie analyzovaného 

subjektu. Informácie budú rozdelené do troch skupín popisujúcich najskôr všeobecné 

informácie o spoločnosti, jej externé prostredie,  vplyvy pôsobiace na spoločnosť z okolia 

a v neposlednom rade aj internú situáciu a IS/ICT vybavenosť.  

Všetky tieto časti budú na konci kapitoly vstupovať ako podklad pre záverečné 

zhodnotenie vo forme SWOT analýzy. Tá by mala napomôcť identifikovať problematické 

oblasti a načrtnúť tak koncept zmeny prípadne úprav následne riešených v návrhovej časti 

práce.  

3.1 Popis spoločnosti 

Nasledujúca časť obsahuje stručný súhrn základných informácií o analyzovanej 

spoločnosti ako aj krátky prehľad o obchodnej situácii, ponúkaných službách a 

o štruktúre spoločnosti. 

3.1.1 Základné údaje 

 

Obrázok 5 - Logo spoločnosti  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa (17) 

 

 Názov:  GoodRequest, s.r.o. 

 Sídlo:   Murgašova 2/243 010 01 Žilina, Slovenská republika, 

 Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, 

 IČO / DIČ:  47419971 / 2023921999, 

 Email:   hello@goodrequest.com,  [16]  
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 Predmet podnikania: 

 počítačové služby,  

 služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,  

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),  

 reklamné a marketingové služby, 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,  

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,  

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,  

 administratívne služby,  

 prieskum trhu a verejnej mienky. [16]  

3.1.2 Portfólio ponúkaných služieb 

Spoločnosť ponúka svoje služby prevažne v oblasti mobilných a webových 

aplikácií, prípadne poradenskej činnosti smerom na vývoj spomínaných produktov. 

Dodáva komplexné a ucelené riešenia pozostávajúce z kompletného grafického 

spracovania cez vývoj, testovanie až po inštalácie týchto služieb na mieru požiadaviek 

klienta a to konkrétne:  

 Mobilné aplikácie na platformách Android a iOS 

 Backend rozhrania a administračné rozhrania pre potreby funkcionality 

vlastných mobilných aplikácií 

 Webové aplikácie na báze technológií PHP, Javascript, Node.JS a databáz 

MySQL, PostgreSQL, MongoDB  

 Dizajn UI/UX pre potreby mobilných a webových riešení 

 Poradenská činnosť v oblasti vývoja a implementácie jednotlivých služieb, 

správy serverov, grafických návrhov a pod. [17]   
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3.1.3 Organizačná štruktúra spoločnosti 

Z hľadiska formy a vetvenia organizačnej štruktúry je možné spoločnosť radiť 

medzi podniky využívajúce tvar funkčnej štruktúry, kde spoločnosť zoskupuje 

pracovníkov s podobným zameraním a náplňou práce do špecializovaných oddelení. 

Existuje tu však aj určitá nepísaná hierarchia vedenia spoločnosti ako celku a vedenia 

projektových tímov. Do vedenia spoločnosti vstupujú v prvom rade jej konatelia, ktorí 

hája svoje taktické a strategické záujmy a zároveň definujú hlavné zámery spoločnosti. 

Z hľadiska vedenia odvetví má spoločnosť pre každú svoju platformu (či ide o mobilný 

vývoj - v prostrediach Android, iOS, vývoj webových riešení - Frontend, Backend), jasne 

definovaného nadriadeného pracovníka.  

 

Obrázok 6 - Organizačná štruktúra spoločnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Ten je zodpovedný za kvalitu práce celého svojho oddelenia a pôsobí ako aj 

dôležitá súčasť manažmentu podniku. Do tejto sekcie patria aj projektoví manažéri 

podieľajúci sa na projektoch ako ich vedúci a sú zodpovední za ich celkovú realizáciu, 

internú komunikáciu, testovanie a v neposlednom rade aj spoluprácu s klientami 

či partnerskými spoločnosťami.  

Posledným celkom sú jednotliví zamestnanci dizajnového oddelenia 

a vývojového oddelenia, ktorí tvoria tzv. výkonnú úroveň spoločnosti a priamo sa 

podieľajú na vývojových či grafických činnostiach spojených s konkrétnymi projektami.  

3.1.4 Obchodná situácia spoločnosti 

V prípade obchodnej aktivity spoločnosti ide hlavne o zameranie na lokálny trh 

a trh okolitých krajín (Česká republika). Spoločnosť však za posledný rok skúša 

preniknúť aj na zahraničné trhy ponúkaním svojich služieb smerom na krajiny ako 

Nemecko, Austrália či USA. 

Z hľadiska finančnej situácie podniku nie je zatiaľ možné vyvodiť príliš stabilné 

a konzistentné závery. Spoločnosť bola založená v roku 2013, kedy mala malý počet 

zamestnancov a prevažne vo svojej oblasti len začínala. V rámci počiatočných období 

hlavne investovala do vzdelávania pracovníkov vo forme rôznych školení a konferencií. 

Snažila sa o čo najlepšie zabezpečenie pracovného vybavenia a prostriedkov, aby molhi 

zamestnanci vykonávať svoju náplň práce v pokojnom a kvalitnom prostredí, tak aby boli 

motivovaní dosahovať čo najlepšie výsledky.  

Na základe týchto skutočností ako aj skorej existencie na trhu firma zo začiatku 

vykazovala stratu. Poctivosťou a lojalitou voči klientom a získavaním dôležitých 

referencií z predošlých projektov však pomaly získavala svoje stabilné postavenie na trhu 

a začala prosperovať. Trend z roka na rok postupne zlepšovala kde svojou kvalitne 

odvedenou prácou a spokojnosťou zákazníkov začala dosahovať zisk. [18] 
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3.2 Analýza externého prostredia spoločnosti 

V nasledujúcej časti práce sú stručne popísané faktory vplývajúce na spoločnosť 

z jej okolia. Medzi najčastejšie analytické prostriedky skúmajúce externé prostredie 

podniku patrí nepochybne  Porterov model piatich síl. Vďaka tomuto modelu je možné  

získať prehľad o vonkajších faktoroch spoločnosť a tiež informácie potrebné ako vstupný 

podklad pre analýzu SWOT.  

3.2.1 Porterov model piatich síl 

Rozlišuje faktory do piatich rovnocenných kategórií a kvantifikuje ich silu 

pôsobenia smerom do vnútra spoločnosti GoodRequest. Poslúži tak ako prehľad 

o súčasnej strategickej situácii v rámci sektoru trhu, v ktorom vykonáva svoj predmet 

podnikania. 

 

Obrázok 7 - Grafické vyjadrenie - Porterov model piatich síl 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Hrozba existujúcej konkurencie 

 V prípade aktuálnej konkurencie spoločnosti, ktorá podniká v rovnakej sfére 

a ponúka podobný typ služieb, je v rámci tohto odvetvia celkom široká. V dnešnej dobe, 

kedy je cítiť silný rozmach odvetvia mobilných aplikácií, sú na trhu rôzne subjekty vo 

forme „Start-up” so zaujímavými a inovovanými produktami ale aj spoločnosti 

s bohatými skúsenosťami v obore, s históriou a tradíciou. Významným konkurentom 

patriacim do druhej spomínanej skupiny je firma Inloop, s.r.o., ktorá so sídlom v Banskej 

Bystrici a pobočkou v Žiline, Poprade či Bratislave predstavuje silný subjekt so širokým 

pokrytím trhu.  

V takýchto prípadoch sa spoločnosť snaží konkurovať ponúkaním 

nadštandardnejších a  kvalitnejších riešení ako konkurenti a za niekedy oveľa výhodnejšiu 

hodinovú sadzbu. Poskytuje aj možnosti úprav a servisu už nasadených a fungujúcich 

riešení za výhodných cenových podmienok. V súhrne môžeme označiť silu existujúcej 

konkurencie za strednú až silnú, keďže značnou mierou ovplyvňuje vývojovú a 

marketingovú stratégiu podniku. 

Hrozba potenciálnej konkurencie  

Pre spoločnosti v odvetví, v ktorom spoločnosť pôsobí, je charakteristické hlavne 

projektovo orientované podnikanie, získavanie silných a pozitívnych referencií na 

základe už realizovaných projektov a konzistentnosť z hľadiska spoľahlivosti svojich 

produktov.  

V prípade, že by potenciálne vstúpil na trh nový subjekt, musel by si v prvom rade 

vybudovať svoje postavenie na trhu a získať dôveru klientov. Mal by myslieť na to, že 

musí investovať kapitál, množstvo času, stíhať byť konkurencieschopný a vedieť sa 

prispôsobiť aktuálnej trhovej cene za takýto typ softvéru.  

Za takýchto podmienok je teda pre novovzniknutú spoločnosť celkom náročné 

(nie však nemožné) preraziť v obore bez toho, aby si to stihla konkurencia všimnúť 

a podniknúť potrebné kroky. Celkovo je tak hrozbu možné hodnotiť na stredne-slabej 

úrovni z dôvodu, že ide o čiastočne náročnejší vstup do spomínaného odvetvia.  
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Hrozba vstupu nového substitútu na trh 

 Mobilné a webové aplikácie sú veľmi špecifické produkty, ktoré aktuálne nemajú 

veľké možnosti z hľadiska ich nahraditeľnosti. Túto vlastnosť môže čiastočne 

ovplyvňovať neustály vývoj informačných technológií a trend v oblasti programovania. 

Spoločnosť sa tak snaží v tomto ohľade udržiavať podobný smer ako jej konkurenti 

a čiastočne aj predvídať situáciu ohľadne programovacích techník a technológií, a tak 

mať možnosť držať sa o krok vpred a rýchlo sa adaptovať. Z hľadiska sily substitútov 

spoločnosť necíti veľké ohrozenie, nakoľko aktuálny potenciál vzniku takejto hrozby na 

trhu si vyžaduje čas a veľký progres v oblasti IT.  

Sila zákazníkov  

Zákazníci sú pre takýto typ spoločnosti nielen základom pre jej úspech 

a financovanie, ale hlavne veľmi podstatným a silným zdrojom referencií, na základe 

ktorých realizuje svoj rast a zväčšenie pokrytia svojej pôsobnosti preniknutím na iné trhy. 

Spoločnosť sa tak v maximálnej miere snaží vyhovieť požiadavkám svojich odberateľov 

tak, aby udržala zdravé a silné vzťahy. Klienta tak pokladá za neoddeliteľného člena tímu 

podieľajúceho sa vysokou mierou na tvorbe produktu. Hodnotenie tejto oblasti je tak 

stredne-silné až silné a spoločnosť by tak mala investovať nemalé úsilie aby túto silu 

udržala pod kontrolou.  

Sila dodávateľov 

 V oblasti priamych dodávateľov spoločnosť žiadny takýto subjekt neregistruje, 

nakoľko služby a produkty, ktoré ponúka, sú jedinečné a bez potreby akéhokoľvek 

materiálu, polotovaru či iných obdobných vstupných faktorov. Celý vývojový proces od 

zadania až po odovzdanie je tak pod strechou spoločnosti.  

Z hľadiska nepriamych dodávateľov však môžeme spomenúť dodávateľov 

energie, tepla, vody a v neposlednom rade aj majiteľov prenajímaných priestorov, 

v ktorých spoločnosť momentálne sídli. Silu tak môžeme kvantifikovať ako stredne slabú 

nakoľko minimálnym spôsobom vplýva na konečné produkty a služby spoločnosti.  
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3.3 Analýza interného prostredia spoločnosti 

Obsahom tejto sekcie bude krátky prehľad o fungovaní a smerovaní do vnútra 

spoločnosti. Pre popísanie týchto časí bol využitý Model 7S doplnený o prehľad 

informačných technológií, ktorý je smerovaný na problematiku návrhovej časti tejto 

práce. Informácie pre túto oblasť analýzy spoločnosti boli získané prevažne osobnou 

konzultáciou s konateľom a z interných dokumentácií spoločnosti.  

3.3.1 Model 7S 

Stratégia 

Základným kameňom stratégie spoločnosti je dodávanie nadštandardne 

kvalitného a odladeného produktu a služieb za čo najlepšiu možnú sumu. Pomer 

cena/kvalita je v dnešnej dobe dôležitou témou v prípade uspokojenia potrieb zákazníka 

a získania pozitívnych referencií. Spoločnosť taktiež dbá o čo najlepšiu možnú firemnú 

kultúru a s tým súvisiace čo najvhodnejšie prostredie pre prácu svojich zamestnancov. 

