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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o problematice projektového managementu. Jejím cílem je 

návrh projektu na zavedení informačního systému pro vybranou společnost s využitím 

teoretických poznatk] projektového managementu, které jsou popsány ve druhé kapitole 

této práce. TUetí kapitola obsahuje informace o firmE a analýzu statistických hokejových 

systém]. Ve čtvrté části práce je pUedložen návrh projektové dokumentace a pUínosy 

návrh] Uešení. 

Abstract 

This diploma thesis deals with a project management issue. The aim of the thesis is to 

propose a project for the implementation of information system in a selected company 

with the use of theoretical knowledge discussed in the second chapter. The third chapter 

contains information about this company and the analysis of ice hockey statistical 

systems. In the fourth part of the thesis is presented the proposal of project 

documentation for the implementation and the benefits of suggested solutions. 
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ÚVOD 

ůby mohla být firma v dnešní rychle rozvíjející se dobE na trhu úspEšná, musí pohotovE 

reagovat na zmEny v podnikatelském prostUedí a samozUejmE i na zmEny probíhající vnE 

samotné společnosti. K efektivnímu Uízení tEchto zmEn pomáhá tzv. projektový 

management, který je pomErnE mladým oborem, avšak jeho koUeny sahají až do dávné 

minulosti. Za pomoci projektového managementu, jenž se začal masivnE rozšiUovat 

v minulém století, jsou dnes vyvíjeny nové výrobky, zavádEny nové technologie, 

implementovány informační systémy, realizovány stavby budov, zpracovávány 

podnikatelské zámEry apod.  

Majitel]m a manažer]m firem nabízí projektový management, často označovaný taktéž 

jako projektové Uízení, komplexní pohled na celý projekt. Díky nEmu lze zvládat 

projekty rychle a efektivnE. Za pomoci jeho nástroj] je možné odhalit časové i finanční 

nedostatky, identifikovat potenciální hrozby, které by mohly pr]bEh daného projektu 

ohrozit, zjistit vytíženost jednotlivých zdroj] atd.  

Cílem této diplomové práce je využít teoretické poznatky projektového managementu 

k aplikaci na reálný projekt, kterým bude implementace systému pro sledování 

týmových i individuálních statistik v nejvyšší nEmecké hokejové lize. Realizátorem 

zakázky je česká firma eSports.cz, s.r.o., která tento systém s názvem Hokejový zápis 

vyvinula pUed čtyUmi lety pro české hokejové soutEže včetnE extraligy a nyní s ním 

expanduje i do zahraničí. Prvním klientem je právE nEmecká soutEž DEL.  

Statistiky jsou ve sportovním svEtE velmi podstatným aspektem. Díky nim lze určit 

vítEze závodu či zápasu. Z tEchto údaj] se následnE sestavují r]zné žebUíčky, na jejichž 

základE vznikají rekordy na národní i mezinárodní úrovni. Dnešní doba si však 

nevystačí s pouhým výsledkem daného závodu či zápasu. Sportovce, funkcionáUe, 

fanoušky a další zúčastnEné zajímají i rozšíUené statistiky.  

Celá tato práce je rozdElena do pEti stEžejních kapitol. V té první jsou definovány cíl, 

metody a postup zpracování. Druhá část se zabývá teoretickými poznatky z oblasti 

projektového managementu a stejnE tak zde budou uvedeny nástroje projektového 

Uízení.  
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Ve tUetí části s názvem Analýza současného stavu je pUedstavena dodavatelská firma  

a zákazník projektu. Dále tu jsou analyzovány konkurenční systémy pro mEUení  

a zaznamenávání hokejových statistik a v neposlední UadE i systém Hokejový zápis 

vyvinutý společností eSports.cz.  

Čtvrtá kapitola se již plnE vEnuje návrhu Uešení projektu Implementace elektronického 

zápisu do nEmecké hokejové ligy. Zde jsou využity jednotlivé nástroje projektového 

managementu. Bude provedena identifikace činností projektu a analýza rizik, pUiUazení 

odpovEdností člen]m projektového týmu, stanovení časového harmonogramu projektu  

i analýza zdroj] a náklad]. Veškeré závEry jsou následnE shrnuty v páté kapitole.  

  



14 
 

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Vymezení problému 

Společnost eSports.cz, s.r.o. p]sobí již témEU šestnáct let na trhu informačních 

technologií a za tuto dobu realizovala velkou Uadu úspEšných projekt]. PUed čtyUmi lety 

vyvinula systém zaznamenávající statistiky z hokejových utkání pro tuzemské soutEže  

a nyní se s ním snaží expandovat i do zahraničí.  

Na základE kladných referencí od Českého svazu ledního hokeje ĚČSLHě, který Uídí 

české hokejové soutEže včetnE extraligy, byl systém Hokejový zápis společnosti 

eSports.cz, s.r.o. doporučen pUedstavitel]m nejvyšší nEmecké hokejové ligy, kteUí chtEjí 

nahradit současný nevyhovující formát zpracovávání statistik ze soutEžních zápas]. 

Společnost eSports.cz, s.r.o. již byla vedením ligy oficiálnE oslovena a zahájila kroky 

vedoucí k implementaci zmiOovaného systému.   

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je návrh projektu na zavedení informačního systému pro 

vybranou společnost s využitím teoretických poznatk] projektového managementu  

a jejich následná aplikace na reálný projekt.  

Dílčími cíli jsou porovnání konkurenčních systém] pro zaznamenávání hokejových 

statistik tak, aby mohly být vytyčeny výhody, ale i nevýhody systému Hokejový zápis, 

dále identifikace hlavních činností projektu a jejich doba trvání, sestavení časového 

plánu, stanovení opatUení na potenciální rizika, identifikace zdroj] a sestavení rozpočtu 

na celý projekt.    

Metody zpracování 

Pro zpracování této diplomové práce je využito metod projektového managementu, 

které jsou popsány v teoretické části práce. Data, která jsou následnE zpracovávána 

jednotlivými metodami projektového managementu, byla získána od zamEstnanc] 

společnosti eSports.cz, s.r.o. i z veUejnE dostupných zdroj].   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

2.1 Projektové Uízení 

ůč se v dávné minulosti m]žeme setkat s Uadou akcí, které mEly projektový charakter, 

samotné projektové Uízení je pomErnE mladým oborem. Ve smyslu, v jakém jej známe 

v dnešní podobE, se začalo objevovat až po druhé svEtové válce. Z historie lze jmenovat 

napUíklad stavby pyramid, most], hrad], zámk] apod. Tyto projekty však zdaleka 

nebyly omezeny zdroji ani časem tak, jak jsou v dnešní dobE [1]. 

Dnes m]žeme projektové Uízení definovat jako realizaci složitEjších jednorázových 

akcí, které je potUeba splnit v požadovaném termínu tak, aby bylo dosaženo pUedem 

stanovených cíl] [2]. 

V souvislosti s projektovým Uízením se setkáváme podobnE jako u jiných obor] 

s jistými standardy. V tomto pUípadE se však jedná spíše o soupis nejlepších zkušeností 

mnoha významných manažer], kteUí se v tomto oboru dlouhá léta úspEšnE pohybují. 

Z tohoto d]vodu je tyto standardy tUeba brát spíše jako inspiraci než zákon. Mezi 

nejznámEjší svEtové standardy se Uadí PMI, IPMů, PRINCE2® apod. [1].  

Projektové Uízení lze využít pUi následujících problémech: 

• Vývoj nových výrobk] či jejich inovace, 

• zavádEní nových technologií, 

• návrh a realizace stavebních akcí, 

• návrh a realizace informačních systém], 

• zpracování podnikatelských zámEr] a jejich realizace, 

• atd. [2]. 

2.2 Projekt 

Součástí každého projektového Uízení je projekt. V českém jazyce známé a hojnE 

používané slovo, které však nese mnoho význam]. Za projekt m]že být považována 

kupUíkladu práce architekta a často se s ním setkáváme i ve stavebnictví. Se samotným 

projektovým Uízením však profese projektanta obvykle nemá nic společného. Mnohdy je 

slovo projekt taktéž zamEOováno s označením návrh neboli design [3].  
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V oblasti projektového Uízení se lze setkat s mnoha r]znými definicemi projektu. Jejich 

význam však z]stává totožný. Dle IPMů® standardu ICB v3.1 zní definice následovnE: 

„Projekt je jedinečný časovE, nákladovE a zdrojovE omezený proces realizovaný za 

účelem vytvoUení definovaných výstup] (rozsah naplnEní projektových cíl]) 

v požadované kvalitE a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ 

[3, s. 17] 

2.2.1 Cíl 

ůbychom mohli posoudit úspEšnost daného projektu, je tUeba stanovit jeho cíl. Jedná se 

vlastnE o zamýšlený stav po realizované zmEnE. Cíle si klade v pr]bEhu života každý 

z nás. Lze uvést následující pUíklady: Chci se stát programátorem. Chci se naučit 

nEmecky. Chci jet na dovolenou do ŠpanElska… [2]. 

Definovat cíl není zrovna jednoduché. „Nejde jen o vlastní, technický popis nEjakého 

stavu, ale pUedevším o potUebu, aby si r]zné strany porozumEly, co má být vlastnE na 

konci realizace vyprodukováno, k čemu to má sloužit a za jakých podmínek by mElo být 

takového cíle dosaženo.“ [3, s. 79] 

Pom]ckou, která nám pomáhá vhodnE definovat cíle, je technika SMART: 

 

Obr. č. 1: Technika SMART (Zdroj: vlastní zpracování dle [1]) 

S

ひ SヮWIｷaｷIﾆ┠ ふゲヮWIｷaｷIぶ
ひ M┌ゲｹ H┠デ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐ[ ゲヮWIｷaｷﾆﾗ┗=ﾐﾗが Iﾗ ゲW ﾏ= ヴW;ﾉｷ┣ﾗ┗;デく

M

ひ M[ギｷデWﾉﾐ┠ ふﾏW;ゲ┌ヴ;HﾉWぶ
ひ CｹﾉW ﾏ┌ゲｹ H┠デ ﾏ[ギｷデWﾉﾐYが ;H┞ H┞ﾉﾗ ヮﾗ┣ﾐ;デが ┣S; ﾃｷIｴ H┞ﾉﾗ Sﾗゲ;┥Wﾐﾗく

A

ひ AﾆIWヮデﾗ┗;ﾐ┠ ふ;ｪヴWWSぶ
ひ CｹﾉW ﾏ┌ゲｹ H┠デ ヮギｷﾃ;デWﾉﾐY ヮヴﾗ ┗ジWIｴﾐ┞ ┣┎L;ゲデﾐ[ﾐYく

R

ひ RW;ﾉｷゲデｷIﾆ┠ ふヴW;ﾉｷゲデｷIぶ
ひ CｹﾉW ﾏ┌ゲｹ H┠デ Sﾗゲ;┥ｷデWﾉﾐYく

T

ひ TWヴﾏｹﾐﾗ┗;ﾐ┠ ふデｷﾏWSぶ
ひ CｹﾉW ﾏ┌ゲｹ H┠デ L;ゲﾗ┗[ ﾗｴヴ;ﾐｷLWﾐYく 
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NEkdy se lze setkat taktéž s metodou SMůRTi, kde je navíc pUidaný bod  

I – integrovaný (integrated). Z tohoto pohledu by mEl cíl navazovat na cíle 

souvisejících projekt] a být integrovaný do strategie organizace [1].  

V rámci projektu rozlišujeme dva druhy cíl]: 

• Globální cíl: Je pouze jeden. VyjadUuje hlavní účel, který má být realizací 

projektu naplnEn. Obvykle bývá rozpracován do dílčích cíl] [4].  

• Dílčí cíle: M]že jich být více. Jedná se o detailní rozpracování globálního cíle. 

Po splnEní všech dílčích cíl] dochází k naplnEní globálního cíle [4].  

2.2.2 Projektový trojimperativ 

U každého projektu se setkáváme se tUemi nezbytnými faktory, jimiž jsou čas, zdroje  

a výsledky. K tomu, abychom mohli určit provázanost zmiOovaných veličin, slouží  

tzv. trojimperativ (triple constraintě. Jeho účelem je optimální vyvážení tEchto tUí 

požadavk]. Trojimperativ se znázorOuje pomocí trojúhelníku [3]. 

 

Obr. č. 2: Trojimperativ projektu (Zdroj: vlastní zpracování dle [3]) 

Cíl projektu, který byl definován pomocí techniky SMůRT, se nachází vnE 

trojúhelníku. Lze tedy pUehlednE určit, jak je vzdálen od jednotlivých vrchol]. Jestliže 

se zmEní napUíklad požadavky na zdroje, pak se zmEní vzdálenost tohoto bodu s cílem 

projektu nejen oproti vrcholu zdroje, avšak s nejvEtší pravdEpodobností taktéž vzhledem 

ke zbývajícím dvEma vrchol]m trojúhelníku [1].    
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2.3 Životní cyklus projektu 

Životním cyklem projektu lze chápat časový úsek plynoucí od formulace projektu až po 

jeho ukončení a následné vyhodnocení. Každý projekt se skládá ze tUí po sobE jdoucích 

životních fází. Každá tato fáze pak obsahuje skupinu logicky souvisejících činností [2].  

 

Obr. č. 3: Životní cyklus projektu ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

2.3.1 PUedprojektová fáze 

Na počátku projektu stojí vždy myšlenka. Její vznik podnEcuje velké spektrum impuls]. 

M]že se jednat napUíklad o potUebu Uešit určitý problém, snahu zabránit potencionální 

hrozbE či využití nEjaké slibné pUíležitosti. StejnE tak m]že vznik projektu podnítit 

originální nápad [2]. 

PUed plnEním daného nápadu je tUeba provést analýzu a teprve pokud se prokáže jeho 

smysluplnost a reálnost, lze jej začít rozpracovávat a plánovat. Není správné začínat 

s realizací projektu, u jehož výsledku neexistuje konkrétní pUedstava. K vyhodnocení 

myšlenky na projekt slouží právE pUedprojektová fáze [2]. 

V této fázi životního cyklu projektu se obvykle setkáváme s dvEma hlavními typy 

dokument], kterými jsou studie pUíležitosti a studie proveditelnosti [1]. 

• Studie pUíležitosti: Tento dokument má za úkol odpovEdEt na otázku, zda je 

vhodná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt. Bereme zde v potaz 

situaci stávajícího stavu organizace i jejího okolí včetnE predikce možného 

budoucího vývoje. Součástí tohoto dokumentu jsou mj. SLEPT a SWOT 

analýza. Výsledkem studie musí být jednoznačné doporučení, zda námEt na 

projekt dále rozpracovávat či jej zamítnout. V pUípadE doporučení realizace, je 

uvedena i první podrobnEjší charakteristika projektu [1]. 

PŘEDPROJEKTOVÁ 
FÁZE

ひ ゲデ┌SｷW ヮギｹﾉW┥ｷデﾗゲデｹ
ひ studie proveditelnosti

PROJEKTOVÁ FÁZE

ひ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ
ひ ヮﾉ=ﾐﾗ┗=ﾐｹ
ひ realizace

ひ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ

POPROJEKTOVÁ 
FÁZE

ひ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ
ひ ヴW;ﾉｷ┣;IW ヮギｹﾐﾗゲ└
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• Studie proveditelnosti: Navazuje na studii pUíležitosti. Jejím úkolem je najít 

nejvhodnEjší cestu k realizaci daného projektu a zpUesnit jeho podrobnosti, jako 

jsou specifikace cíle, odhady potUebných náklad] a zdroj], pUedbEžný časový 

plán s definováním základních milník], očekávané pUínosy projektu a další 

významná rizika týkající se projektu [2].  

„ObecnE bychom v této fázi mEli dostat odpovE@ na strategické otázky projektu – odkud 

jdeme, kam chceme dojít, jakou cestu je vhodné zvolit a zda má v]bec smysl projekt 

realizovat.“ [1, s. 171] 

2.3.2 Projektová fáze 

Po pUedprojektové fázi následuje projektová fáze. Mnohdy na sebe tyto dvE etapy pUímo 

navazují, jindy však mezi nimi m]že být pomErnE dlouhá prodleva, kterou nazýváme 

inkubační doba. Pro lepší pUehlednost a Uízení je vhodné projektovou fázi rozčlenit na 

dílčí podprocesy. V závislosti na obsahu a velikosti projektu neexistuje jediné dElení. 

V nejjednodušším členEní ji lze rozdElit do čtyU podproces], jimiž jsou zahájení, 

podrobné plánování, realizace a ukončení [2]. 

1) Zahájení projektu: V této fázi probíhá upUesnEní cíle projektu, definování 

požadovaných výstup], účastník], jejich kompetencí apod. K pUehledné evidenci 

zde slouží tzv. zakládací listina projektu Ěproject charter). ZároveO by v této fázi 

mEl být zpracován i logický rámec projektu (logical framework metod) [1]. 

2) Podrobné plánování: Tato fáze má odpovEdEt na otázky týkající se postupu, 

JůK v]bec dosáhneme cíle. Vychází z pUedchozí etapy a plánování zde probíhá 

zejména v oblasti času, náklad], technologií, metodologií a pracovních zdroj]. 

Výsledkem tohoto podprocesu je sestavení časového rámce, rozpočtu  

a detailních plán] na realizaci projektu ĚnapU. WBS, plán Uízení rizik atd.ě [2]. 

3) Realizace projektu: Projektový tým sestavil veškerou potUebnou dokumentaci 

projektu, a tak je možné uvést projekt v „život“. Na začátku této fáze je vhodné 

svolat tzv. kick-off meeting, což je slavnostní setkání pro zahájení prací na 

projektu. Po celou dobu realizace projektu je nutné monitorovat a kontrolovat 

jeho stav. Projektový manažer by mEl pravidelnE porovnávat zjištEnou 

skutečnost s plánem, vyhodnocovat stav a pUípadnE reagovat na odchylky [2]. 
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4) Ukončení projektu: Ve fázi ukončení dochází k pUedání vytvoUeného produktu 

a splnEní cíle projektu. Dále jsou zde zdokumentovány veškeré poznatky 

zjištEné pUi realizaci daného projektu. Projekt je nyní možné uzavUít, tedy 

ukončit veškeré procesy projektu a rozpustit projektový tým [1]. 

2.3.3 Poprojektová fáze 

NeménE d]ležitou fází životního cyklu projektu je poprojektová fáze, která má za úkol 

pUispEt ke zvyšování kvality budoucích projekt]. Ukončené projekty se v této etapE 

analyzují a zjiš[ují se u nich silné i slabé stránky. Díky poprojektové fázi organizace 

docílí toho, aby se neopakovaly stále stejné chyby v projektech [2].  

Vzhledem k tomu, že je zde potUeba nezávislého pohledu, provádí analýzu ukončeného 

projektu jiná skupina lidí než ta, která se na nEm podílela. Teprve potom dosáhne 

organizace toho, aby byl projekt objektivnE posouzen [3].  

NejčastEji rozlišujeme tUi etapy poprojektové fáze: 

• ůnalýza ukončeného projektu, 

• zpracování návrh] pro zlepšení dalších projekt], 

• udržovací fáze výsledk] projekt [2]. 