Pozitívne vzťahy medzi pracovníkmi ako aj vzťah k spoločnosti samotnej tak hodnotí ako 

jednu z dôležitých priorít. V neposlednom rade sa spoločnosť snaží o udržanie si svojej 

trhovej pozície silným progresívnym prístupom nielen v oblasti riadenia projektov ale aj 

v komunikácií a v dobrých vzťahoch s klientami. [18]  

Štruktúra 

Spoločnosť na čele s dvoma konateľmi je hierarchicky ale aj funkčne rozdelená 

do oblastí na základe vývojových platforiem, na ktorých čele je vždy vedúci platformy 

prípadne oddelenia. Tento pracovník je tak zodpovednou a vedúcou osobou pre všetkých 

pracovníkov v jeho platforme. Táto štruktúra bola podrobnejšie definovaná v kapitole 

3.1.3. Do budúcna je potenciál rozrastania spoločnosti hlavne smerom v oblasti kvality 

a to vytvorením pozície testera a manažéra kvality. 

Zručnosti 

Počas trojročného fungovania spoločnosti Zamestnanci získali množstvo 

skúseností na desiatkach projektov. Rovnako aj model vedúceho senior pracovníka 
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mentorujúceho junior pracovníka sa tak osvedčil ako výborný faktor kvality a motivácie 

ku kvalitnému programovaniu. Práca v projektovo orientovanej spoločnosti však prináša 

aj mnoho sprievodných nepriamych benefitov. Vývojár má často krát možnosť 

nahliadnuť aj do manažérskej oblasti a riešiť veci aj samostatne komunikáciou 

s klientom, či nastavovaním si vlastného časového plánu realizácie svojej dielčej časti 

práce. 

 

Obrázok 8 - Grafické vyjadrenie - Model 7S 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zdieľané hodnoty 

Spolupracovníkov spája hlavne vlastnosť byť čo najviac nápomocní odvetviu, 

klientom a spoločnosti realizáciou zaujímavých nápadov a projektov. Spokojnosť 

nadriadeného či klienta s produktom či službou ich tak motivuje k učeniu sa nových 

metód či zlepšeniu práceschopnosti a kvality. Spoločnosť organizovaním 

každomesačných spoločných raňajok, rôznych tímových aktivít a vysielaním 
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pracovníkov na semináre a konferencie vytvára podmienky pre formovanie sa odborne 

erudovaného tímu, vyznávajúceho spoločné strategické pracovné ciele. 

Štýl riadenia 

Je orientovaný zväčša projektovo a podľa vývojovej platformy aj autoritatívne 

prostredníctvom vedúceho oddelenia. Zamestnanec má tak viacero nadriadených, ktorým 

sa svojimi výkonmi zodpovedá. Rozhodnutia sú však vždy konzultované s tímom, kde 

každý člen tímu má svoje slovo ako človek zodpovedný za časť práce na produkte, či 

službe. Manažér prípadne konateľ tak prihliada aj na tieto okolnosti pri finálnych 

strategických krokoch.  

Spolupracovníci 

Spoločnosť doteraz ponúkla úväzok aktuálne 30 pracovníkom. Každý z nich bol 

vyberaný dôkladným a dôsledným výberovým procesom pozostávajúcim z výberových 

konaní prípadne testovacích zadaní tak, aby bola zabezpečená optimálna spolupráca 

a potrebná výška kvality jeho výstupu. Taktiež sa snaží o výber zamestnancov v rovnakej 

vekovej kategórii a o študentov či absolventov prevažne technických univerzít aby čo 

najviac redukovala náklady na školenie takéhoto uchádzača.   

Systémy 

Softvérové vybavenie spoločnosti určené hlavne pre vývojovú a grafickú činnosť 

pozostáva z licencovaných produktov od firmy Adobe (Illustrator, Photoshop) a Sketch a 

z voľne dostupných vývojových prostriedkov ako programovacie editory Atom a Xcode. 

Z hľadiska hardvéru sú pracovníci v majoritnej väčšine vybavení vlastnými notebookmi 

a na svojich pracovných miestach majú k dispozícii monitory, stojany, nabíjacie adaptéry 

a ostatné počítačové príslušenstvo. V prípade zložiek informačného systému 

a programového vybavenia pre manažment projektov je súhrn uvedený práve 

v nasledujúcej kapitole.  
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3.4 Informačné technológie 

Nakoľko sú pracovníci spoločnosti vybavení vlastnými notebookmi od spoločností 

Apple a Dell a operujú na odlišných systémoch, je dôležité aby na prácu využívali 

aplikácie podporujúce oba operačné systémy.  

3.4.1 Google aplikácie 

Sú aktuálne základným kameňom celej administratívnej a organizačnej zložky 

podniku. Pomocou nich sa vedie podstatná časť počiatočnej komunikácie s klientmi 

prípadne so záujemcami o služby, či už ide o mail, rozvrhovanie stretnutí prípadne 

dokumentácia a zmluvy k jednotlivým projektom 

Drive 

 Základné úložisko dôležitých interných informácií spoločnosti. Každý pracovník 

má prístup k špecifickým zložkám obsahujúcim podklady pre vývoj, dizajn či 

manažment. Slúži ako aj médium pre zdieľanie väčšieho počtu súborov aj ako záloha 

v prípade nepredvídateľnej kritickej situácie.    

Google mail/účet 

 Preddefinovaná emailová a komunikačná služba spoločnosti. Predovšetkým nesie 

vlastnosť vo forme účtu, ktorý slúži ako jednoznačný identifikátor pracovníka v rámci 

podniku ale aj smerom von pre rôzne typy internetových služieb.   

Calendar 

 Služba dôležitá hlavne pre manažment podniku, aby mal vždy aktuálny prehľad 

o svojich zamestnancoch. Či už je to vo forme záznamov týkajúcich sa stretnutí, 

konferencií, školení alebo čerpania dovolenky.  

Docs 

 Dôležitá súčasť Google aplikácií hlavne v ohľade zdieľania počiatočnej 

dokumentácie so zainteresovanými stranami jednotlivých projektov. Rieši sa tu aj tvorba 
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špecifikácie, analýza projektu, rozpočty a v neposlednom rade aj prehľady vo forme 

excelovských tabuliek alebo ganttových diagramov.  

3.4.2 Slack 

Ide o veľmi flexibilný, efektívny a hlavne rýchly spôsob komunikácie medzi 

osobami zainteresovanými na realizácii projektu. Funguje na princípe privátnych kanálov 

a skupín zoskupujúcich jednotlivé osoby podľa projektov prípadne platformy, kde 

následne prebieha komunikácia formou “chatu”. Spoločnosť využíva tento prostriedok aj 

na komunikáciu s klientom hlavne počas vývojovej fázy, kedy je potrebné klásť veľa 

otázok a mať tak možnosť rýchlejšie reagovať na obojstranné zmeny a podnety.      

 

Obrázok 9 - Užívateľské rozhranie softvéru SLACK 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

3.4.3 Toggl 

Aktuálne ide o veľmi dôležitú súčasť informačných technológií podniku súvisiacu 

s monitorovaním pracovného času zamestnancov na jednotlivých úlohách v rámci im 

pridelených projektov. Funguje na princípe jednoduchého záznamníka obsahujúceho 

popis činnosti, dátumu kedy bola vykonaná ako aj časového intervalu koľko jej 



49 
 
 

vykonávanie trvalo. Je tu množstvo aj iných nepovinných informácií ako štítkovanie 

činností – školenie, vývoj, stretnutie, manažment, dizajn a pod. alebo či ide o činnosť 

financovanú priamo klientom prípadne spoločnosťou.  

Takto vyplnený záznam za určité časové obdobie slúži ako podklad pre mzdovú 

a personálnu agendu zamestnancov ako aj pre bilancovanie a plánovanie projektov pre 

budúce obdobia. Tento softvér sa v spoločnosti veľmi osvedčil a jeho funkcionalita sa 

stala ťažko nahraditeľnou a potrebnou pre jej riadenie. Veľkou nevýhodou však sú vysoké 

finančné náklady na jeho prevádzku.  

 

Obrázok 10 - Užívateľské rozhranie softvéru TOGGL 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

3.4.4 JIRA 

Ide o softvér monitorujúci a evidujúci úlohy prípadne problémové zložky týkajúce 

sa prevažne činností spojených s realizáciou projektov väčšinou v oblasti IT technológií. 

Umožňuje poskytovať prehľad o pokračovaní projektu, definovať určitým úkonom ich 

prioritu a dôležitosť, priraďovať a plánovať konkrétne úlohy jednotlivým pracovníkom. 

Spoločnosť začala tento softvér využívať v priebehu roka 2016 a zaznamenala výrazné 

zlepšenie v oblasti efektivity práce. Využíva zatiaľ cloudové riešenie na báze webového 

klienta, ale uvažuje však aj o zavedení lokálneho riešenia na svoj server. V rámci 
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konfigurácie pre projekty zvolila KANBAN prístup, nakoľko z minulosti bola spoločnosť 

a jej pracovníci viac zvyknutí na takýto model riadenia projektov.  

3.4.5 Bitbucket 

Ide o webovú službu, ktorú spoločnosť využíva prevažne na zdieľanie, 

zálohovanie a verzovanie zdrojového kódu vyvíjaného softvéru. Je chronologicky 

zostavený, zabezpečený a uložený vo forme priečinkov – repozitárov, ku ktorým je 

možné vytvoriť aj zabezpečený prístup pre potreby klientov prípadne tretích strán. 

Umožňuje tak vývojárom vykonávať množstvo úkonov a funkcií nad kódom 

v jednoduchom prostredí bez rizika straty doterajšieho progresu. Jednoduchá je aj 

migrácia projektov v prípade, že spoločnosť chce projekt presunúť inej spoločnosti, 

prípadne projekt od takejto spoločnosti zase získala. Jednoduchým spôsobom sa celý 

repozitár presunie pod firemný účet prípadne sa vytvorí k nemu vzdialený prístup.    

3.4.6 Záver analýzy informačných technológií 

Na základe hore uvedených informácií je možné tvrdiť, že spoločnosť 

GoodRequest využíva kombináciu viacerých softvérových riešení pokrývajúcich rôzne 

interné procesy prípadne aktivity. Tento súbor softvérov tak dohromady tvorí informačný 

systém podniku, ktorý je však značne fragmentovaný a možnosť jeho údržby a inovácie 

je veľmi komplikovaný.  

Časť z týchto systémov generuje aj nemalé každomesačné finančné náklady, a tak 

by mala spoločnosť premýšľať o ušetrení týchto nákladov vo forme integrácie systémov 

pod jedno riešenie prípadne využitím svojej vlastnej vývojovej sily a know-how pre 

tvorbu vlastného systému šitého na mieru. Takéto riešenia by poskytli omnoho lepšie 

prostredie pre manažment pracovníkov a podniku ako takého, nakoľko sa spoločnosť 

rozrastá veľmi rýchlym tempom.  

Vedenie rôznych agend, správy dovoleniek a projektov pomocou zdieľaných 

online dokumentov prostredníctvom Google Apps a Toggl síce v aktuálnom stave môže 

stačiť, avšak pri 30 a viac zamestnancoch môže byť veľmi neefektívne a komplikované. 
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3.5 Podnikové procesy 

Aktuálny súbor činností a procesov spojených s realizáciou predmetu podnikania 

spoločnosti je možné zaradiť do niekoľkých skupín definovaných na základe pracovných 

pozícií: 

A. Konateľ 

 Vedenie a koordinačná činnosť v rámci spoločnosti 

 Stanovovanie firemnej stratégie 

 Zastupiteľská činnosť voči klientom a externým stranám 

 Obchodná činnosť spojená so zaobstarávaním zákaziek 

 Riadiaca a podporná činnosť spojená so správou projektov 

 Hlavná kontrolná činnosť produktov a služieb 

 

B. Office manažér 

 Vedenie projektovej a obchodnej dokumentácie spoločnosti 

 Analýza zdrojov pre fungovanie spoločnosti 

 Správa financií 

 Personálne, fakturačné a mzdové činnosti 

 Evidencia hmotného a nehmotného majetku 

 Správa kancelárskych priestorov 

 Ostatné administratívne procesy 

 Organizovanie školení, konferencií, udalostí a tímových stretnutí 

 

C. Projektový manažér 

 Analýza vstupných požiadaviek pre projekty 

 Organizačná a koordinačná činnosť pre projekty 

 Tvorba projektovej dokumentácie a špecifikácií pre projekty 

 Tvorba cenových ponúk a časových odhadov  
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 Technická podpora pre klientov a externé spoločnosti 

 Funkčné testovanie produktov a služieb 

 Nahlasovanie neštandardných situácií, správania a chýb spojených 

s produktami a službami 

 Podporná obchodná činnosť pre vedenie spoločnosti  

 Prezentačná činnosť  

 

D. Marketingový manažér 

 Komunikácia s externými pracovníkmi a spoločnosťami 

 Správa štatistík o spoločnosti 

 Reklamná a prezentačná činnosť  

 Správa firemného webu a sociálnych sietí 

 Tvorba propagačných materiálov 

 Správa PPC a HR kampaní 

 Definícia marketingovej stratégie pre budúce obdobia 

 