Struktura však není pevnE dána a nEkdy bývají z d]vodu úspory času první dvE etapy 

sjednoceny do jediné. Pak se tato fáze nazývá vyhodnocovací fáze ukončeného 

projektu. U nEkterých projekt] není využita ani udržovací fáze [2].   

2.4 Zakládací listina projektu 

Zakládací listina projektu (ZLPě neboli identifikační listina projektu je jedním 

z nejd]ležitEjších dokument] zahajovací fáze projektu. Jedná se o dokument, který 

udává veškeré významné atributy projektu [2].  

ZPL nemá jednotnou formu, avšak mEla by obsahovat informace, jako jsou název a cíle 

projektu a jeho hlavní milníky. Dále jsou obvykle uvedeny položky jako identifikační 

číslo projektu, pUínosy, výstupy, termíny zahájení a ukončení, plánované náklady  

a účastníci projektu Ěmanažer, zadavatel, Uídící výbor, členové projektového týmu atd.ě 

[3].   
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2.5 Logický rámec projektu 

Nedílnou součástí projektového Uízení je logický rámec Ělogical framework metod, 

LFM), jenž nám pomáhá stanovit základní parametry projektu. Logický rámec má 

formu tabulky, která je zobrazena pod tímto odstavcem. NEkdy se m]žeme setkat 

s odlišnými názvy Uádky a sloupc], základní koncept logického rámce však z]stává 

stejný [2]. 

Tab. č. 1: Šablona logického rámce projektu (Zdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

 
ObjektivnE ovEUitelné 
ukazatele (OOU) 

Zdroje informací k 
ovEUení PUedpoklady a rizika 

PUínosy   ĚnevyplOuje seě 

Cíl    

Výstupy    

Aktivity Zdroje Časový rámec aktivit  

 PUedbEžné podmínky 

Tádky matice 

• PUínosy: Uíkají nám d]vodu, PROČ daný projekt realizujeme. Nelze jej 

zamEOovat s cílem projektu. Jedná se o dvE rozdílné vEci.  

• Cíl: Uíká nám, CO v daném projektu realizujeme. JednoznačnE definuje konečný 

stav projektu. ZodpovEdnost za splnEní tohoto cíle nese manažer projektu.  

• Výstupy: definuje, JůK bude daného cíle dosaženo.  

• Aktivity: jedná se o klíčové činnosti, které musíme realizovat, abychom docílili 

daných výstup] projektu [1].  

Sloupce matice 

• ObjektivnE ovEUitelné ukazatele ĚOOUě: tyto ukazatelé prokazují, že daných 

pUínos], cíl] a výstup] bylo dosaženo. ůby nedocházelo ke zkreslení mEly by 

zde být uvedeny minimálnE dva mEUitelné indikátory [3].  

• Zdroje informací k ovEUení: Uíkají, jak budou OOU ovEUeny. Dále zde často 

nalezneme taktéž informace o tom, kdo za ovEUení odpovídá, jaké vyžaduje 

náklady, kdy má k ovEUení dojít a jakým zp]sobem bude zdokumentováno [3].  
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• PUedpoklady a rizika: jde o vnEjší podmínky zajiš[ující vykonání projektu. 

V pUípadE rizik se jedná o informace o tom, na které hrozby si je bEhem 

plánování a realizace projektu potUeba dát pozor [2]. 

PUedbEžné podmínky projektu v posledním Uádku tabulky udávají podmínky, bez jejichž 

splnEní není možné projekt zahájit. Jako pUíklad jmenujme získání dotace [2].  

2.5.1 Vazby logického rámce 

PUi sestavování logického rámce se setkáváme s dvEma typy vazeb – vertikální  

a horizontální. Vertikální logika plyne z popisu stromu cíl]. Realizací aktivit vzniknou 

výstupy, díky kterým lze naplnit cíl projektu a ten pUispEje k hlavnímu cíli ĚpUínosuě [2]. 

 
Obr. č. 4: Vertikální logika logického rámce ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

Horizontální logika naopak ovEUí vazby v jednotlivých Uádcích tabulky. Vždy začínáme 

odspodu pUedbEžnými podmínkami projektu. „Jsou-li tyto naplnEny, je možné zahájit 

realizaci klíčových činností. Využitím zdroj], splnEním časového rámce, zajištEním 

pUedpoklad] a ošetUením rizik na úrovni aktivit dojde k dodání výstup]. ÚspEšné dodání 

výstup] potvrdí ukazatele z druhého sloupce, které se ovEUí prostUednictvím zdroj] 

informací definovaných ve sloupci tUetím. Potvrzením pUedpoklad] a eliminací rizik pak 

bude možné postoupit o úroveO výše, kde se obdobným zp]sobem ovEUuje dosažení 

projektového cíle a následnE i cíle hlavního.“ [2, s. 60] 

 
Obr. č. 5: Horizontální logika logického rámce ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

  

Aktivity V┠ゲデ┌ヮ┞ Cｹﾉ Pギｹﾐﾗゲ┞

Popis OOU

Zdroje 

ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｹ ﾆ 
ﾗ┗[ギWﾐｹ

PギWSヮﾗﾆﾉ;S┞ 
a rizika
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2.5.2 Tvorba logického rámce 

1) Stanovení cíle projektu, výstup] pro jeho dosažení a zvolení klíčových aktivit 

pro dosažení každého výstupu.  

2) Stanovení pUínos] projektu.  

3) OvEUení vertikální logiky.  

4) Stanovení objektivnE ovEUitelných ukazatel] na úrovni cíle, výstup] a pUínos].  

5) Stanovení zdroj] k ovEUení OOU.  

6) Stanovení pUedpoklad] a rizik Ěprobíhá obvykle zdola nahoruě.  

7) Určení náklad] na realizaci činností a odhad jejich časového rámce. 

8) Kontrola logického rámce Ěhorizontální logikaě a pUípadné pUehodnocení [1].  

2.6 WBS 

Jedním z dalších d]ležitých krok] pUi plánování projektu je realizace hierarchické 

struktury prací, k čemuž slouží WBS Ěwork breakdown structure). „Jedná se vlastnE  

o výsledkovE orientované seskupení projektových prací, které definuje celkový rozsah 

projektu.“ [5, s. 191] 

PUi sestavování WBS rozkládáme cíl projektu na jednotlivé dodávané produkty  

a podprodukty až po úroveO pracovních balík], která tak tvoUí nejnižší úroveO 

hierarchické struktury prací. Jak je tedy z pUedchozího popisu zUejmé, postupujeme dle 

filozofie shora-dol] [3].  

Výsledek rozkladu je nejčastEji zobrazen pomocí stromu, kdy koUenem je cíl projektu. 

Tento koUen je nejvyšší a zároveO povinnou úrovní každé WBS. Maximální počet 

úrovní není definován žádnou normou. Každý prvek WBS musí být očíslován. Čísluje 

se od úrovnE produkt], každou další úroveO oddElujeme tečkou [2].  
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Obr. č. 6: Grafické znázornEní obecné stromové struktury WBS ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

Hierarchická struktura prací je d]ležitou součástí každého projektu. Odpovídá na 

otázku, CO má být vyprodukováno [3].   

2.7 Matice odpovEdnosti 

ůby projekt probíhal hladce a bez komplikací, je tUeba jednoznačnE určit odpovEdnosti 

a kompetence jednotlivých člen] projektového týmu. K tomu slouží tzv. matice 

odpovEdnosti Ěresponsibility assignment matrix, RAMě. RůM udává informace o tom, 

kdo bude Uešit jaké úlohy, jaké u toho bude mít pravomoci a odpovEdnosti, a s kým pUi 

tom bude spolupracovat [2]. 

PUi sestavování struktury matice odpovEdnosti uvedeme zpravidla do Uádk] členy 

projektového týmu, do sloupc] pak jednotlivé úkoly. Posléze pUiUazujeme následující 

typy odpovEdností: 

Projekt

1 Produkt

ヱくヱ Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ H;ﾉｹﾆ ヱくヲ Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ H;ﾉｹﾆ

2 Produkt

ヲくヱ Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ H;ﾉｹﾆ
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Obr. č. 7: RACI matice (Zdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

2.8 Tízení času 

Jednou z nejd]ležitEjších částí projektu je tvorba časového plánu neboli harmonogramu, 

který vede k dokončení projektu nebo jeho dílčích částí v pUedem stanoveném termínu. 

ůby toho bylo dosaženo, musí časový harmonogram pr]bEžnE podléhat kontrole. 

V pUípadE odchylek skutečnosti od plánovaného stavu musí dojít k pUeplánování 

termín], tedy k aktualizaci časového plánu [6]. 

PUi Uízení času dochází k šesti následujícím aktivitám: 

• Definice činností: Určení veškerých aktiv, které vedou k dosažení cíle projektu. 

Navazuje na tvorbu WBS.  

• Tazení činností: Definování jednotlivých vazeb mezi aktivitami a následné 

zachycení jejich vhodné posloupnosti v harmonogramu.  

• Odhad zdroj]: Odhad potUebných zdroj], které vedou k naplnEní stanovených 

projektových aktivit.  

• Odhad doby trvání: Určení doby trvání definovaných aktivit.  