E. CTO 

 Výskumné procesy spojené s novými trendami v IT 

 Kontrolné procesy kvality produktov a služieb 

 Správa informačného systému  

 Špecifikácia testovacieho procesu produktov a služieb 

 Definovanie technických parametrov produktov a služieb 

 Vyhodnocovanie technickej účinnosti vývojových prostriedkov 

 Bezpečnostná politika 

 Riadiaca činnosť oddelenia kvality  
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F. Softvérový architekt 

 Definovanie štruktúry a podoby produktov a služieb 

 Definovanie vývojových prostredí a technológií potrebných pre 

realizáciu projektov 

 Tvorba technickej špecifikácie produktov a služieb 

 Koordinačná činnosť pri integrácii produktov a služieb 

 Kontrolné procesy pri odovzdávaní produktov a služieb 

 

G. Vedúci vývojovej platformy 

 Vedenie a manažment platformového tímu  

 Podpora a kontrola zdrojových kódov  

 Školiaca a koordinačná činnosť 

 Manažment a správa dátových a zdrojových repozitárov 

 

H. Vývojár 

 Vývoj produktu a služieb 

 Testovanie produktu a služieb 

 Technická podpora a oprava chýb  

 Podporné činnosti pri špecifikácii produktov a služieb 

 

I. Dizajnér 

 Tvorba návrhov UI/UX mobilných aplikácií 

 Tvorba grafických návrhov pre webové služby a aplikácie 

 Tvorba propagačných materiálov pre požiadavky spoločnosti ako aj 

pre požiadavky externých strán 

 Analytická a výskumná činnosť spojená s grafickými trendami  

 Podporné činnosti pri špecifikácii produktov a služieb 
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3.5.1 EPC diagram realizácie firemného projektu  
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Obrázok 11 - EPC Diagram realizácie projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 Hore uvedený diagram zobrazuje stručný popis a priebeh realizácie projektu 

mobilnej aplikácie v spoločnosti GoodRequest. Zobrazenie vo forme EPC diagramu 

pomáha pochopiť väzby informačného systému na proces a ako aj zodpovedného 

pracovníka pri jeho vykonávaní. Umožňuje tak zobraziť a pochopiť základný tok práce 

vo vnútri podniku.     
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3.6 Analýza SWOT 

Na základe doteraz uvedených informácií je možné zostaviť prehľadný sumár 

pozitívnych a negatívnych aspektov spoločnosti, rovnako ako aj stanoviť možné 

príležitosti a hrozby, ktoré môžu v budúcnosti úzko súvisieť so zostavovaním jej 

podnikovej stratégie. Najvhodnejším variantom pre toto zhodnotenie je tak SWOT 

analýza, ktorá je zostavená a bližšie popísaná v nasledujúcej sekcii práce.  

 

Obrázok 12 - SWOT analýza spoločnosti 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 Silné stránky 

Medzi silné a pozitívne vlastnosti firmy môžeme jednoznačne radiť vysokú mieru 

teoretickej a aj praktickej znalosti vývojových technológií, rovnako ako aj schopnosť 

riešenia problémov a adaptácie na zmeny počas vývoja. Pracovníci z projektu na projekt 

získavajú skúsenosti a tak sa miera ich kvalifikovanosti navyšuje.  

Ďalším pozitívom spoločnosti je jej stabilné postavenie na trhu, čomu nasvedčuje 

množstvo ukončených aj stále realizovaných projektov počas posledného obdobia, ako aj 

veľa spokojných partnerov či firiem. So spokojnosťou rastie tak aj množstvo pozitívnych 

referencií na spoľahlivosť a kvalitu produktov a služieb ponúkaných analyzovanou 

spoločnosťou.  
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V neposlednom rade je dôležité spomenúť, že spoločnosť tvorí svoje produkty od 

návrhu až po odovzdanie kompletne pod jednou strechou. Nie je tak závislá na externých 

dodávateľoch akejkoľvek zložky softvéru či dizajnu, a tak je vo veľkej miere sebestačná.  

Slabé stránky 

Subjekt by k danému rozsahu služieb a produktov využil samostatne dedikované 

obchodné oddelenie, ktoré by sa staralo o získavanie nových projektov a o sledovanie 

rôznych elektronických aukcií či portálov tak, aby čo najväčšou mierou odbremenil 

manažment a konateľov spoločnosti. Jeho aktuálna absencia tak čiastočne časovo 

preťažuje pracovníkov. V aktuálnej situácii však je to skôr neutrálne orientované 

negatívum, a tak skôr ponúka pohľad na možnú zmenu v budúcich obdobiach.   

Pod firemný informačný systém aktuálne spadá niekoľko čiastkových 

softvérových aplikácií, ktoré svojou kombináciou ponúkajú informačné prostredie pre 

všetkých pracovníkov či klientov. Trend však ukazuje eliminovať fragmentáciu IS a 

vydať sa smerom integrácie pod jedno riešenie tak, aby sa zjednodušila prevádzka 

a náklady sa čo najviac minimalizovali. Množstvo oddelených systémov je náročné 

udržiavať aj ekonomicky. Niektoré z vyššie uvedených systémov si vyžadujú nemalé 

každomesačné investície a preto by mala spoločnosť zamerať svoju pozornosť na šetrenie 

nákladov v tejto oblasti.  

S narastajúcim počtom zamestnancov je spoločnosť nútená voliť organizačné 

opatrenia v už obsadených kanceláriách. Vzniká tu tak potreba pre väčší pokoj a priestor 

tak, aby sa udržiavalo potrebné pracovné nasadenie. Spoločnosť by tak z hľadiska svojej 

personálnej stratégie mala brať ohľad aj na tento faktor a v budúcnosti rozmýšľať 

o výbere väčších pracovných priestorov. 

Príležitosti  

Trend v oblasti vývoja informačných technológií nasvedčuje stále strmšiemu 

exponenciálnemu rastu a to nielen v oblasti hardvéru ale aj softvérových technológií 

a programovacích techník. Na svetlo sveta sa tak dostávajú stále novšie a intuitívnejšie 

spôsoby ako pristupovať k programovaniu. Účelom je tak hlavne skrátiť čas a otvoriť 

širšie možnosti pre väčšie spektrum ľudí čo môže byť silnou príležitosťou pre akýkoľvek 
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subjekt. Je teda dôležité sledovať čo sa deje v okolí podniku, aby zachoval efektivitu 

a moderný prístup v rámci softvérového vývoja. 

Ďalšou silnou príležitosťou je rozšírenie geografickej pôsobnosti spoločnosti. So 

svojou kvalitou práce a relatívne finančne nenáročnou pracovnou silou tak môže silne 

konkurovať aj silnejším subjektom v zahraničí.  

Spoločnosť by sa nemala báť aj viac spolupracovať s partnerskými prípadne aj 

konkurenčnými firmami na spoločných projektoch. Vo veľa aspektoch to môže byť 

plodná spolupráca prinášajúca benefity pre obe strany, čo môže priniesť nové projekty 

a skúsenosti pre zamestnancov.     

Hrozby 

Nevyspytateľnou ale celkom reálnou situáciou môžu byť zmeny v legislatíve 

prípadne politické zámery v oblasti využívania informačných technológií. Modelovou 

situáciou môže byť stanovenie určitého limitu pre vývoj aplikácií v nejakom zo štátne 

regulovaných podnikov. Príkladom je oblasť energetiky, čo by pre firmy v súkromnom 

sektore mohlo znamenať to, že sa tak nemôžu napríklad zúčastniť výberových konaní pre 

takéto subjekty.  

 V rámci Porterovho modelu piatich síl bolo spomenuté za akých podmienok je 

možné pre novovzniknutú potenciálnu konkurenciu vstúpiť na trh, v ktorom skúmaná 

spoločnosť pôsobí. Tieto podmienky sú síce náročné avšak nie nemožné a nesplniteľné. 

Preto musí podnik neustále rátať aj s takýmto typom hrozby. 

Možným scenárom do budúcna je aj hospodárska a ekonomická recesia. 

Hospodárska kríza z roku 2008 bola pre veľa menších a stredne veľkých podnikov silným 

niekedy až likvidačným zásahom do podnikania. Záujem o širokú škálu produktov 

a služieb vtedy výrazne klesol čo tak ovplyvnilo aj iné možno vtedy nezávislejšie 

odvetvia. Pre spoločnosť je teda strategicky dôležité sledovať si hospodársku situáciu vo 

svojom odvetví.  

   

 



59 
 
 

3.7 Zhodnotenie situácie 

Pre formuláciu návrhovej časti práce je potrebné vyhodnotiť aktuálny stav 

spoločnosti a zosumarizovať všetky vstupné faktory a požiadavky. Táto kapitola tak bude 

slúžiť ako podklad pre manažment vo forme vytvorenia základnej kostry projektu.  

3.7.1 Súhrn zistených poznatkov 

Z predošle uvedených analýz je možné vyvodiť jednoznačné závery o spoločnosti 

GoodRequest. Jej aktuálna situácia na trhu je v dobrom stave, s rastúcim trendom počtu 

projektov a pracovníkov. Má stabilné postavenie v odvetví, bohatú klientelu, pozitívne 

referencie a konkurencieschopnosť. Z hľadiska internej situácie má silnú bázu 

kvalifikovaných zamestnancov, a tak aj schopnosť tvoriť kompletný produkt od 

počiatočnej fázy po odovzdanie pod jednou strechou a čisto vlastnými silami.  

V prípade manažmentu je ale vidieť čiastočné nedostatky. Prvým je preťaženie 

niektorých z pracovníkov plánovacou a administratívnou činnosťou na konci mesačných 

období. Druhým nákladné riešenie informačného systému vo forme viacerých, medzi 

sebou nie správne komunikujúcich, aplikácií. Konkrétne nedostatky sú ďalej hlavne pri 

monitorovacej činnosti pracovnej doby, kde za softvér, ktorý tieto procesy sleduje, sú 

nemalé finančné náklady.  

V skratke tak môžeme popísať niekoľko poznatkov, ktoré by mali smerovať 

k zlepšeniu súčasného stavu :   

 Odbremenenie manažmentu od častej plánovacej a monitorovacej činnosti 

 Regulácia vysokých nákladov na súčasné aplikácie starajúce sa o interné 

procesy spoločnosti spojené s personálnou a mzdovou agendou 

 Riešenie fragmentácie informačného systému 

 Integrácia viacerých procesných činností pod jedno celistvé riešenie 

 Zjednodušenie administratívnej činnosti pre manažment spoločnosti 
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3.7.2 Vymedzenie a požiadavky pre návrh riešenia 

Predmetom návrhovej časti práce teda bude riešenie väčšiny uvedených 

nedostatkov vo forme vlastnoručne vyvinutého systému spoločnosťou GoodRequest. 

Spoločnosť však zatiaľ musí rátať s tým, že popri aktuálne prebiehajúcich externých 

projektoch bude musieť vyčleniť vlastné ľudské ako aj finančné zdroje a to tak aby tým 

negatívne neovplyvnila iné podstatné termíny a dodávky. Je tak veľmi dôležité aby bol 

harmonogram projektu správne nastavený a aby bol v súlade s požiadavkami 

vrcholového manažmentu spoločnosti.  

Realizovaný systém by mal v čo najlepšej možnej miere spĺňať definované 

požiadavky a pokrývať tieto oblasti: 

 Správa aktuálnych projektov (náklady, rozpočty, prehľady, plány) 

 Záznamy odpracovaného času (popis úlohy, projektové priradenie, štítok) 

 Manažment klientov (zoznamy, detaily a bilancovanie) 

 Manažment zamestnancov (kapacita, kvalifikovanosť, hodinová mzda) 

 Mzdová agenda (mesačné prehľady, výpočty, podklady pre účtovníctvo) 

 Plánovač školení, konferencií a dovolenky 

 Prístup cez webového klienta a mobilnú aplikáciu 

 Nastavenie notifikácií a notifikačná schéma  
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4 NÁVRH RIEŠENIA A PRÍNOS NÁVRHU RIEŠENIA 

4.1 Zahájenie projektu 

Koncom roka 2016 prišla spoločnosť GoodRequest s víziou reorganizácie 

pracovných pozícií a s progresívnejšou firemnou stratégiou. Zameranie upriamila 

smerom k vylepšeniu interných procesov, expanziu spoločnosti a v neposlednom rade aj 

na celkové zvýšenie kvality. Súčasťou tejto stratégie bol aj návrh pre vyvinutie vlastného 

riešenia pre monitorovanie pracovného času jej zamestnancov. Projekt bol predostretý 

zamestnancom a jeho zahájenie bolo naplánované na začiatok januára 2017.    