R

ひ RESPONSIBLEぎ OゲﾗH;が ﾆデWヴ= ヴW;ﾉｷ┣┌ﾃW S;ﾐ┠ ┎ﾆﾗﾉく );ヮﾗﾃWﾐ┠Iｴ LﾉWﾐ└ H┞ 
ﾏ[ﾉﾗ H┠デ ヮギｷﾏ[ギWﾐ[く

A

ひ ACCOUNTABLE: OゲﾗH; ﾏ;ﾐ;┥Wヴゲﾆ┞ ┣ﾗSヮﾗ┗[Sﾐ= ┣; ┗┠ゲﾉWSWﾆが 
ヮﾗSWヮｷゲ┌ﾃW ; ゲIｴ┗;ﾉ┌ﾃW S└ﾉW┥ｷデY ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデｷ デ┠ﾆ;ﾃｹIｹ ゲW S;ﾐYｴﾗ ┎ﾆﾗﾉ┌く 
CWﾉﾆﾗ┗ﾗ┌ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデ ﾏ= ﾆ S;ﾐY Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┌┣W ﾃWSﾐ; ﾗゲﾗH;く

C

ひ CONSULTEDぎ OゲﾗH;が ﾆデWヴ= ﾏ└┥W ヮギｷ ヮﾉﾐ[ﾐｹ S;ﾐYｴﾗ ┎ﾆﾗﾉ┌ ヮﾗゲﾆ┞デﾐﾗ┌ 
IWﾐﾐﾗ┌ ヴ;S┌ Lｷ ﾆﾗﾐ┣┌ﾉデ;Iｷく

I

ひ INFORMEDぎ OゲﾗH;が ﾆデWヴ= ﾏ= H┠デ ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗=ﾐ; ﾗ ヮヴ└H[ｴ┌ S;ﾐYｴﾗ 
┎ﾆﾗﾉ┌ Lｷ ﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹIｴ ヮギｷ ﾃWｴﾗ ヮﾉﾐ[ﾐｹく 
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• Tvorba harmonogramu: Zachycuje posloupnost a závislost jednotlivých 

činností projektu i jejich časové a zdrojové omezení.  

• Kontrola harmonogramu: Sledování a Uízení zmEn harmonogramu [6].  

2.8.1 Typy logických vazeb 

PUi Uazení jednotlivých činností projektu je kladen d]raz na jejich vzájemnou vazbu. 

„Vazby mezi činnostmi jsou dány technologickým postupem, dále mohou být ovlivnEny 

vnEjšími vlivy a jejich stanovení vychází i ze zkušeností.“ [1, s. 178] 

• FS (Konec – začátek): NejčastEjší typ vazby mezi činnostmi. Nadcházející 

činnost B m]že být realizována teprve po skončení pUedcházející činnosti ů.   

• FF (Konec – konec): Nadcházející činnost B m]že skončit teprve po skončení 

pUedcházející činnosti ů.  

• SS (Začátek – začátek): Realizace nadcházející činnosti B musí začít spolu 

s realizací pUedcházející činnosti ů.  

• SF (Začátek – konec): Nadcházející činnost B m]že být ukončena teprve pUi 

začátku pUedcházející činnosti ů [2].  

2.8.2 Odhad doby trvání 

D]ležitou součástí plánování času projektu jsou odhady doby trvání jednotlivých 

činností, které vedou ke splnEní cíle. Velkou roli zde hraje množství zdroj], které 

k dané aktivitE potUebujeme. Jako zdroje v tomto smyslu uvažujeme spolupracovníky, 

r]zné materiálové zdroje, peníze atd. [3]. 

Odhad m]že probíhat r]znými zp]soby. Jedná se o odhady na základE osobní 

zkušenosti, odhady skupinovou technikou, odhady pomocí simulace, expertní odhady, 

odhady na základE dokumentace pUedchozích projekt], odhady na základE norem, 

parametrické odhadování nebo tUíčíselný odhad [3]. 

DetailnEji se zamEUíme na tUíčíselný odhad, který vychází z optimistické, pesimistické  

a realistické doby trvání. Spočteme jej následujícím vzorcem:  

劇 噺  岫剣喧建件兼件嫌建件潔倦ý 髪 ね 抜 堅結欠健件嫌建件潔倦ý 髪 喧結嫌件兼件嫌建件潔倦ý岻 は    岷ぬ峅 
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Písmeno T značí očekávanou dobu trvání činnosti. Tento výpočet se využívá v rámci 

plánování projekt] metodou PERT Ěprogram evaluation and review technique) [3].  

Rozptyl pak vypočítáme dle následujícího vzorce:  

購態  噺  釆喧結嫌件兼件嫌建件潔倦ý 伐 剣喧建件兼件嫌建件潔倦ý は 挽態    岷ぬ峅 
SmErodatná odchylka j je rovna druhé odmocninE rozptylu a udává, jak se mohou dané 

hodnoty odchýlit od očekávané doby trvání [3].  

2.8.3 Ganttovy diagramy 

Gantt]v diagram slouží k pUehlednému znázornEní pr]bEhu činností projektu. NEkdy se 

zde setkáváme taktéž s označením lineární či úsečkové diagramy. Jedné se o Uádkový 

graf, kde je vlevo uveden seznam činností projektu tak, jak po sobE následují. V horní 

lištE se nachází časová osa. V Uádcích seznamu jsou vodorovnými úsečkami znázornEny 

doby trvání jednotlivých činností. Ty začínají a končí dle času zahájení a ukončení [2].  

VytvoUení tohoto diagramu je pomErnE snadné a jeho obsah je dobUe srozumitelný. 

NejvEtší nevýhodou Ganttova diagramu je to, že v nEm obvykle neznázorOujeme 

závislosti mezi jednotlivými úkoly [1].  

2.8.4 Metoda CPM 

Metoda CPM (critical path method) je metodou uzlovE orientované sí[ové analýzy. 

Často se setkáváme i s jejím českým pUekladem – metoda kritické cesty. Je založena na 

jednobodovém odhadu doby trvání jednotlivých činností [2].  

Základními prvky grafu jsou hrany a uzly. Uzly znázorOují jednotlivé činnosti projektu, 

orientované hrany slouží k určení návaznosti uzl] [2].    

Uzly grafu 

Co se týče uzlu sí[ového grafu, jeho struktura není striktnE dána. NejčastEji se 

setkáváme s formou, kterou znázorOuje Tab. č. 2. Hned na počátku analýzy je tUeba 

vyplnit textový popis Ěnázev činnostiě a délku trvání [3].  
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Tab. č. 2: Popis jednotlivých polí uzlu (Zdroj: vlastní zpracování dle [3]) 

ZM RC KM 

Trvání Textový popis 

ZP RV KP 

• ZM ĚnejdUíve možný začátek činnostiě: Časový okamžik, kdy nejdUíve m]že 

být pUíslušná činnost zahájena. Tato hodnota je stejná jako nejvyšší hodnota KM 

všech bezprostUedních pUedch]dc] činnosti.  

• KM ĚnejdUíve možný konec činnostiě: Časový okamžik, kdy m]že být 

pUíslušná činnost nejdUíve ukončena. Spočte se jako doba trvání činnosti + ZM.  

• ZP (nejpozdEji pUípustný začátek činnostiě: Časový okamžik, pUi kterém musí 

nejpozdEji dojít k zahájení pUíslušné činnosti. Spočítáme jej jako KP – doba 

trvání činnosti.  

• KP ĚnejpozdEji pUípustný konec činnostiě: Časový okamžik, pUi kterém musí 

nejpozdEji dojít k ukončení pUíslušné činnosti. Tato hodnota je stejná jako 

minimální hodnota ZP všech bezprostUednE následujících činností.  

• RC Ěcelková rezervaě: Jedná se o dobu, o kterou je možné pUíslušnou činnost 

zpozdit tak, aniž by došlo ke zmEnE trvání celého projektu. Spočítáme ji jako  

KP – KM. Činnosti, které mají tuto hodnotu nulovou, leží na kritické cestE.  

• RV Ěvolná rezervaě: Jedná se o dobu, o kterou je možné pUíslušnou činnost 

zpozdit tak, aniž by došlo ke zmEnE začátk] všech bezprostUednE následujících 

činností. Spočítáme ji jako ZM následovníka – KM dané činnosti [3].  

Výsledkem metody CPM je sí[ový graf, jenž pomáhá určit kritickou cestu. „Kritická 

cesta je nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která udává nejkratší 

možnou dobu realizace projektu. Jakákoliv zmEna na kritické cestE má za následek 

zmEnu doby trvání projektu. “ [3, s. 145] 

Ke kritické cestE se dostaneme po splnEní následujících krok]: 

1) PUíprava: Sestavíme seznam všech činností projektu a určíme jejich délky 

trvání.  

2) Stanovení logických vazeb: Určíme závislosti mezi jednotlivými činnostmi. Ty 

jsou popsány v kapitole 2.8.1. NáslednE pUevedeme všechny tyto poznatky do 
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grafu, který tvoUíme zleva. K uzl]m doplníme textový popisek a doby trvání 

činnosti.  

3) Manuální výpočet: Hodnotu ZM u počátečního uzlu nastavíme na 0. Výpočet 

následnE probíhá ve dvou pr]chodech. Ten první prochází zleva doprava, tedy 

od počátečního uzlu ke koncovému. U všech uzl] stanovíme ZM a KM. Jakmile 

dojdeme ke koncovému uzlu, následuje pr]chod číslo dvE – tentokrát zprava 

doleva. Určíme KP a ZP. V posledním kroku výpočtu probEhne stanovení 

celkových a volných rezerv jednotlivých činností.  

4) Kontrola: Zkontrolujeme, zda se v žádné části grafu nevyskytují záporné 

hodnoty. Musí platit, že 迎系 半 迎撃 Ěkdyž 迎系 噺 ど, pak i 迎撃 噺 ど). ZM a ZP 

počátečního uzlu se musejí rovnat. 

5) Vyznačení kritické cesty: V posledním kroku identifikujeme kritickou cestu. 

Na ní leží všechny uzly s nulovými rezervami. PUi stanovování kritické cesty 

m]že dojít i k jejímu rozvEtvení. Pak označíme všechny vEtve, kudy tato cesta 

vede [2].  

2.9 Tízení náklad] 

PUi realizaci projektu bychom vždy mEli mít pUehled také o celkových nákladech. Ty 

mohou být kalkulovány, plánovány a sledovány ve finančních jednotkách, ale  

i v jednotkách práce Ětzv. človEkodnyě či ve spotUebovaném materiálu. Velmi často se 

pUi kalkulaci zapomíná na náklady na interní pracovníky, což následnE zkresluje 

ekonomické parametry daného projektu [3].  

Tízení náklad] se skládá ze tUí činností. Tou první je odhadování náklad], které jsou 

nutné pro zabezpečení zdroj] potUebných v projektu. Následuje rozpočtování náklad], 

jehož činností je tvorba projektového rozpočtu a jeho údržba po celou dobu trvání 

projektu. TUetí fáze se týká kontroly náklad], kdy sledujeme faktory p]sobící na 

náklady projektu [6].   

Jak je zUejmé již z pUedchozích odstavc], základem Uízení náklad] je vhodnE pUipravený 

a po celou dobu Uízený rozpočet projektu. „Rozpočet projektu obsahuje všechny 

informace o tom, jaký je plán čerpání zdroj] projektu, a to v jeho celkovém souhrnu, 
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v rozpisu do detailních položek podle jednotlivých nákladových druh] projektu  

a v časovém fázování podle pUedpokladu postupného čerpání tEchto zdroj].“ [7, s. 159] 

2.9.1 Proces vytvoUení rozpočtu 

Hrubý odhad náklad] vzniká již v pUedprojektové fázi, ovšem podrobnEjší rozpočet 

sestavujeme až ve fázi plánování projektu. Skládá se z náklad] a výnos]. Náklady lze 

dále rozdElit na pUímé a nepUímé [1].  

PUímé náklady úzce souvisí s realizací konkrétních aktivit projektu a jsou to napUíklad 

náklady na pracovníky projektu, náklady na materiál, nákup služeb apod. Jestliže 

hovoUíme o nepUímých nákladech Ěrežijní nákladyě, jedná se o společné náklady celé 

organizace a nelze je pUiUadit ke konkrétnímu projektu. Jako pUíklad m]žeme jmenovat 

provoz budov nebo danE a poplatky [1].  

Náklady lze odhadovat nEkolika zp]soby. TEmi nejpoužívanEjšími jsou následující: 

• Odhadování pomocí analogie: jedná se o hrubé odhady náklad], pUi kterém 

využíváme historická data organizace.  

• Expertní odhady: náklady odhadují manažeUi či členové týmu, kteUí disponují 

znalostmi a zkušenostmi dané problematiky. Jedná se o časovE nenáročnou 

metodu.  

• Parametrické odhadování: zpracování odhadu náklad] dle pUedem známých 

parametr] Ěcena, rozmEr…ě [1].  

Podrobný rozpočet navazuje na plánování časového harmonogramu a plánování zdroj]. 

Výchozím dokumentem je tedy WBS. PUi sestavování rozpočtu postupujeme 

následovnE:  

 

Obr. č. 8: Postup sestavení rozpočtu (Zdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

  

Struktura 

ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌
SWゲデ;┗Wﾐｹ 
ヴﾗ┣ヮﾗLデ┌ Rezervy
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1) Struktura rozpočtu: vychází z WBS, lze ji upravovat a doplOovat. 

2) Sestavení rozpočtu: pUesný odhad sestavujeme pr]chodem strukturou WBS 

metodou zdola-nahoru. PostupnE sčítáme náklady jednotlivých aktivit pro 

pracovní balíky. Pokračujeme, dokud nezískáme náklady projektového cíle.  

3) Rezervy: do rozpočtu následnE doplníme i náklady na krytí identifikovatelných 

rizik projektu, a taktéž rezervu na neidentifikovatelná rizika [2].  

Výši rezerv na identifikovatelná i neidentifikovatelná rizika lze stanovit jako procento 

celkových výdaj] na projekt, ale taktéž je možné určit je pouze pro konkrétní položky 

rozpočtu [1].   

Tento postup pro sestavování rozpočtu je vhodné dodržovat. Nemá význam odhadovat 

náklady na danou činnost, jestliže ještE nebyla určena doba jejího trvání. StejnE tak je 

dobré znát pUedcházející a následné činnosti. Díky tomu dosáhneme pUesnEjšího odhadu 

[8]. 

2.10 Tízení rizik 

Pr]bEh projektu m]že negativnE ovlivnit p]sobení r]zných náhodných a nepUíznivých 

vliv] z okolí. To m]že vést až k neúspEšnému ukončení projektu. ůbychom se této 

situace vyvarovali, je podstatná znalost rizikového inženýrství, které se zabývá 

problematikou Uízení rizik [2]. 

Pro pojem riziko neexistuje jedna obecnE uznávaná definice a lze jej tedy definovat 

r]znE. ObecnE m]žeme Uíci, že se jedná o pravdEpodobnost či možnost vzniku určité 

ztráty. Další formulace pak Uíká, že jde o nebezpečí negativní odchylky od plánovaného 

cíle [9]. 

 

Obr. č. 9: Faktory ovlivOující výsledky projektu [10, s. 142] 
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Rizika jsou součástí každého projektu a lze je dElit podle nEkolika kritérií. Významné je 

pUedevším členEní dle jejich vEcné náplnE. Jedná se o technicko-technologická rizika, 

výrobní rizika, ekonomická rizika, tržní rizika, finanční rizika, kreditní rizika, 

legislativní rizika, politická rizika, environmentální rizika, rizika spojená s lidským 

činitelem a informační rizika [10].  

PUi analýze rizik se setkáváme i s dalšími pojmy. Vznik rizika je zapUíčinEn vzájemným 

p]sobením hrozby a aktiva. Jestliže hovoUíme o hrozbE, m]že se jednat o aktivitu či 

osobu, která má nežádoucí vliv na bezpečnost. Jako pUíklad uve@me pUírodní katastrofu. 

únik informací z informačního systému, technickou závadu v elektrické instalaci apod. 

Aktivem pak rozumíme to, co m]že být p]sobením hrozby ohroženo, napU.: 

nemovitosti, peníze, informace atd. [9].  

2.10.1 ůnalýza rizik 

ůnalýza rizik je kritickým úkolem pUedprojektové fáze. Veškeré hrozby, které pUi ní 

identifikujeme, by mEly být redukovány či zcela odstranEny pUed samotným 

rozhodnutím, zda daný projekt zahájit či nikoliv [11].  

Komplexní analýza rizik se skládá ze tUí následujících fází: identifikace hrozících rizik, 

posouzení rizika a odezvy na zjištEní rizika [12].  

 

Obr. č. 10: ůnalýza rizika (Zdroj: vlastní zpracování dle [12]) 

Prvním krokem analýzy rizik je identifikace potencionálních rizik. Tato fáze patUí mezi 

nejd]ležitEjší, nebo[ z ní vycházejí všechny navazující kroky. Jejím cílem je dospEt 

Identifikace rizika

Pﾗゲﾗ┌┣Wﾐｹ ヴｷ┣ｷﾆ;

OジWデギWﾐｹ ヴｷ┣ｷﾆ;
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k vyčerpávajícímu seznamu rizikových faktor], které by mohly ovlivnit míru úspEšnosti 

daného projektu [13]. 

Pro sestavení tohoto soupisu rizik lze využít určité nástroje. TEmi nejvýznamnEjšími 

jsou: registry rizik, diskuse s experty a skupinové pohovory, nástroje strategické 

analýzy ĚSWOT analýza, PEST analýza, Porter]v model pEti sil…ě, myšlenkové mapy 

apod. [13].   

Jakmile je seznam potencionálních rizik hotov, pUejdeme k jejich posouzení neboli 

stanovení hodnoty rizika. To je založeno na velikosti škody, která vznikne pUi 

porušení či ztrátE daného aktiva. V potaz zde musíme brát pUedevším nákladové 

ĚpoUizovací cenaě a výnosové Ězisky, postavení na trhu, ochranná známka…ě 

charakteristiky aktiva [9].  

Rizika lze posuzovat dvEma následujícími zp]soby:  

• Kvalitativní ohodnocení: ke stanovení závažnosti rizika použijeme v tomto 

pUípadE slovní ohodnocení. Toto posouzení je vždy velmi subjektivní, ovšem 

zároveO jednoduché a rychlé. Lze vycházet napUíklad z následující stupnice: 

malé riziko, stUední riziko, velké riziko. Rizika m]žeme stejnE tak obodovat 

nebo je určit pravdEpodobností.   

• Kvantitativní ohodnocení: spočívá v numerickém odhadu dopad] rizik na cíle 

projektu. Riziko je zde vyjádUeno bu@ absolutnE ĚmEnové jednotky, počet 

lidských život]…ě, anebo relativnE ĚpomErová hodnota ke zvolené základnEě. 

Uplatníme zde analytické i empirické odhady. Toto vyjádUení rizika je sice 

časovE náročnEjší než kvalitativní, avšak o poznání pUesnEjší [14].  

TUetí fází analýzy rizik je tzv. odezva na zjištEná rizika, v níž se rozhodujeme, jak 

budeme na daná rizika reagovat. „Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik 

na takovou úroveO, aby by projekt s vysokou pravdEpodobností úspEšnE realizovatelný.“ 

[3, s. 210]  

Tou nejjednodušší variantou pUi reakci na dané riziko je jeho akceptace. V takovém 

pUípadE riziko pUijímáme a pokračujeme v realizaci projektu. Projektový tým má však 

k dispozici i jiné rizikové strategie:  
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• Eliminace rizika: projektový tým se snaží nalézt alternativní Uešení, které riziko 

neobsahuje. Tato varianta nemusí mít nutnE negativní dopad na rozpočet 

projektu.  