4.1.1 Spôsob riadenia 

Projekt je realizovaný ako interný projekt spoločnosti a je vedený konateľom 

spoločnosti v spolupráci s projektovým manažérom, ktorý bude zodpovedný za jeho 

priebeh a dodržiavanie kľúčových míľnikov. Každý týždeň budú prebiehať projektové 

stretnutia kde sa bude analyzovať doterajší vývoj a stanovovať súbor úloh na 

nasledujúcich 7 dní. Projektový manažér tak bude podrobne a na týždennej báze 

dokumentovať progres svojho tímu a snažiť sa čo najefektívnejšie pracovať 

s vyčlenenými zdrojmi. Tieto výstupy bude prezentovať konateľovi spoločnosti na 

pravidelných stretnutiach.  

4.2 Špecifikácia projektu 

Úlohou manažmentu spoločnosti je vypracovanie manažérskej a technickej 

špecifikácie ku každému z projektov, bez ohľadu na to, či ide o interné zadanie alebo 

o zadanie pochádzajúce od klienta. V nasledujúcej sekcií je tak stručne popísaná 

manažérska špecifikácia, ktorá vo forme slovného popisu jednotlivých modulov 

špecifikuje počiatočnú funkcionalitu systému.   
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4.2.1 Analýza vývojových zložiek 

Platformy 

 iOS aplikácia – verzia operačného systému 9.0 a vyššie  

Pri vývoji sa uprednostňuje použitie vývojovej technológie Swift. Dôraz sa 

kladie aj na natívnosť riešenia celej aplikácie odbremenenej od čo najviac 

vlastnoručných prvkov.  

 Android aplikácia – verzia operačného systému 4.4 a vyššie 

Pri vývoji sa uprednostňuje použitie vývojovej technológie Kotlin. Podobne 

ako pri predošlej platforme ide o čo najintuitívnejšie riešenie štruktúry 

a podoby aplikácie.  

 Webový klient – na firemnej doméne dashboard.goodrequest.com 

 Backend rozhranie – bez administračného rozhrania 

Optimalizácia a funkčnosť 

 Primárne prostredie systému bude realizované vo forme webovej aplikácie 

obsahujúcej všetky moduly s kompletnou funkcionalitou. V prípade mobilných aplikácií 

pôjde o verzie s okresaným konceptom odbremenené o časti s administratívou prípadne 

manažmentom.   

Mobilné aplikácie dodávané systému Dashboard budú realizované prevažne pre 

používanie na bežných inteligentných mobilných zariadeniach bez nutnosti 

optimalizácie pre tablety. Nevyžaduje sa rotácia na žiadnej z obrazoviek užívateľského 

prostredia.  

 Pri realizácii webového klienta sa požaduje čiastočná responzivita užívateľského 

rozhrania, nie však pre potreby zobrazenia na mobilných zariadeniach, nakoľko pre ne 

bude určená dedikovaná aplikácia.   
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4.2.2 Stanovenie konceptu systému 

MODUL: M01-Login 

 Bude prebiehať jednou formou a to prostredníctvom Google prihlásenia. Každý 

zo zamestnancov vlastní svoj jednoznačný identifikátor a to vo forme e-mailovej adresy, 

preto je tak najvhodnejším kandidátom pre formu prihlásenia. Pri prihlasovaní bude 

fungovať verifikácia čisto pre domény “@goodrequest.com”, preto nebude možné 

prihlásenie pre užívateľa bez takto prideleného identifikátora.  

MODUL: M02-Timer 

 Záznam odpracovaného času bude realizovaný práve v tomto module. Prístup do 

jeho obsahu bude možný aj z mobilnej aplikácie ale aj z webového klienta. Rozhranie 

bude umožňovať položku popísať formou vykonávanej pracovnej činnosti, priradiť ju na 

projekt, definovať jej štítok týkajúci sa typu pracovnej činnosti (vývoj, míting, servis, 

dizajn, manažment a pod.), zadať dátum a jej trvanie. Pridávanie časovej položky bude 

realizovateľné dvoma možnosťami: 

 Manuálnym pridaním záznamu – napríklad na konci odpracovanej činnosti, 

prípade pracovného dňa. 

 Spustením merania – v priebehu realizácie pracovnej činnosti systémom 

štart-stop. 

Pridané položky sa potom budú zobrazovať vo filtrovanom zozname na základe 

dátumu a času, v ktorom boli odpracované. Modul bude automaticky prepočítavať aj 

počet hodín koľko sa v danom dni nakumulovalo vykonanými činnosťami. Zoznam 

položiek bude nekonečný a tak bude mať zamestnanec možnosť pristupovať aj 

k historickým záznamom priamo v tomto module. 
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MODUL: M03-Reports 

 Ide o prehľadový modul obsahujúci štatistické dáta vzťahujúce sa na zozbierané 

časové záznamy zo sekcie “Timer”. Najdôležitejšou funkciou tohto modulu bude filter 

týchto záznamov a to podľa časového horizontu prípadne projektového zaradenia. 

Cielenie filtrácie bude obsahovať aj doplnkové parametre ako štítok, zodpovedajúci 

zamestnanec, prípadne klient, pre ktorého bola daná činnosť na projekte vykonaná. 

Užívateľ tak bude môcť jasne zadefinovať čo chce sledovať a následne tento sumár 

vyexportovať pre potreby manažmentu, prípadne ako výpis činností na požiadanie 

fakturácie, či aktuálneho stavu projektu pre zákazníkov.   

MODUL: M04-Projects 

V rámci modulu “Projects” bude možné spravovať všetky interné aj zákazkové 

projekty spoločnosti. Jednotlivé projekty bude možné pridávať, editovať podľa 

predvolených parametrov ( popis / klient / forma platby )  a nastavovať ich stav (aktívny 

/ neaktívny). Pri každej položke bude možné zobraziť štatistiky vo forme prehľadu 

príjmov a nákladov, rozpočtu, efektivity a zostatkových kapacít ľudských zdrojov. Do 

projektu bude možné priradiť zamestnanca a to pod vývojovú platformu alebo prípadne 

ako projektového manažéra.  

 

Obrázok 13 - UX návrh užívateľského prostredia – Reports 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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MODUL: M05-Clients 

 Jednoduchý modul obsahujúci spravovanie klientov vo forme prehľadného 

zoznamu. Jednotlivé položky zoznamu klientov budú obsahovať detail obohatený o ich  

fakturačné adresy a projekty, pod ktorými figurujú ako ich objednávatelia. Každý klient 

bude mať taktiež sekciu so štatistikami spojenými s obratom, pohľadávkami prípadne 

záväzkami.  

MODUL: M06-Employees  

Spoločnosť potrebuje zahrnúť do systému aj svoju agendu zamestnancov, ktorú 

aktuálne vedie po rôznych fyzických aj elektronických dokumentoch. Obsahom tohto 

modulu tak bude hlavne spravovanie všetkých osobných informácií, typu pracovnej 

zmluvy, odpracovaných hodín a rôznych doplnkových štatistík. Dostupné by mali byť aj 

grafické vyobrazenia vývoja mzdy, možnej aktuálnej pracovnej kapacity (variabilita 

počtu možných odpracovaných hodín pri živnosti, dohode a brigádnickom pomere).  

Spoločnosť má záujem zaviesť indexáciu schopností jednotlivých zamestnancov. 

Spočíva v jednoduchom pomere efektivity práce zamestnanca ku stanovenému 

hodinovému štandardu, definovanom manažmentom spoločnosti. Tento index by tak 

slúžil ako podklad pri prepočtoch hodinových sadzieb pri cenových ponukách.  

Modul by mal taktiež zastrešovať aj správu prijímania nových zamestnancov. 

Kandidáti a informácie o nich by tak boli pridávaní prostredníctvom formulára 

uverejneného na webových stránkach spoločnosti a následne načítaní do systému. 

V rámci modulu by následne existoval jednoduchý procesný model, ktorý by stanovoval 

stav, v ktorom sa jednotlivý kandidát nachádza.    

MODUL: M07-Wages  

 Táto časť systému bude úzko prepojená z predchádzajúcim modulom. Bude v nej 

prebiehať správa hodinových mzdových nákladov na zamestnanca. V prípade, že 

zamestnanec bude ohodnotený vyšším platom, bude možné tak každomesačne regulovať 

jeho hodinovú maržu. Na základe takto uvedených parametrov, plus odpracovaných 

hodín za obdobie, bude modul automaticky prepočítavať mzdu a odvody pre každého 
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zamestnanca. Tento sumár bude možné exportovať do viacerých preddefinovaných 

formátov (PDF, xml). Nemala by chýbať ani krátka štatistika vo forme vývoja mzdy 

v čase, prípadne grafické znázornenie priemernej mzdy na platformu či pozíciu 

zamestnanca.  

MODUL: M08-Planner 

 Modul zameraný prevažne pre manažment podniku. Jeho obsahom bude 

konfigurovateľný Ganttov diagram, ktorý v sebe bude niesť časový plán projektov 

a zamestnancov priradených pre ich realizáciu. Taktiež ukončené projekty budú 

naznačené ako položky zoradené v zozname vedľa pracovníka, ktorý bol za ne 

zodpovedný. To umožní manažmentu rýchlejšie usmerňovať dotazy a úlohy spojené so 

servisom existujúcich projektov priamo na správneho zamestnanca.  

 V rámci modulu sa bude realizovať aj plánovanie dovoleniek zamestnancov. či 

školenia, prípadne konferencie. V prípade dovoleniek pôjde o záznam informácií o dĺžke 

trvania, nároku na dovolenku a jej čerpania na základe pracovného pomeru. Školenia 

a konferencie bude možné spravovať jednoduchým zoznamom s kalendárom, kde 

položky budú obsahovať atribúty ako typ, počet zamestnancov a povinnosť účasti. 

 

Obrázok 14 - UX návrh užívateľského rozhrania – Timer 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.3 Identifikačná listina  

Názov projektu:    Dashboard – monitorovací systém 

Zadávateľ projektu:   GoodRequest, s.r.o.  

Druh projektu:    Interný projekt spoločnosti GoodRequest, s.r.o. 

Cieľ projektu: Úspešný vývoj a implementácia špecifického 

monitorovacieho systému pre potreby spoločnosti 

GoodRequest, s.r.o. do 02.08.2017 

Plánovaný termín zahájenia: 02.01.2017 

Plánovaný termín dokončenia: 01.08.2017 

Plánované náklady na projekt: Finančné – 21 144 Eur  /  Personálne – 331 MD 

Projektový tím: 

 Konateľ – zodpovedná osoba, vedenie projektu 

 Projektový manažér – vedenie vývoja  

 Frontend vývojár – web-grafické spracovanie  

 Backend vývojár – funkcionálne spracovanie  

 Vývojár platformy Android – vývoj aplikácie 

 Vývojár platformy iOS – vývoj aplikácie 

 Dizajnér – grafické a funkčné návrhy systému 

Tabuľka 6 - Súhrn dôležitých termínov projektu  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

Harmonogram míľnikov Termín ukončenia 

MS01 Zahájenie projektu 02.01.2017 

MS02 Zadefinovaná základná štruktúra systému 06.01.2017 

MS03 Ukončená analýza a vytvorenie špecifikácie 27.01.2017 

MS04 Vytvorený UI/UX návrh systému 21.02.2017 

MS05 Ukončený vývoj systému  20.04.2017 

MS06 Integrácia a testovanie systému vykonané 28.06.2017 

MS07 Ukončenie projektu 01.08.2017 
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4.4 Logický rámec 

 

ZÁMER
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob
Riziká a predpoklady

1.1 -- 80% zníženie 

nákladov spojených s 

monitorovaním 

pracovného času

Finančná 

analýza, 

odhady a 

merania

1.2 -- Eliminácia 1-2 

nadbytočných aplikácií 

vstupujúcich do IS

IS 

Dokumentácia

2.1 -- Zrýchlenie 

monitorovacieho procesu
Firemné výkazy

2.2 -- Viditeľné zvýšenie 

kvality, bezpečnosti a 

presnosti meraní a 

štatistík

Firemné výkazy

CIEĽ
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob

Riziká a predpoklady                     

pre zámer projektu

1 -- Funkčný systém s 

nízkou úrovňou 

chybovosti 

Analýza 

zdrojov, rizík, 

nákladov

Kvalifikovaná pracovná 

sila

2 -- Splnenie kľúčových 

termínov s maximálnym 

časovým oneskorením o 

hodnote 10 dní

Vyhodnotenie 

projektu, 

Výstup z 

testovania

Záujem pracovníkov

3 -- Implementovaný a 

otestovaný systém v 

hodnote nákladov 21 144 

€ / 331 MD

Finančné 

výkazy

Vyčlenený dostatok 

finančných zdrojov

VÝSTUPY
Objektívne overiteľné 

ukazovatele

Overovací 

spôsob

Riziká a predpoklady                     

pre cieľ projektu

1.1 -- Vypracovaná 

cenová ponuka

Finančné 

výkazy

1.2  -- Alokované ľudské 

zdroje 

Ganttov 

diagram

2.1 -- Stanovené 

potrebné moduly systému

Procesné 

diagramy

2.2 -- Vypracovaná 

projektová dokumentácia
Špecifikácia

3. Vývoj systému
3.1 -- Vyvinutý a 

nasadený systém na 

vzdialenom serveri

Dátové 

repozitáre
Dodržanie špecifikácie

4.1 -- Kompletne 

zmigrované súčasné aj 

historické dáta

Výpis z 

databázy

4.2 -- Vykonané 

testovanie na reálnych 

dátach

Testovací 

protokol

5.1 -- Zaškolení pracovníci 

spoločnosti

Výstup zo 

školenia

5.2 -- Vykonaný preklon 

starého systému na nový 

Vyradenie 

systému Toggl z 

IS podniku

1. Integrácia podnikových 

procesov za účelom šetrenia 

nákladov

2. Zlepšenie kontrolných 

mechanizmov spoločnosti

5. Školenie a integrácia systému 

do podnikového prostredia

-

Úspešný vývoj a implementácia 

špecifického monitorovacieho 

systému pre potreby spoločnosti 

GoodRequest do 02.08.2017

Spokojnosť vedenia, 

odborné školenie

Presné a dôkladné 

kontrolovanie  

testovacích scenárov, 

porovnanie dát v 

databázach

Dôkladná analýza, 

užívateľsky prijateľný 

návrh riešenia

Súhlas vedenia, 

vyčlenenie zdrojov

1. Analýza počiatočného stavu 

zdrojov a finančných náležitostí

2. Definícia technickej 

špecifikácie

4. Migrácia dát a testovanie
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Obrázok 15 - Logický rámec projektu Dashboard 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