• PUenesení rizika: spočívá v pojištEní rizika tUetí stranou. Tento typ ošetUení 

rizika se zcela jistE promítne do náklad] na projekt. 

• ZmírnEní rizika: hledání takového Uešení, které sníží hodnotu 

pravdEpodobnosti, že daný scénáU nastane. Jako pUíklad m]žeme jmenovat 

určení časové rezervy na dopravu. I tato varianta bude mít dopad na náklady či 

čas projektu.  

• Záložní plán: projektový tým sestaví tzv. plán B, který se automaticky spustí, 

jestliže sledovaný ukazatel dosáhne určité hodnoty. Tutu variantu ošetUení rizika 

je vhodné definovat pUedevším u hrozeb s vysokou pravdEpodobností [3].  

KromE výše popsaných scénáU] se m]žeme setkat i s dalšími strategiemi. Jsou jimi 

napUíklad likvidace zdroje hrozby, ochrana pUed hrozbou, mobilizace rezerv, rozdElení 

rizika na nEkolik menších rizik atd. [2].  

2.10.2 Sledování rizik 

ůnalýzou rizik však práce s potencionálními hrozbami nekončí. Rizika je nutné 

monitorovat po celou dobu realizace projektu, nebo[ m]že nastat Uada nových 

skutečností. KonkrétnE lze jmenovat napUíklad zmEnu podmínek, které ovlivní u daného 

rizika pravdEpodobnost nebo hodnotu škody. Dále vznik či zánik významné hrozby, 

ztráta účinnosti nEkterého z opatUení apod. [15]. 

 

Obr. č. 11: Tízení rizik ĚZdroj: vlastní zpracování dle [1]) 

SLEDOVÁNÍ 
RIZIK

ANALÝZA 
RIZIK



35 
 

Sledováním rizik se zabývá projektový tým a pravidelnE by mEl tento bod zaUazovat do 

svých meeting]. Nutno však podotknout, že není v silách člen] týmu vypracovat 

vyčerpávající analýzu rizik, ovšem její absence je vnímána vždy negativnE a m]že 

velkou mErou ovlivnit dosažení cíle projektu [2]. 

2.10.3 Metoda RIPRAN 

Jednou z metod, která je vhodná pro analýzu rizik v projektovém Uízení, je RIPRůN 

(risk project analysisě. Ta je určena pro projektový tým s dostatkem zkušeností z oblasti 

rizik a jeho členové by mEli disponovat potUebnými podklady k danému projektu  

i statickými podklady z dUívEjších projekt] [3]. 

ůutorem metody RIPRůN je zamEstnanec VUT v BrnE Branislav Lacko, který ji 

vyvinul pUedevším pro projekty zabývající se informačními a Uídícími systémy. Tato 

metoda chápe analýzu rizika jako proces a je vhodná pro stUednE velké projekty [2]. 

RIPRůN se skládá z pEti následujících krok]: 

Krok 1: PUíprava analýzy rizika 

Cílem této fáze je pUíprava veškerých materiál] potUebných pro analýzu rizik. Výstupem 

by tedy mEl být harmonogram postupu, nezbytné podklady týkající se daného projektu  

a identifikace týmu pro analýzu rizik [3].  

Krok 2: Identifikace rizika 

Druhá fáze má za úkol identifikovat hrozby a jejich scénáUe. Výstupem bude seznam 

tEchto dvojic, který je vhodné prezentovat jako tabulku. ScénáU lze definovat jako dEj, 

jenž je zp]soben hrozbou [3]. 

Tab. č. 3: Seznam rizik pro metodu RIPRAN ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

Číslo rizika Hrozba ScénáU 

1. Útok žháUe Vznikne požár 

2. … … 

Tabulka nad tímto odstavcem udává vzor seznamu rizik pro metodu RIPRůN. Tádky 

tabulky, tedy dvojice hrozba – scénáU, navrhují členové týmu. Nástroje pro sestavení 

seznamu hrozeb jsou uvedeny v kapitole 2.10.1 ůnalýza rizik. V nEkterých pUípadech 

m]že být tato tabulka rozšíUena i o sloupec s poznámkami [3].  
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Krok 3: Kvantifikace rizika 

Smyslem tUetího kroku metody RIPRůN je ohodnocení pravdEpodobnosti hrozeb  

a jejich scénáU], velikost pUípadných škod a vyhodnocení míry rizika [3]. 

Tab. č. 4: Kvantifikace rizika pro metodu RIPRAN (Zdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

Číslo 
rizika Hrozba ScénáU PravdEpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1. Útok žháUe Vznikne požár 0,45 1 000 000 Kč 450 000 Kč 

2. … … … … … 

Oproti tabulce v kroku dva zde pUibyly tUi nové sloupce. PravdEpodobnost hrozby  

a scénáUe lze vyjádUit bu@ verbálnE, anebo číselnE. Záleží na tom, jak se členové týmu 

dohodnou. V pUípadE verbální stupnice je nutné stanovit i její podobu ĚnapU. velmi nízké 

– mírné – stUední – vysoké – velmi vysokéě [2]. 

Dopad je finančnE vyjádUená velikost pUípadné ztráty a hodnotu rizika vypočteme dle 

následujícího vzorce:  月剣穴券剣建欠 堅件権件倦欠 噺  喧堅欠懸穴ě喧剣穴剣決券剣嫌建 抜 穴剣喧欠穴  [3] 

Krok 4: Snižování rizika 

Cílem čtvrtého kroku je nachystat opatUení snižující hodnotu jednotlivých rizik na 

pUijatelnou úroveO. Výstupem bude další seznam, v nEmž budou určeny návrhy na 

opatUení rizika a nová hodnota rizika po provedených opatUení [3]. 

Tab. č. 5: Snižování rizika pro metodu RIPRůN ĚZdroj: vlastní zpracování dle [2]) 

Číslo 
rizika Návrh na opatUení Nová hodnota 

rizika 

1. Zvýšení ostrahy prostor. Neustálé monitorování kritického prostoru.  0,01 

2. … … 

Typová opatUení ke snížení rizika jsou uvedena v kapitole 2.10.1 ůnalýza rizik. 

Krok 5: Celkové zhodnocení rizika 

Poslední krok slouží k celkovému vyhodnocení analyzovaných rizik v projektu. 

Výstupem by mEla být závErečná zpráva o pr]bEhu analýzy. V pUípadE, že se nepodaUí 

snížit souhrnnou hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveO, je nutné zvážit návrh na 

zastavení projektu [3].  
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STAVU 

3.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

Firma eSports.cz, s.r.o. p]sobí již od roku 2001 na trhu informačních technologií. 

Zajiš[uje digitální mediální služby pro marketingové agentury, sportovní svazy, ligy, 

kluby a pro Uadu mezinárodních sportovních událostí.  

eSports.cz má ve svém portfoliu velké množství úspEšných projekt]. V dnešní dobE 

p]sobí na území více než patnácti stát] po celém svEtE včetnE České republiky, 

Slovenska, Ruska, Kanady a Švédska. BEhem svého fungování realizovala více než tUi 

sta projekt] a vytvoUila více než sto šedesát web] pro sportovní kluby.  

Vlastnická struktura se bEhem existence společnosti nEkolikrát mEnila, v současné dobE 

ji Uídí dvojice jednatel]. ZamEstnává okolo čtyUiceti stálých zamEstnanc] a více než 

dvanáct set spolupracujících novináU] po celé EvropE i mimo ni. Pracují pro ni zkušení 

projektoví manažeUi, programátoUi, grafici a webdesignéUi, ale taktéž spousta mladých  

a talentovaných lidí, kterým tak dává zkušenost podílet se na špičkových online  

a obsahových Uešeních [16]. 

Tab. č. 6: Základní údaje o společnosti (Zdroj: vlastní zpracování dle [17]) 

Název společnosti:  eSports.cz, s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČ: 263 40 933 

Sídlo společnosti: JeUabinová Ř36/30 
PlzeO 326 00 

Datum vzniku: 17. prosince 2001 

Základní kapitál: 201 000,- Kč 

Hlavní činnost společnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až 
3 živnostenského zákona 

Webové stránky:  www.esportsmedia.cz 
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Obr. č. 12: Logo společnosti eSports.cz, s.r.o. (16) 

3.1.1 Služby společnosti 

Jak již bylo zmínEno v pUedchozí kapitole, společnost eSports.cz se pohybuje ve 

sportovním odvEtví a tomu odpovídá i široké spektrum služeb, které firma nabízí. Jedná 

se pUedevším o digitální a webové služby.  

Tvorba a aktualizace sportovních web] 

Firma patUí v České republice ke špičce pUi tvorbE internetových stránek pro sportovní 

kluby. Ve svých začátcích se specializovala pUedevším na hokejové subjekty, ovšem 

v dnešní dobE má zákazníky i z oblasti fotbalu, florbalu, tenisu apod. Jak společnost 

inzeruje na svém webu, dodávkou internetových stránek to nekončí. ZaUídí totiž  

i pravidelnou aktualizaci systému a provoz webu, což je na daném trhu velkou výhodou.  

V tomto odvEtví jí na území České republiky patUí okolo 70 % trhu. K nejvýznamnEjším 

klient]m patUí napUíklad HC Sparta Praha, HC Kometa Brno, FC Viktoria PlzeO,  

SK Slavia Praha apod.  

Webové prezentace a sportovní portály 

V další UadE se společnost specializuje na rozsáhlé webové portály pro sportovní svazy  

a organizace s možnostmi napojení na databázové systémy nebo zajištEní zpravodajství 

a obsahu.  

Ze zákazník] lze jmenovat napUíklad Český svaz ledního hokeje ĚČSLHě, Fotbalovou 

asociaci České republiky ĚFůČRě, Český olympijský výbor ĚČOVě a další.   
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Informační a registrační systémy na míru 

Firma se specializuje taktéž na profesionální informační a registrační systémy, které 

umožní efektivnE spravovat pUihlášky, registrace, platby, výsledky a mnoho dalšího.  

Mobilní aplikace 

Společnost se zabývá také vývojem mobilních aplikací pro sportovní ligy a ligové kluby 

na platformách ůndroid, iOS i Windows Phone. Do vyvinuté aplikace dodá taktéž 

obsah, výsledkový servis či sportovní zpravodajství.   

Do portfolia zde spadají mobilní aplikace pro fotbalovou první ligu, hokejové kluby  

HC Škoda PlzeO, HC Kometa Brno, HC Dynamo Pardubice apod.  

ůudiovizuální a sportovní obsah 

V neposlední UadE dodává firma eSports.cz svým klient]m sportovní obsah v podobE 

textových online pUenos], výsledkového servisu, statistik, článk] a reportáží, 

audiovizuálního materiálu, fotodokumentace a další obsah dle pUání zákazníka.  

Z významných klient] lze jmenovat napUíklad televizní stanice Eurosport a Nova nebo 

zpravodajské portály iDnes.cz a iSport.cz.  

Onlajny.com 

P]vodním projektem společnosti eSports.cz je projekt Onlajny. Jedná se o úspEšný 

sportovní portál, který je určen k poskytování sportovních výsledk] z nejvyšších 

svEtových lig ve fotbale, hokeji a tenise, ale i nižších soutEží v České republice a na 

Slovensku. ůktuální zpravodajství však tento portál pUináší ze všech významných 

mezinárodních zápas] a turnaj] v nejr]znEjších sportech.  

V současné dobE je tento web dostupný v sedmi jazykových mutacích, kterými jsou 

kromE češtiny slovenská, polská, anglická, ma@arská, ruská a turecká verze. Za jeden 

den nabídnou Onlajny.com pr]mErnE devadesát sportovních pUenos].  
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3.1.2 Organizační struktura společnosti 

Vedení společnosti tvoUí v současné dobE dva jednatelé. Ti mají pod sebou celkem tUi 

oddElení: obchodní, vývojové a ekonomické. Za každé toto oddElení zodpovídá vedoucí 

pracovník.  

Nepostradatelnou součástí společnosti jsou redakce web], které se starají o obsah 

internetových server], jež eSports.cz provozuje. Tyto redakce mají ve svém čele vždy 

šéfredaktora.   

 

Obr. č. 13: Organizační struktura společnosti ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Na rozdíl od jiných firem nepUijímá společnost eSports.cz své stálé zamEstnance pomocí 

klasických výbErových Uízení, avšak vybírá si z tEch nejšikovnEjších, kteUí se 

dlouhodobE podílí na jejích projektech.  
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3.2 Statistiky ve sportovním svEtE 

Prakticky každé profesionální sportovní odvEtví vyžaduje poctivé zaznamenávání 

statistických údaj]. Bez toho by nemohly vznikat r]zné žebUíčky ani osobní, národní  

a svEtové rekordy. Jednotlivé druhy sport] však vyžadují odlišné statistiky. V bEzích  

a lyžování jde pUedevším o čas, bEhem kterého závodník urazí vzdálenost ze startu do 

cíle, v tenise se jedná o body, v basketbale o koše, ve fotbale a hokeji o góly apod.  

To je však jen jeden z mnoha statistických údaj], který lze ve zmiOovaných sportech 

evidovat. Jestliže se zamEUíme konkrétnE na hokej, jsou samozUejmE vstUelené  

a inkasované branky tím, co rozhoduje jednotlivé zápasy, avšak v dnešní dobE si již 

funkcionáUi, hráči ani fanoušci s tímto údajem nevystačí.  

Statistiky m]žeme v pUípadE kolektivního sportu rozdElit na týmové a individuální. 

Jestliže hovoUíme o tEch týmových, lze v hokeji v současné dobE sledovat a porovnávat 

velké spektrum údaj]. TEmi základními jsou již zmiOované vstUelené a inkasované góly, 

vyhrané zápasy, prohrané zápasy a celkové body. Dnešní technologie však umožOují jít 

daleko více do hloubky. Lze zjistit i to, kolik stUel na branku vystUelí tým v pr]mEru na 

jedno utkání, jak je úspEšný pUi pUesilových hrách, jaká je úspEšnost jeho hráč] na 

vhazování, kolik trestných minut tito hokejisté obdrželi a mnohem více.  

Individuální statistiky se naopak zamEUují na jednotlivé hráče, a také zde vznikají 

nejr]znEjší žebUíčky. Tím nejznámEjším a historicky nejstarším je kanadské bodování, 

což je součet všech branek a asistencí daného hráče v sezonE. I díky této statistice m]že 

být Česká republika hrdá na Jaromíra Jágra, který je druhým nejúspEšnEjším hokejistou 

v historii prestižní kanadskoamerické NHL.  

V současné dobE toho u hráč] sledujeme ale daleko více: odehrané zápasy, trestné 

minuty, účast na ledE pUi vstUelených a inkasovaných gólech, stUely na branku i mimo ni, 

čas strávený na ledE, vyhraná vhazování, počet hit], úspEšnost brankáU] apod.  
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3.3 Systémy pro zaznamenávání statistik 

Doba, kdy se statistiky ze sportovních událostí zaznamenávaly tužkou na papír  

a následnE se z tEchto údaj] pracnE sestavovaly žebUíčky, je nenávratnE pryč. Dnes se 

setkáváme s propracovanými multifunkčními systémy, které nám poskytují daleko 

d]vEryhodnEjší data. Ta nám jsou navíc k dispozici ihned po skončení daného závodu či 

zápasu, a díky tomu lze rozhodnout o vítEzi ve velmi krátké dobE.  

Každé odvEtví sportu samozUejmE vyžaduje jiný druh systému, nebo[ zde pracujeme 

s odlišnými daty. TEžko bychom do systému, jenž byl vyvinut pro bEžce, zaznamenávali 

výsledky hokejové zápasu.  

Ani v konkrétních sportech se však nesetkáme se systémem, který by byl jednotný pro 

celý svEt. ůč se hokejová pravidla v jednotlivých zemích od sebe pUíliš neliší, každá 

soutEž má svá specifika. Za pUíklad lze uvést r]zné druhy prodloužení. NEkde za 

nerozhodnutého stavu po tUech odehraných tUetinách následuje pEtiminutové 

prodloužení s navazujícími samostatnými nájezdy, jinde prodloužení probíhá až do 

rozhodnutí a nájezdy se tak nekonají.   

Systém] pro zaznamenávání hokejových statistik není mnoho. NEkteré ligy se spoléhají 

na svoji vlastní technologii, jiné spolupracují s nEkterým z mezinárodních dodavatel], 

kterými jsou napUíklad IIHF, Pointstreak či InStat. V současné dobE se však na 

mezinárodní úroveO dostává také systém společnosti eSports.cz s názvem Hokejový 

zápis, který byl p]vodnE vyvinut pro české soutEže.  

Princip fungování svých systém] dodavatelé z logických d]vod] tají, avšak všechny 

pracují na podobné bázi. Musí totiž dodávat totožná data. Liší se pUedevším zp]sob 

sbEru dat. NEkteré aplikace fungují na počítačích, jiné lze spustit na tabletech.  

V následujících podkapitolách budou pUedstaveny ty nejznámEjší a nejrozšíUenEjší 

systémy. 

3.3.1 Hydra Stats System 

Software Hydra je vyvíjený IT oddElením Mezinárodní federace ledního hokeje ĚIIHFě 

od roku 2004 a zaštituje značnou část mezinárodních hokejových turnaj] a zápas]. Lze 

se s ním setkat napUíklad na mistrovství svEta, zimních olympijských hrách apod. 
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V prvních dvou sezonách jej využívala taktéž novE vzniklá hokejová Liga mistr] 

(CHL), které se účastní nejlepší evropské hokejové kluby [18].  

Tento systém zajiš[uje zpracování oficiálního zápisu o utkání od začátku až do konce. 

Postará se o provEUení startu hráče v zápase, sbEr dat ze samotného utkání a následné 

vyhodnocení dat a výpočet statistik. 

Zpracovaná data lze následnE promítnout v PDF výstupech, aplikacích pro mobilní 

telefony, webových aplikacích, televizních grafikách, fantasy hrách apod. [18].   

 

Obr. č. 14: Pracovní obrazovka systému Hydra (19) 

Veškeré údaje zaznamenávají statistici, jejichž počet závisí vždy na významu turnaje. 

Na nEkterých akcích se evidují pouze týmové statistiky, jinde požaduje direktoriát  

i podrobné statistiky hráč].  

Na následujícím obrázku je zobrazena organizační struktura statistického týmu a dalších 

odpovEdných lidí za zpracování statistik pUi zápasech hokejové Ligy mistr] v sezonE 

2016/2017. 
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Obr. č. 15: Organizační struktura člen] statistického týmu v systému Hydra (19) 

Jak je vidEt, ne všichni členové týmu mají k dispozici počítač s pUístupem na internet, 

nEkteUí statistici slouží pouze jako záložní zdroj informací a údaje, za které jsou 

zodpovEdní, zapisují na papír. Ti, kteUí zadávají data do systému, pracují výhradE 

s notebooky.   