  

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI Zdroje Časový odhad
Riziká a predpoklady                     

pre výstupy projektu

Nekonfliktnosť 

projektového tímu

Ochota pracovníkov 

počas súbežnej 

prevázky a počas 

školenia  

Dostatok finančných 

prostriedkov

Zodpovedne odvedená 

migrácia historických 

dát

Dôkladne odvedený 

testovací proces

Dodržanie  

harmonogramu a 

časových odhadov

Kvalitne odvedená 

počiatočná analýza

3 dni

10 dní

15 dní

24 dní

3 dni

20 dní

25 dní

0,5 dňa

40 dní

2 dni

0,5 dňa

5.3 Kontrolné a servisné úkony

projektový manažér a 

konateľ

projektový manažér a 

softvérový architekt

projektový manažér a 

softvérový architekt

2 dizajnéri

projektový manažér

4 vývojári

backend vývojár

softvérový architekt

projektový manažér

frontend vývojár

4 vývojári, projektový 

manažér a konateľ

projektový manažér

pracovníci 

GoodRequest

konateľ a softvérový 

architekt

4.2 Beta testovanie

4.3 Migrácia dát a testovanie na 

reálnych dátach

4.4 Optimalizácia a validácia 

funktionality

5.1 Konfigurácia systému a 

školenia

5.2 Súbežná prevádzka oboch 

systémov

2.2 Tvorba UX prototypu a dizajn 

UI prostredia

3.1 Organizácia vývojárskeho 

tímu

3.2 Vývoj aplikácií a prostredia 

backend

3.3 Integrácia aplikácií so 

systémom

4.1 Zavedenie systému na server

1.1 Procesná analýza a analýza 

interných zdrojov 

1.2 Vypracovanie cenovej 

kalkulácie a návrhu technického 

riešenia

2.1 Tvorba špecifikácie a analýza 

modulov

2,5 dňa

2,5 dňa

15 dní
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4.5 Časový plán 

Obsahom tejto kapitoly bude podrobnejšie predstavenie činností vzťahujúcich sa 

k projektu Dashboard ako aj časové zaradenie a odhady prostredníctvom metódy PERT. 

4.5.1 Štruktúra WBS 

Prehľad projektu obsahujúci všetky míľniky a im predchádzajúce činnosti 

projektu Dashboard je potrebné podrobne zadefinovať. Takto vyhotovená štruktúra 

aktivít projektu bude slúžiť ako podklad pre manažment spoločnosti a bola zostavená 

prostredníctvom podpory softvéru MS Project 2010.  

 

Obrázok 16 - WBS rozklad projektu Dashboard s pomocou MS Project 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.5.2 Stručný popis činností 

Procesná analýza súčasného stavu  

 Súbor procesov vykonávaných pre zistenie potreby nového monitorovacieho 

systému rovnako aj na zadefinovanie oblastí, ktoré treba novým systémom pokryť. 

Výstupom bude podklad pre návrh technického riešenia. (Časový odhad: 2 MD) 

Analýza interných zdrojov (ľudských, časových) 

 Pre realizáciu projektu je treba vyčleniť ľudské zdroje ako aj časové intervaly ich 

dostupnosti s ohľadom na ich alokáciu na riešenie existujúcich projektov. (Časový odhad: 

0,5 MD) 

Vypracovanie odhadovanej cenovej kalkulácie 

 Dokument potrebný pre manažment spoločnosti, ktorý definuje odhadované 

náklady. Bude taktiež vstupovať aj do výsledného porovnávania a hodnotenia ako sumár 

pre odhad návratnosti investície. (Časový odhad: 0,5 MD) 

Vypracovanie návrhu technického riešenia 

 Portebný ako vstup pre špecifikáciu projektu ako aj pre UX návrhy aplikácií 

a webového klienta. Definuje moduly a subčasti navrhovaného systému. (Časový odhad: 

2 MD)  

Definovanie vývojových postupov v rámci softvérových platforiem 

 V spolupráci so softvérovým architektom spoločnosti je potrebné stanoviť prístup 

a technické prostriedky, ktoré budú využívané počas vývoja systému. (Časový odhad: 0,5 

MD) 

Definovanie špecifikácie riešenia vrcholovým manažmentom 

 Vytvorenie jasnej a záväznej štruktúry a funkcionality backend rozhrania 

a aplikácií. Stanovenie toho, čo bude obsahom jednotlivých modulov, ako budú spolu 

prepojené a ako bude webový klient a aplikácia optimalizovaná. (Časový odhad: 5 MD) 
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Analýza potrebných modulov a funkcionality 

 Projektový manažér v spolupráci s vývojármi následne na základe špecifikácie 

rozdelia vývoj do pracovných blokov. Každý blok rozdelia do úloh a zároveň definujú 

správanie, potenciálny tvar a obsah jednotlivých obrazoviek aplikácie (webového 

klienta). Analýza bude vstupom pre návrh UX prototypu. (Časový odhad: 10 MD) 

Vytvorenie UX prototypu aplikácie a webového klienta 

 Navrhovanie jednotlivých obrazoviek, rozloženie aktívnych prvkov a 

určovanie nadväzností. (Časový odhad: 21 MD) 

Schválenie UX prototypov na základe vstupnej špecifikácie 

 Kontrolný proces vrcholového manažmentu vzťahujúci sa na počiatočný prototyp 

od dizajnéra. Schvaľovací proces prebehne vo forme krátkej porady celého projektového 

tímu. (Časový odhad: 1 MD) 

Finalizácia designu UI pre aplikáciu a webového klienta 

 Stanovenie farebnej schémy, tvarov a animácií pre aplikácie (webového klienta). 

Príprava prezentačnej štúdie a finalizovanie návrhu po teoretickej stránke. (Časový 

odhad: 3 MD) 

Zostavenie a organizácia vývojového tímu 

 Priradenie zadefinovaných úloh konkrétnym pracovníkom prostredníctvom 

evidenčného systému JIRA. Rozvrhnutie prác, stanovenie projektových stretnutí 

a pracovného harmonogramu. (Časový odhad: 0,5 MD) 

Vývoj prostredia backend, vývoj aplikácií a prepojenie do systému 

 Proces programovania jednotlivých zložiek systému. Súčasťou je aj kontrola 

aktuálneho stavu projektovým manažérom vo forme stretnutí na týždennej báze 

a čiastočné testovanie už vyvinutých komponentov (Časový odhad: 82 MD) 
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Počiatočné beta testovanie s testovacím setom dát 

 Jedná sa o odchytenie hrubých vád a chýb pred migráciou reálnych dát. 

Kontrolujú sa prevažne funkcie ako presnosť merania času, filtrácia časových záznamov, 

export dát, fungovanie merania na pozadí. V neposlednom rade aj kontrola rozloženia 

prvkov a celková užívateľská prívetivosť. (Časový odhad: 10 MD) 

Migrácia dát z aktuálneho monitorovacieho systému a testovanie  

Export pôvodných a historických dát zo systému Toggl prostredníctvom súborov 

CSV. V novom systéme sa vykoná mapovanie zo starej štruktúry časového záznamu na 

nový a uloží sa do databázy. Po úspešnej migrácií sa vykoná testovanie na reálnych 

dátach.   (Časový odhad: 1+14 MD) 

Ladenie chýb a optimalizácia aplikácie a backend prostredia 

Zozbierané chyby a úlohy z testovania rovnako ako aj doplnkové funkcie sú 

v tejto časti preprogramované a nanovo zapracované vývojármi všetkých platforiem. 

(Časový odhad: 15 MD) 

Finálne testovanie funkcionality a konfigurácia celého systému 

Po zapracovaní všetkých zmien sa systém posledný krát prekontroluje 

a nakonfiguruje pre potreby spoločnosti. Nastavia sa formáty a dáta exportovaných 

dokumentov, filtre pre grafické vyobrazenia ekonomických ukazovateľov a ostatné 

užívateľsky orientované parametre. (Časový odhad: 16 MD) 

Školenie zamestnancov 

Nakoľko je systém nastavený veľmi obdobne ako jeho predchodca, nie je pre 

školenie zamestnancov potrebné vyčleniť veľké časové zdroje. Školiaci proces je 

naplánovaný na dva dni a bude rozdelený podľa oddelení, do ktorých pracovníci patria 

prípadne podľa právomocí, ktoré v systéme nadobudnú. (Časový odhad: 2 MD) 

 

 



74 
 
 

Súbežná prevádzka oboch systémov 

 Mesačné testovanie spojené s monitorovaním pracovných záznamov na oboch 

softvéroch súčasne. Tento proces je tak dôležitým vstupom pre finálne zhodnotenie 

systému a jeho schválenie do reálnej prevádzky. (Časový odhad: 20 MD) 

Kontrola, vyhodnotenie a servis funkcionality systému 

Záverečné administratívne procesy prípadne kozmetické úpravy systému. 

Hodnotenie systému prebehne formou tímového stretnutia, kde sa projekt uzavrie 

a pripraví sa na ďalšiu fázu. (Časový odhad: 3 MD) 

4.5.3 Časový prehľad prostredníctvom PERT 

V rámci časového plánu bola pre stanovenie odhadov zvolená metóda PERT. 

Časové odhady vstupujúce do tejto metódy boli definované manažmentom spoločnosti 

vo forme analogických a expertných odhadov. Súčasne tak odzrkadľujú reálne dianie 

vývoja, kde niektoré z činností prebiehajú súčasne a v rovnakom časovom horizonte. 

Dĺžka pracovného dňa bola nastavená vo forme bežného 8 hodinového rozsahu. 

Niektoré z definovaných činností si vyžadovali iba polovicu pracovného dňa a tak 

v sumároch figurujú v hodnotách s desatinnými číslami. Celková doba trvania projektu 

bola stanovená na 152 pracovných dní, s dôrazom kladeným aj na súbežne prebiehajúce 

činnosti. Z 27 činností vstupujúcich do modelu je 20 z nich kritických a preto kritickosť 

celého projektu vieme definovať ako podiel týchto hodnôt udávajúci index 

v percentuálnom vyjadrení - 74,07%. Na základe logického rámca bolo definované 

rezervné časové oneskorenie 10 pracovných dní. Je tak možné podľa rovnice vypočítať 

s akou pravdepodobnosťou bude možné projekt dokončiť za 162 dní.   

𝑃(𝑇 ≤ 162) = 𝐹 (
162 − 152

13,31
) = 𝐹(0,75) = 0,7734 ∶ 77,34%   (𝟏𝟎) 

 Je teda na 77,34% možné že projekt dodrží termín s vyčlenenou rezervou 10 

pracovných dní. [10] 

Nasledujúci postup časovej analýzy prostredníctvom metódy PERT vychádza 

z krokov definovaných v teoretickej časti práce.  



75 
 
 

Tabuľka 7 - Trojbodové odhady PERT  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Optimistická Pravdepodobná Pesimistická

A Procesná analýza súčasného stavu 1 2 3 2

B
Analýza interných zdrojov (ľudských, 

časových)
0,25 0,5 0,75 0,5

C
Vypracovanie odhadovanej cenovej 

kalkulácie
A,B 0,25 0,5 0,75 0,5

D
Vypracovanie návrhu technického 

riešenia
A,B 1 2 3 2

E
Definovanie vývojových postupov v 

rámci softvérových platforiem
C,D 0,25 0,5 0,75 0,5

F
Definovanie špecifikácie riešenia 

vrcholovým manažmentom
E 3 5 7 5

G
Analýza potrebných modulov a 

funkcionality
F 6 10 14 10

H
Vytvorenie UX prototypu aplikácie 

pre obe platformy
G 10 14 18 14

I
Vytvorenie UX prototypu pre 

webového klienta
G 4 7 10 7

J
Schválenie UX prototypov na základe 

vstupnej špecifikácie
H,I 0,25 1 1,75 1

K Finalizácia designu UI pre aplikáciu J 1 2 3 2

L
Finalizácia designu UI pre vebového 

klienta
J 0,25 1 1,75 1

M Zostavenie vývojového tímu K,L 0,25 0,5 0,75 0,5

N Vývoj prostredia backend M 30 40 50 40

O
Vývoj mobilných aplikácií a webového 

klienta
M 35 40 45 40

P Prepojenie aplikácií so systémom N,O 1 2 3 2

Q Zavedenie systému na server P 0,25 0,5 0,75 0,5

R
Počiatočné beta testovanie s 

testovacím setom dát
P 8 10 12 10

S
Migrácia dát z aktuálneho 

monitorovacieho systému
Q,R 0,25 1 1,75 1

T Testovanie na reálnych dátach S 11 14 17 14

U
Ladenie chýb a optimalizácia aplikácie 

a backend prostredia
T 8 10 12 10

V
Finálne testovanie funkcionality 

celého systému
U 13 14 15 14

X Konfigurácia systému V 0,25 1 1,75 1

Y Školenie zamestnancov V 2 2 2 2

W Súbežná prevádzka oboch systémov X,Y 20 20 20 20

Z
Kontrola a vyhodnotenie fukcionality 

systému
X,Y 0,25 1 1,75 1

ZZ Servisné úkony a ukončenie vývoja W,Z 1 2 3 2

 ČINNOSŤ  ID
Doby trvania (dni) Stredná 

hodnota

Predch. 

aktivity
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Tabuľka 8 - Časové charakteristiky PERT 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

  

 

A 2 0,11 0,33 0 2 0 2 0

B 0,5 0,01 0,08 0 0,5 1,5 2 1,5

C A,B 0,5 0,01 0,08 2 2,5 3,5 4 1,5

D A,B 2 0,11 0,33 2 4 2 4 0

E C,D 0,5 0,01 0,08 4 4,5 4 4,5 0

F E 5 0,44 0,67 4,5 9,5 4,5 9,5 0

G F 10 1,78 1,33 9,5 19,5 9,5 19,5 0

H G 14 1,78 1,33 19,5 33,5 19,5 33,5 0

I G 7 1,00 1,00 19,5 26,5 26,5 33,5 7

J H,I 1 0,06 0,25 33,5 34,5 33,5 34,5 0

K J 2 0,11 0,33 34,5 36,5 34,5 36,5 0

L J 1 0,06 0,25 34,5 35,5 35,5 36,5 1

M K,L 0,5 0,01 0,08 36,5 37 36,5 37 0

N M 40 11,11 3,33 37 77 37 77 0

O M 40 2,78 1,67 37 77 37 77 0

P N,O 2 0,11 0,33 77 79 77 79 0

Q P 0,5 0,01 0,08 79 79,5 88,5 89 9,5

R P 10 0,44 0,67 79 89 79 89 0

S Q,R 1 0,06 0,25 89 90 89 90 0

T S 14 1,00 1,00 90 104 90 104 0

U T 10 0,44 0,67 104 114 104 114 0

V U 14 0,11 0,33 114 128 114 128 0

W V 1 0,06 0,25 128 129 129 130 1

X V 2 0,00 0,00 128 130 128 130 0

Y W,X 20 0,00 0,00 130 150 130 150 0

Z W,X 1 0,06 0,25 130 131 149 150 19

ZZ Y,Z 2 0,11 0,33 150 152 150 152 0

Kon. 

prípust.
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4.5.4 Sieťový graf 
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Obrázok 17 - Sieťový graf projektu Dashboard 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.5.5 Súhrn časového plánu 

Kritická cesta predstavuje všetky činnosti v sieťovom grafe s hodnotou celkovej 

rezervy rovnej 0. Preto akékoľvek ovplyvnenie týchto činností sa premietne v celkovom 

trvaní projektu a tak výrazne ovplyvňuje plánované ukončenie prípadne nasadenie 

systému do reálnej prevádzky. 

Kritická Cesta : A-D-E-F-G-H-J-K-M-N-O-P-R-S-T-U-V-X-Y-ZZ 

 

Obrázok 18 - Gantt diagram projektu Dashboard 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

V hore uvedenom vyobrazení je uvedený ganttov diagram projektu s vyznačenými 

hlavnými míľnikmi a dĺžkou jednotlivých súborov činností vo forme fáz. Štart projektu 

bol stanovený začiatkom aktuálneho kalendárneho roka na 02.01.2017 s následným 

ukončením 01.08.2017.   
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4.6 RACI Matica 

V predošlej kapitole boli upresnené projektové aktivity z hľadiska činností 

a dĺžky trvania. Tieto aktivity však treba priradiť konkrétnym členom projektového tímu. 

Konkrétny plán právomocí a zodpovednosti je zostavený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 9 - RACI matica projektu Dashboard  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

  

R – Zodpovedná zložka – | A – Kontrolná zložka | C – Konzultujúca zložka | I – Informovaná zložka  

Procesná analýza súčasného stavu R R C

Analýza interných zdrojov (ľudských, 

časových)
I R

Vypracovanie odhadovanej cenovej 

kalkulácie
I R

Vypracovanie návrhu technického 

riešenia
A R C C C C C

Definovanie vývojových postupov v 

rámci softvérových platforiem
A R C C C

Definovanie špecifikácie riešenia 

vrcholovým manažmentom
A R C

Analýza potrebných modulov a 

funkcionality
I A R C

Vytvorenie UX prototypu aplikácie 

pre obe platformy
A C C R

Vytvorenie UX prototypu pre 

webového klienta
A C C R

Schválenie UX prototypov na základe 

vstupnej špecifikácie
A R

Finalizácia designu UI pre aplikáciu A C C R

Finalizácia designu UI pre vebového 

klienta
A C C R

Zostavenie developerského teamu I R

Vývoj prostredia backend A C R

Vývoj mobilných aplikácií a webového 

klienta
A C R R R

Prepojenie aplikácií so systémom A C R

Zavedenie systému na server A R C

Počiatočné beta testovanie s 

testovacím setom dát
R R

Migrácia dát z aktuálneho 

monitorovacieho systému
I A R

Testovanie na reálnych dátach A R R

Bugfixing a optimalizácia aplikácie a 

backend prostredia
A R R R R

Finálne testovanie funkcionality 

celého systému
R R C C C C C

Konfigurácia systému R R

Školenie zamestnancov R

Kontrola a vyhodnotenie fukcionality 

systému
R A R

Softvérový 

architekt

Frontend 

vývojár

Backend 

vývojár

Android 

vývojár

iOS 

vývojár
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Najväčšia zodpovednosť na tomto projekte je kladená na projektového manažéra, 

ktorý je buď priamo vykonávajúcou alebo dohliadajúcou osobou na každej aktivite. 

Ostatní pracovníci majú prácu v rámci aktivít rozdelenú rovnomerne a tak nevzniká 

žiadna forma preťaženia. 

Úspech projektu Dashboard ako interného projektu pre podporu podnikových 

procesov je dôležitý pre každého v spoločnosti. Spoločnosti záleží na tom aby systém bol 

čo najlepšie navrhnutý a odladený z hľadiska používateľských funkcií. Preto počas 

najdôležitejších činností je kladený dôraz na časté konzultácie celého projektového 

tímu a obzvlášť jednotlivých vývojárov. V matici zodpovednosti je tak možné vidieť 

označenia konzultujúcich zložiek pri takto významných činnostiach.  

Činnosti boli rozdelené aj podľa fázy, do ktorej sú interne zaradené na základe 

špecifikácie a Ganttového diagramu. Je tak prehľadné a jasné, ktorý súbor činností 

realizovaný konkrétnymi pracovníkmi musí byť ukončený, aby sa mohlo pokračovať 

nasledujúcou fázou.  

Do matice zodpovednosti neboli zahrnuté aktivity – súbežnej prevádzky 

systému a servisné úkony a ukončenie vývoja, nakoľko ich vykonáva a aj za ňu 

zodpovedá celá spoločnosť a nie jednotlivec z projektového tímu.  
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4.7 Analýza rizík 

Ako model pre analýzu rizík bola zvolená metóda RIPRAN. Pre správnu 

identifikáciu a ohodnotenie rizík je potrebné stanoviť určité parametre ich kvantifikácie. 

Tie sú definované vo forme pravdepodobnosti s akou môže dané riziko nastať a dopadom 

(inak povedané silou) akou riziko pôsobí na celý projekt. Takto kvantifikované parametre 

je možné použiť pri realizácii opatrení proti pôsobeniu rizík. 

4.7.1 Kvantifikácia rizík 

Pre analýzu je potrebné správne nastaviť a stanoviť merateľné parametre rizika. 

Pre účely tejto práce boli nastavené tri úrovne pravdepodobností v ktorých môže hrozba 

nastať a päť úrovní sily dopadu na spoločnosť. Všetky úrovne je možné vidieť 

v nasledujúcom prehľade. 

Tabuľka 10 - Intervaly pravdepodobnosti a dopadu 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

Pravdepodobnosť  Interval 

 Nízka pravdepodobnosť od 0% - do 25% 

Stredná pravdepodobnosť od 26% - do 66% 

Vysoká pravdepodobnosť od 67% - do 100% 

 

Kvalifikácia rizika  Hodnota dopadu 

Zanedbateľné 1 

Nízke 2 

Mierne 3 

Závažné 4 

Ohrozujúce 5 

 

Závažnosť rizika  Závažnosť dopadu 

Bežné menej ako 1 

Závažné v rozmedzí 1-1,99 

Kritické 2 a viac 



82 
 
 

4.7.2 Identifikácia rizík 

Predošlé kapitoly definovali činnosti potrebné pre realizáciu tohto interného 

projektu. Z týchto činností však vyplýva množstvo nástrah, ktoré ich vykonávanie môže 

spomaliť prípadne stáť nemalé finančné prostriedky spoločnosti. V dole uvedenej tabuľke 

sú stručne identifikované niektoré z takýchto hrozieb, ktoré projekt najviac ovplyvňujú. 

Tabuľka 11 - Identifikácia hrozieb  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

 V aktuálnom stave je teda možné tvrdiť, že na projekt pôsobí 13 stanovených 

rizík, kde práve 4 z nich sa nachádzajú v zóne kritických rizík. Tieto hrozby a rovnako aj 

ID Hrozba Scenár PD Dopad Hodnota

2

3

4

5

Zle vytvorený harmonogram a 

plánovanie

Nespokojnosť s výsledkom a 

investíciou

Nestabilita systému. Časté výpadky. 

Nespokojnosť vedenia. 

Zlá administrácia a ovládanie systému. 

Nutnosť opakovaného školenia. 

Navýšenie nákladov.

4

3

3

5

3

12

Nedostatočne a nekvalitne vykonaná 

počiatočná analýza

Nesúlad projektového tímu, internej 

komunikácie a potenciálne konflikty

Operatívne zmeny v priebehu vývoja 

Vysoká miera chybovosti systému ako 

celku

Neočakávaná zmena členov 

projektového tímu

Výber nespoľahlivej serverovej 

inštancie

Neodborné školenie zamestnancov

Strata alebo zlý import dát počas 

migrácie

Nedostatočná motivácia zamestnancov 

pre zmenu monitorovacieho systému

6

7

8

9

10

11

1 50

25

35

65

35

20

35

80
Neúplnosť historických dát potrebných 

pre účely daňového priznania a 

administratívy. 

Nutnosť nových školení a analýz. 

Nepriame zvýšenie nákladov.

Predĺženie priebehu realizácie, 

navýšenie nákladov.

Predĺženie priebehu realizácie, 

navýšenie nákladov.

Nízka motivácia pre záznam pracovného 

času pod novým systémom. Zbytočnosť 

systému.

13 Nestabilné verzie aplikácií
Ohrozenie výsledku projektu. 

Nestabilnosť systému ako celku.

Významné prekročenie časového 

horizontu prípadne rozpočtu

Nedodržanie cieľa projektu, nepokrytie 

potrebných interných procesov.

Predĺženie priebehu realizácie, 

navýšenie nákladov.

Predĺženie priebehu realizácie, 

navýšenie nákladov.

Nepresné meriania pracovného času, 

nesúlad dát v administratíve a v 

ekonomických procesoch.

Potreba zvýšenia počtu hodín určeného 

na vývoj prípadne dizajn.

4

5

4

2

2

2

4

3

20

50

50

30

65

2

1,5

1,2

3,25

0,7

1,6

0,4

2

0,75

1,05

3,25

1,05

0,8



83 
 
 

pravdepodobnostné hodnoty boli stanovené manažmentom spoločnosti na základe 

predošlých vývojových skúseností na iných projektoch či platformách.  

4.7.3 Návrhy potrebných opatrení pre zníženie rizík 

Na to aby sa dopad (prípadne pravdepodobnosť) daných hrozieb znížila bol 

vytvorený krátky register opatrení, ktorý môže dopomôcť manažmentu ako podklad pri 

rozhodovaní v takýchto situáciách a mal by viesť k minimalizácii nákladov, prípadne 

časových prestojov. Pre každé opatrenie bol stanovený a krátky sumár o tom kto bude za 

opatrenie zodpovedný, aké budú vlastné náklady a v ktorej fáze projektu sa má uplatniť. 

Tabuľka 12 – Opatrenia pre zníženie rizík  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

  

ID Opatrenie
Náklady / Realizácia    

Zodpovedná osoba
PD* Dopad* Hodnota*

500 € / pred projektom

Projektový manažér

0 € / počas projektu

Projektový manažér

0 € / počas projektu

Projektový manažér

0 € / počas projektu

Vývojár

0 € / pred projektom

Projektový manažér

0 € / pred projektom

Konateľ

50 € / počas projektu

Projektový manažér

0 € / pred projektom

Backend vývojár

50 € / pred projektom

Projektový manažér

0 € / pred projektom

Projektový manažér

100 € / počas projektu

Projektový manažér

0 € / po projekte

Konateľ

0 € / počas projektu

Vývojár

1

4

7

10

13

Využitie potrieb externého odborníka. Zapojenie 

ďalších pracovníkov spoločnosti.
20 3 0,6

2
Priebežné stretnutia, teambuilding, pravidelná 

komunikácia členov tímu.
20 2

Pripraviť celofiremné stretnutie s prezentáciou 

benefitov spojených s touto zmenou.
9

Definovanie častejšieho testovacieho procesu aj 

počas realizácie samotnými vývojármi projektu.
45 4 1,8

225
Rozšírenie časových aj personálnych kapacít. 

Pravidelná kontrola.

2

0,6

0,75

Vytvorenie záložných rezerv. 20 3 0,6

Aktívnejší prístup manažmentu. Dôkladnejšie 

podchytenie analýzy. Využitie externého odborníka.
30 2

0,4

0,4

Dôkladnejšia príprava projektového manažéra pre 

školiaci proces.
20 1 0,2

Vytvorenie zálohy. Lepšie namapovanie 

databázových položiek starej štruktúry na novú.

Vyhodnotenie a porovnanie už existujúcich riešení. 

Zvýšenie motivácie pracovníkov spoločnosti. 
12

3

315
Prísnejšie zazmluvnenie vzťahu a sankcie. 

Existencia záložného výpočtového výkonu pri 

výpadku systému.

6

11

8 20 2

Implementácia služieb na odchyt chybových hlásení, 

nasadenie Google Analytics služieb.
30 4

5
Dôkladnejšia kontrola nahlásených dovoleniek a PN, 

záložní vývojári sledujúci priebeh projektu.
10 2

20

0,2

0,45

1,2

0,4

0,5

325
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Na základe dole uvedeného vyobrazenia je možné tvrdiť, že po použití 

jednotlivých opatrení sa hodnoty jednotlivých pravdepodobností a dopadu rizík znížili. 

Vo väčšine prípadov sa presunuli do zóny bežných rizík avšak dve najdôležitejšie stále 

ostali v zóne závažných. Tieto riziká tak bude treba počas realizácie projektu oveľa viac 

priebežne sledovať.  

V prípade realizácie vývoja mobilných aplikácií bude teda treba dbať oveľa viac 

pozornosti pri kompilácii zdrojových kódov a na samotné testovanie vývojármi. Čo 

sa však týka vysokej miery chybovosti, vysokú pozornosť bude treba venovať osobe 

zodpovednej za integráciu aplikácií a backend systému tak, aby zdieľané dáta medzi 

týmto prvkami systému boli konzistentné a totožné pri rovnako nastavených 

parametroch. 

 

 

Obrázok 19 - Grafická interpretácia RIPRAN - Pavučinový graf rizík 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4.8 Náklady projektu  

Finančné zdroje potrebné pre realizovanie projektu Dashboard v plnom rozsahu 

sú rozdelené do 3 hlavných kategórií – mzdové, servisné a prevádzkové. Z analýzy 

RIPRAN však vzišli ešte potenciálne náklady na opatrenia pre zníženie možných rizík 

projektu.  

V prípade vyčíslenia odhadovaných nákladov na projekt (a to konkrétne 

mzdových nákladov) bola využitá podpora a výpočty prostredníctvom MS Project. 

Uvedené sadzby pre jednotlivé položky ďalších typov nákladov boli získané 

z dokumentácií spoločnosti prípadne boli stanovené na základe predošlých skúseností pri 

riešení iných projektov. 

4.8.1 Mzdové náklady 

Dole uvedené položky nákladov sa vzťahujú na mzdové ohodnotenie členov 

projektového tímu. V hodinovej sadzbe sú započítané aj odvodové položky. Na vývoj 

a úspešnú implementáciu je tak potrebné vyčleniť nasledovnú investíciu. 

Tabuľka 13 - Prehľad mzdových nákladov  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

  

Položka Typ hod/€ Hodnota MH MD

Projektový manažér mzdové 10,00 €     4 040,00 € 404 51

Konateľ mzdové - - 128 16

Frontend developer mzdové 8,00 €       4 800,00 € 600 75

Backend developer mzdové 8,00 €       3 328,00 € 416 52

Vývojár pre platformu Android mzdové 8,00 €       3 200,00 € 400 50

Vývojár pre platformu iOS mzdové 8,00 €       3 200,00 € 400 50

Dizajnér mzdové 8,00 €       1 536,00 € 192 24

Softvérový analytik mzdové 10,00 €     1 040,00 € 104 13

SUMA 21 144,00 € 2644 331- -
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4.8.2 Potenciálne náklady ma opatrenia pre zníženie rizík 

Ako možné vstupujúce výdavky pre projekt boli odhadom vyčíslené náklady 

spojené aj s opatreniami pre zníženie rizík. Výška týchto nákladov bola vyčíslená 

v treťom kroku metódy RIPRAN a preto hodnoty uvedené v tejto časti vychádzajú práve 

zo súčtu položiek vzťahujúcich sa na konzultáciu s externým odborníkom alebo položiek 

týkajúcich sa príprav a školení. V prípade riešenia týchto opatrení bude treba rátať s ich 

finančným zastrešením na základe nasledujúcej tabuľky. 

Tabuľka 14 - Prehľad potenciálnych nákladov pri prípadnom výskyte rizík  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

4.8.3 Servisné náklady 

Ako prevádzkové (servisné) náklady pre projekt boli manažmentom stanovené  

počty pracovných hodín jednotlivých vývojárov, ktoré budú každomesačne spoločnosťou 

vyčlenené pre účely úprav, údržby prípadne aj pre rekonfigurácie systému podľa potreby. 

V prípade, že systém bude bežať spoľahlivo je možné tak pracovníkov alokovať na iné 

úkony a tým pádom ušetriť pri tomto type nákladov.  

Tabuľka 15 - Prehľad servisných nákladov  

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Položka Typ hod/€ Hodnota MH ID Rizika

Externý odborník rizikové 10,00 €     600,00 € 60 1 , 11

Prezentácie a prípravy školenia rizikové 10,00 €     100,00 € 10 7 , 9 

- 700,00 € 70 -SUMA (za riziká) -

Položka Typ hod/€ Hodnota MH/mes MD/mes

Backend developer servisné 8,00 €       128,00 € 16 2

Vývojár pre platformu Android servisné 8,00 €       64,00 € 8 1

Vývojár pre platformu iOS servisné 8,00 €       64,00 € 8 1

4SUMA (mes) - - 256,00 € 32
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4.8.4 Prevádzkové serverové náklady 

Ďalšou skupinou nákladov spoločnosti, ktoré sa nepriamo podieľajú na prevádzke 

systému sú aj serverové náklady. Tieto náklady sú paušálne nastavené na mesačnej báze 

sprostredkovateľom a poskytovateľom serverových služieb – portálom Amazon. Systém 

môže byť nasadený dvoma alternatívami a to zdieľaním výkonu serverovej inštancie s už 

bežiacimi aplikáciami alebo v prípade druhom založením samostatnej inštancie čisto pre 

potreby projektu Dashboard. V druhom prípade je možné tvrdiť o bezpečnejšej voľbe 

nakoľko systém nebude interferovať s ostatnými v prípade preťaženia alebo výpadku 

služby zapríčineného iným systémom. Porovnanie jednotlivých variant je možné vidieť 

v dole uvedenom sumáre. 

Tabuľka 16 - Prehľad prevádzkových nákladov 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

  

Položka Typ **Hod/€ Cena/rok

*Zdieľaná serverová inštancia (Amazon On-demand, t2.medium) prevádzkové 0,054 €         118,26 €

Samostatná serverová inštancia (Amazon On-demand, t2.micro) prevádzkové 0,014 €         122,64 €

Optimálna varianta (rok) - - 118,26 €

* zdieľanie výpočtového výkonu s 3 ďalšími súčasne bežiacimi projektami na už vytvorenej serverovej inštancii ( náklady/4 )

** hodnota stanovená z interných faktúr spoločnosti GoodRequest vystavených portálom Amazon

OPTIMÁLNA VARIANTA (mes) - - 9,86 €
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4.9 Zavádzanie riešenia do podnikového prostredia 

Aktuálny stav projektu kopíruje časový plán. Počas tvorby tejto diplomovej práce 

prebieha počiatočný implementačný proces a beta testovanie. V tejto kapitole tak bude 

popísané v akom stave sa projekt nachádza a aké kroky budú ešte nasledovať pre jeho 

úspešné ukončenie. 

Zavádzanie systému bude vykonané vo forme postupného prechodu zo starého 

systému monitorovania na nový. Toto obdobie bude spojené samozrejme aj s testovaním 

celej funkcionality systému. Nakoľko ide o firemný softvér vyvíjaný pod strechou 

spoločnosti samotnej, takisto aj implementačný tím bude tvorený pracovníkmi  

spoločnosti.  

4.9.1 Interné beta testovanie 

Prvá vlna testovania systému bude prebiehať v oklieštenom počte zamestnancov 

a to väčšinou manažérov spoločnosti. Hlavné zameranie bude na testovanie funkčných 

prvkov webového klienta ako aj aplikácií s primárnou prioritou pre modul “Timer“ a pre 

modul “Reports“, ktoré sú najdôležitejšou a najnevyhnutejšou časťou pre procesy spojené 

s realizáciou projektov.  

Dbať sa taktiež bude aj na správnu integráciu jednotlivých modulov ako aj ich 

komunikáciu medzi platformami (webová aplikácia, mobilná aplikácia). Počas 

programovania a zavádzania modulov postupným spôsobom bude treba vždy otestovať 

či nárazová zmena štruktúry systému nespôsobila nejaký vedľajší efekt v iných už 

zavedených sub-častiach.  

Po schválení a overení funkcionality systému prebehne migrácia reálnych dát zo  

starého systému a prejde sa na súbežnú (kombinovanú) prevádzku oboch systémov. 
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4.9.2 Migrácia dát  

Ako formát pre export zo starého monitorovacieho systému Toggl bude zvolený 

typ súboru CSV. Na to aby aktuálny systém vedel čítať historické záznamy z tohto 

súboru, je potrebné namapovať jednotlivé parametre záznamu a priradiť ich pod správny 

údaj. Takto definované časti je možné rozdeliť a následne naplniť novú databázu 

automaticky položku po položke. Pre spoločnosť sú tieto historické dáta nevyhnutné 

a dôležité pri vedení rôznych štatistík o rentabilite či finančného zdravia aktuálnych či už 

ukončených projektov.  

 

Obrázok 20 - Príklad mapovania položky počas migrácie 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

4.9.3 Export mesačných záznamov 

Pre účely fakturácie klientov a pre mzdovú agendu spoločnosti je táto časť 

systému veľmi dôležitá a potrebná. Z automatických kalkulácií systému na základe 

hodinových sadzieb a odpracovaných hodín, sa pripravujú potrebné podklady pre office 

manažéra spoločnosti. Rovnako ako aj pre potreby manažmentu sú dôležité aj prehľady 

pre klientov, ktorí potrebujú byť informovaní o stave projektu hlavne z ekonomického 

hľadiska.  

Dôležité je vytvoriť prostredie pre bezpečné zdieľanie týchto informácií 

prostredníctvom webového klienta. Tieto časti sú významné pre fungovanie základných 

procesov spoločnosti a je treba brať ohľad na to aby fungovali správne už pred súbežnou 

prevádzkou systému.  
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4.9.4 Súbežné testovanie 

Do tejto činnosti sa plánuje zainteresovať celá spoločnosť vrátane všetkých 

zamestnancov či samotného konateľa spoločnosti. Priebeh bude trvať jeden fakturačný 

mesiac a všetci pracovníci budú vyzvaní, aby si svoje pracovné činnosti monitorovali 

v oboch systémoch tak aby bolo možné vykonať ich porovnanie na konci tohto obdobia. 

Počas priebehu monitorovania budú pracovníci vyzvaní, aby jednotlivé 

neštandardné situácie prípade chybné správanie systému zaznamenávali a pravidelne 

nahlasovali projektovému manažérovi. Ten následne určí prioritu týchto chýb a zostaví 

plán ich zapracovania.   

Po skončení tohto mesačného obdobia bude nasledovať validácia systému na 

základe špecifikácie tak, aby sa overilo, že boli splnené všetky požiadavky manažmentu 

spoločnosti. 

4.9.5 Školenia 

Školenie zamestnancov bude prebiehať v dvoch pracovných dňoch a bude 

rozdelené na dve úrovne: 

 podľa platforiem 

 podľa pridelených právomocí 

Nakoľko väčšina funkcionality všetkých modulov systému bude slúžiť prevažne 

na podporu manažmentu a bude tak potrebná jeho správa a konfigurovateľnosť, je 

potrebné zaškoliť pracovníkov zodpovedných za tieto úkony tak aby zvládali jeho údržbu 

prípadne obsluhu či servis.  

V prvom dni bude priorita kladená hlavne na kľúčových administrátorov 

a manažérov, ktorí budú so systémom pracovať aj iným spôsobom ako len 

monitorovaním svojich pracovných činností. V druhom dni bude prebiehať školenie pre 

bežných zamestnancov rozdelených podľa vývojovej platformy, pod ktorú sú zaradení.  
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4.10 Prehľad systému  

Súčasťou definovaných požiadaviek na systém je prívetivé, intuitívne ale v prvom 

rade funkčné užívateľské rozhranie mobilných aplikácií a webového klienta. Dôraz je 

kladený na zachovanie firemnej trojfarebnej kombinácie – čierna, biela a modrá. Rovnako 

je dôležité, aby funkčné prvky a tlačidlá boli zvýraznené a dominantné v rámci každej 

obrazovky. Nasledujúce podkapitoly stručne popíšu vzhľadové a používateľské 

parametre systému.  

4.10.1 Webová aplikácia 

Po prihlásení používateľa prostredníctvom svojho firemného identifikátora 

(v tomto prípade ide o firemný emailový klient – google účet) ho systém nasmeruje na 

najdôležitejší modul systému „Timer“. Ide o prehľadnú obrazovku členenú na zadávací 

formulár vo forme manuálneho aj automatického pridávania záznamu a na zoznam 

historicky usporiadaných, už uložených položiek. Všetky parametre je možné editovať aj 

po uložení položky. Zo všetkých obrazoviek je možné pomocou bočného menu 

pristupovať do ostatných modulov.  

 

Obrázok 21 - Prehľad užívateľského rozhrania webovej aplikácie 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obrázok 22 - Prehľad užívateľského rozhrania webovej aplikácie 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Druhým modulom zvoleným pre prezentáciu rozhrania a zároveň aj nutne 

používaným všetkými pracovníkmi spoločnosti je modul „Reports“ viditeľný na hore 

uvedenom vyobrazení. Obrazovka obsahuje vyhľadávací filter odpracovaných hodín na 

základe preddefinovaných parametrov. Zobrazuje odpracované hodiny v forme časovej 

osi so štruktúrou fakturovaných a nefakturovaných hodín v rámci jednotlivých 

pracovných dní. Mesačný prehľad je interpretovaný koláčovým grafom v bočnej časti 

rozhrania. 

 V prípadne ostatných modulov a obrazoviek webového klienta bola zvolená 

obdobná farebná schéma. Tieto moduly sú dostupné jednotlivým pracovníkom iba 

v prípade, že mu boli pridelené nadštandardné práva alebo ide o administrátora systému. 

Spomínané obrazovky sú zobrazené v sekcii s prílohami na konci práce.  
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4.10.2 Mobilné aplikácie 

Mobilné aplikácie podporujúce systém Dashboard boli vyvíjané na dvoch 

najpoužívanejších platformách a to iOS a Android. Ich funkcionalita je viac menej 

totožná avšak líšia sa vzhľadom a rozložením aktívnych prvkov naprieč obrazovkami 

aplikácií. Dizajnéri sa počas tvorby užívateľských rozhraní snažili o to aby dodržiavali 

štandardné dizajnové pravidlá a direktívy definované spoločnosťou Google a Apple.  

iOS 

Prostredníctvom spodného menu má užívateľ prístup do troch kariet systému – 

Timer, Reports, Profile, ktoré nesú obdobnú schému ako webový klient. V prípade karty 

„Timer“ pri použití automatického záznamu spustením štartovacieho tlačidla je 

doplnkovou funkciou informatívna lišta o prebiehajúcom zázname zafixovaná naprieč 

všetkými obrazovkami aplikácie. Aplikácia je samozrejme schopná bežať aj na pozadí 

a rovnako zdieľa informácie prostredníctvom integrácie s backendom aj s mobilnou 

aplikáciou na inej platforme či webe. Užívateľ je upozornený o bežiacom zázname pri 

spánkovom režime notifikáciou na uzamknutej obrazovke. Po odomknutí má možnosť 

záznam ukončiť otvorením cez bežné menu alebo ikonkou v hornej lište notifikácií.  

 

Obrázok 23 – Prehľady užívateľského rozhrania platformy iOS 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obrázok 24 - Prehľady užívateľského rozhrania platformy Android 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Android 

 Užívateľské prostredie platformy Android vyzerá veľmi podobne ako v prípade 

iOS aplikácie. Menu s jednotlivými tabmi modulov je však umiestnené v hornej časti 

obrazovky. Panel o prebiehajúcom zázname práce je umiestnený v karte časovača a pri 

odchode z aplikácie dostupný aj vo forme ikony v hornej lište s notifikáciami.  

Nechýba ani možnosť editácie personálnych informácií prostredníctvom profilu, či 

uzavretie mesačného súboru záznamov pre účely mzdovej agendy. Ročné prípadne 

predošlé mesačné historické záznamy je možné prezerať v karte „Reports“ vo forme 

stĺpcových grafov a viesť si tak samostatné štatistiky o svojich pracovných výkonoch 

priamo vo vnútri aplikácie.  

Jednotlivé zábery užívateľského rozhrania vo väčšom rozlíšení a pre obe platformy 

sú zobrazené na konci práce v sekcii s prílohami.  
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4.11 Plánovanie ďalšej fázy  

Spoločnosť plánuje systém obohatiť aj o doplnkové moduly spojené 

s vývojovými činnosťami a tým tak ešte viac posilniť prepojenosť monitorovacích 

procesov: 

Analytické nástroje pre chybové hlásenia 

Veľmi dôležitým prvkom akéhokoľvek systému prípadne položkou pri testovaní 

akejkoľvek mobilnej aplikácie či aplikácie pre tablet je jej stabilita. Stabilita aplikácie sa 

dá kvantifikovať viacerými spôsobmi avšak najčastejšie používanou merateľnou 

štatistikou je počet „crash-free“ bezchybných relácií konkrétnej inštalácie. Aby sa táto 

štatistika pohybovala v priaznivých rozmedziach je potrebné tieto nestability a chybové 

hlásenia zozbierať a následne ich eliminovať úpravami v zdrojových kódoch. Spoločnosť 

by ocenila keby tento zoznam neštandardných situácií sledovala priamo v systéme 

Dashboard. Modul by tak spĺňal skôr prehľadovú a zálohovú funkciu pre tieto scenáre 

a napĺňal by informácie k nim pomocou predvolených voľne dostupných webových 

služieb.   

Správa serverov 

 Druhý plánovaný modul sa bude dotýkať prehľadov a správy vzdialených 

serverov, na ktorých fungujú služby spoločnosti GoodRequest. Jeho súčasťou budú 

štatistiky o stave hardvérových komponentov jednotlivých inštancií, vyťaženie 

procesorov, pamätí a pevných diskov. Súčasťou by mal byť aj servis týchto inštancií na 

diaľku vo forme možného reštartu, vypnutia prípadne možnej modifikácie 

a rekonfigurácie servera. Modul bude súčasne aj notifikovať jednotlivých 

administrátorov v prípade, že by nastala nejaká neštandardná situácia na vzdialenom 

serveri, prípadne ak sa bude na nich diať plánovaná údržba či výpadok.  

Správa aplikácií 

 Krátky prehľadový modul zbierajúci dáta o inštaláciách, verziách operačných 

systémov, typoch zariadení, prípade o dĺžke relácie už bežiacich aplikácií spoločnosti 

GoodRequest. Nemali by chýbať ani rôzne servisné úkony spojené s ich údržbou. 
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4.12 Prínos návrhu riešenia 

Spoločnosť GoodRequest sa projektom snaží o čo najoptimálnejšie riešenie 

pokrytia časti svojich interných administratívnych procesov. Rovnako usiluje o 

čo najkomfortnejšie zaznamenávanie pracovného času pre svojich zamestnancov.  

Prínosy sa dajú jednoducho kvalifikovať na základe záujmovej skupiny:  

A. Bežní zamestnanci 

 Prístup vo forme funkčnej a stabilnej mobilnej aplikácie ako aj 

prostredníctvom webového klienta 

 Jednoduchší, intuitívnejší a prehľadnejší spôsob zaznamenávania 

času a mesačných sumárov 

 Možnosť manuálneho aj automatického módu záznamu 

jednotlivých časových parametrov  

 Rýchlejší potvrdzovací proces odpracovaného času za fakturačné 

obdobie 

B. Manažment spoločnosti ( naviac oproti bežným zamestnancom) 

 Zastrešenie administratívnych ako aj fakturačných činností, doteraz 

vykonávaných fragmentovane cez viacero neprepojených 

systémov, do jedného uceleného systému 

 Konfigurovateľnosť a variabilita  

 Spravovanie osobných informácií, pracovného vyťaženia, 

vývojovej kapacity a dovoleniek  

 Poskytovanie klientom informácie o časových 

prehľadoch projektov prostredníctvom webového rozhrania  

 Výrazné ušetrenie nákladov spojených s prevádzkou systému 
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C. Konatelia (naviac oproti manažmentu) 

 Možnosť produkt zapuzdriť a licencovať vo forme predajného 

softvéru partnerom prípadne iným nezainteresovaným externým 

stranám 

 Riešenie problémových oblastí firemnej stratégie spojených 

s optimalizáciou a fragmentáciou informačného systému 

 Nepriame zvýšenie konkurencieschopnosti podniku  
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ZÁVER 

Náplňou a cieľom tejto práce bolo vypracovanie celistvého návrhu projektu pre 

riešenie a zastrešenie užšej skupiny podnikových procesov v oblasti monitorovania 

pracovného času v konkrétnej spoločnosti GoodRequest, s.r.o. Tematika ako aj obsah 

práce týkajúce sa prevažne návrhovej časti boli stanovené konateľom v spolupráci 

s členmi manažmentu spoločnosti. Taktiež s ochotou poskytli všetky dôležité informácie 

pre jej naplnenie a vykonanie podrobnej analýzy. 

Práca v analytickej časti poskytuje prostredníctvom zvolených postupov, akými 

sú Porterov model piatich síl, Model 7S všeobecný prehľad o vonkajšom či vnútornom 

stave podniku. S cieľom zamerať sa na interné podnikové procesy popisuje aj stav IS/ICT 

a priebeh činností a procesov pri realizácií pracovnej činnosti. Ako sumarizačná analýza 

potrebná pre vymedzenie základného dôvodu a zámeru pre návrh riešenia bola vytvorená 

SWOT analýza identifikujúca rôzne problémové oblasti spojené s fragmentáciou 

informačného systému a jeho vysokých prevádzkových nákladov. Na základe zistených 

nedostatkov a s potenciálom vytvoriť si vlastný systém pre monitorovanie pracovného 

času navrhuje diplomová práca podľa medzinárodne uznávaných metód projektového 

manažmentu riešenie v podobe navrhnutého projektu. 

Systém bol navrhnutý so zámerom poskytnúť jednoduchý, funkčný a intuitívne 

ovládateľný nástroj pre užívateľa monitorujúceho pracovnú činnosť. S dostupnosťou 

prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie tak umožňuje variabilný prístup do 

systému aj mimo konkrétneho pracoviska.  

Práca bola vypracovaná so zámerom ponúknuť manažmentu spoločnosti 

komplexnú dokumentáciu projektu zachytávajúcu okrem štandardných informácií 

k rozpočtom, rizikám a harmonogramu aj technické parametre a požiadavky systému. 

Vytvorený návrh bol schválený spoločnosťou v jeho plnom znení a je v aktuálnej situácií 

využívaný projektovým tímom ako manažérska špecifikácia projektu.   
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