K dispozici je i technická podpora, která Ueší pUípadné dotazy a problémy. S ní se lze 

spojit telefonem.  
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3.3.2 Pointstreak 

Silným hráčem na poli se sportovními statistikami je kanadská společnost Pointstreak, 

která vyvíjí sv]j systém od roku 2000. KromE hokeje se zamEUuje i na jiné sporty, jimiž 

jsou basketbal, softbal, baseball, lakros a kopaná.  

Svým klient]m poskytuje Pointstreak kompletní Uešení v oblasti sportovních statistik – 

webové stránky, registrační systémy, systémy pro zpracování statistik apod. Samotný 

statistický software funguje podobnE jako ten od Hydry. Zapisovatelé mají k dispozici 

terminál, jenž bEží na tabletu i notebooku.  

 

Obr. č. 16: Pracovní obrazovka systému Pointstreak (20) 

Společnost Pointstreak má v současnosti klienty ve více než dvaceti zemích po celém 

svEtE. Její systém využívají pUedevším nižší hokejové ligy ve Spojených státech  

a v KanadE, lze se s ním ale setkat i v EvropE ĚFrancie, Itálie, Rumunsko…ě.   
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3.3.3 InStat 

InStat je ruská společnost, která začínala ve fotbalovém prostUedí, v současnosti se 

však snaží angažovat i do oblasti hokeje. Její systém pro sledování statistik se oproti 

ostatním zásadnE liší.  

Hlavní rozdíl je v tom, že data nejsou zpracovávána statistickým týmem pUímo na 

stadionu, ovšem videozáznam se zápasem je zaslán odpovEdným lidem na ústUednu do 

Moskvy, kde jej následnE analyzují a zpracovávají. Statistiky tak nem]že fanoušek 

sledovat online, avšak až s velkým zpoždEním. Na jednu stranu to m]že mít výhodu 

v tom, že má statistik možnost opakovaného záznamu, na druhou však nevýhodu v tom, 

že video nezaznamená celou šíUi ledové plochy a nEkteré situace mu tak mohou 

uniknout. Statistiky pak budou nekompletní a nepUesné.  
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3.4 Hokejový zápis 

Hokejový zápis je český název softwaru pro zpracování hokejových statistik vyvíjený 

společností eSports.cz. V roce 2013 byl vytvoUen na zakázku pro Český svaz ledního 

hokeje ĚČSLHě a od sezony 2013/2014 začal plnE fungovat v české extralize, WSM 

lize, nejvyšších mládežnických soutEžích a významných mezinárodních akcích, které se 

konají na území České republiky.  

Tab. č. 7: Základní informace o systému ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Název systému:  Hokejový zápis 

Realizátor: eSports.cz, s.r.o. 

Rok realizace: 2013 

Popis systému: Informační systém pro zpracování elektronických 
zápis] a statistik z hokejových utkání  

Reference: Tipsport extraliga, WSM liga, DHL Extraliga 
junior], NOEN Extraliga staršího dorostu, ELIOD 
Extraliga mladšího dorostu, tuzemské mezinárodní 
akce 

Zpracování statistik probíhá ve dvou aplikacích, které se v pr]bEhu zápasu automaticky 

synchronizují. StEžejním systémem je terminál na doménE hokejovyzapis.cz. Zde 

zpracovává zapisovatel na pracovní stanici, kterou je v tomto pUípadE notebook či stolní 

počítač, oficiální zápis o utkání. Z jeho hlavních úkol] lze jmenovat tvorbu soupisek 

obou tým], evidenci základních herních situací a následnou kompletaci zápisu.  

Pokud odbEratel, kterým je na území České republiky Český svaz ledního hokeje, 

požaduje ze zápasu evidovat taktéž podrobné statistiky jednotlivých hráč], pak je 

využívána aplikace Gamestats, která funguje na tabletech s operačním systémem 

ůndroid. Ke zpracování tEchto statistik je zapotUebí šest lidí s tablety. Podrobnými 

statistikami se rozumí IceTime Ěčas strávený na ledEě, stUely na branku, vyhraná  

a prohraná vhazování a hity.  

Jak bylo zmínEno již v úvodu této kapitoly, obE aplikace navzájem spolupracují. 

Nutným pUedpokladem je však internetové pUipojení (Ethernet nebo Wi-Fi). Výstupy 

z tEchto aplikací využívají webové servery Ěhokej.cz, onlajny.cz, sport.cz, iDnes.cz…), 

fantasy ligy (iSport.cz) i nEkterá zobrazovací zaUízení na stadionech ĚHC Kometa 

Brno…ě.  



48 
 

 

Obr. č. 17: Organizační struktura statistického týmu v systému HZ (Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek nad tímto odstavcem znázorOuje organizační strukturu týmu pUi zpracování 

statistik z extraligového utkání. PUímo na stadionu je tedy dohromady sedm lidí. 

Zapisovatel, který zpracovává oficiální zápis o utkání, sedí v boxu časomEUič] pUímo  

u ledové plochy. Šest statistik] s tablety má vyhrazené místo na tribunE arény.  

PUípravu a kompletaci zápisu provádí zapisovatel zpravidla v kanceláUi na stadionu, kde 

má k dispozici počítač s pUipojením na internet a tiskárnu. Zapisovateli i statistik]m je 

sedm dní v týdnu k dispozici technická podpora na telefonu, s níž mohou Uešit pUípadné 

dotazy a problémy související s činností softwaru.   

3.4.1 Terminál 

Terminál funguje na internetové doménE hokejovyzapis.cz, lze se tak do nEj pUihlásit 

z jakéhokoliv webového prohlížeče. Po pUihlášení si zapisovatel vybere ze seznamu 

utkání, za které je zodpovEdný, a vyplní základní informace o zápase Ěbarvy dres], 

jména rozhodčích a statistik]…). 
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Posledním krokem tzv. pUedzápasové pUípravy je pUidání hráč] na soupisky. Ty 

zapisovatel vybírá ze seznamu hokejist], kteUí mají za daný klub oprávnEní nastoupit. 

NáslednE lze pUejít k samotnému pr]bEhu utkání.  

 

Obr. č. 18: Pracovní obrazovka systému Hokejový zápis (21) 

Jak ukazuje obrázek nad tímto odstavcem, v oknE s pr]bEhem utkání má zapisovatel 

možnost evidovat klasické herní situace, kterými jsou gól, trest, stUídání brankáU]  

a oddechový čas. Tímto zp]sobem je v terminále vyplOován pr]bEh celého utkání. Po 

jeho skončení pUejde zapisovatel ke kompletaci a stáhne z tablet] individuální hráčské 

statistiky, které evidují pomocní statistici na tribunE. PatUí mezi nE, jak již bylo uvedeno, 

stUely na branku, IceTime, hity a statistiky vhazování.  

Po vyplnEní všech nutných údaj] m]že zapisovatel vygenerovat PDF dokument  

s oficiálním zápisem o utkání, který následnE pUedkládá vedoucím obou mužstev, 

rozhodčím, delegátovi a odesílá jej Uídícímu pracovníkovi soutEže na Českém svazu 

ledního hokeje. VEtšina tEchto dat je samozUejmE k dispozici už bEhem samotného 

utkání a fanoušci tak mohou sledovat jeho pr]bEh napUíklad na serverech hokej.cz či 

onlajny.com.   
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Výstup dat z terminálu Hokejového zápisu na hokej.cz, oficiálních stránkách českého 

hokeje, znázorOuje obrázek pod tímto odstavcem.  

 

Obr. č. 19: Pr]bEh utkání na serveru hokej.cz (22) 

3.4.2 Aplikace Gamestats 

K tomu, aby bylo možné sledovat také individuální statistiky hráč], slouží aplikace 

Gamestats, která funguje na tabletech s operačním systémem ůndroid. Tato data se 

momentálnE v České republice sbírají pouze z extraligových zápas] a vybraných 

mezistátních utkání hraných v tuzemsku.  

Uživatelské prostUedí této aplikace je pUívEtivé a jednoduché je i její ovládání. NapUíklad 

pUi zadávání stUely klikne statistik na místo, odkud byla stUela vedena, zobrazí se mu 

okno, kde vybere číslo hráče, který stUílel. Tím je stUela uložena. PodobnE probíhá  

i evidence dalších statistik.  

Vzhled aplikace Gamestats zobrazuje obrázek níže.  
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Obr. č. 20: Uživatelské prostUedí aplikace Gamestats (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výstup tEchto individuálních hráčských statistik na serveru onlajny.com vyobrazuje 

následující obrázek. I tato data jsou fanoušk]m samozUejmE dostupná již bEhem utkání  

a jsou pr]bEžnE automaticky aktualizována. K export]m dat jsou využívány JSON  

a XML soubory.  

 

Obr. č. 21: Statistiky jednotlivých hráč] na serveru onlajny.com (23) 
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3.4.3 Silné a slabé stránky systému 

V následující kapitole jsou uvedeny výhody a nevýhody systému Hokejový zápis:  

 

ůč byly nalezeny i nevýhody, disponuje systém pUedevším velkou škálou kladných 

vlastností. Mezi nE patUí vysoká pUesnost statistik, které je možné sledovat online na 

r]zných webových serverech. S tEmito daty lze dále pracovat ve formE statistických 

žebUíčk], r]zných vizualizací a pokročilých analýz.   

Velkou výhodou systému Hokejový zápis je i to, že je možné jej zákazníkovi upravit na 

míru. Terminál i aplikace se tak pUizp]sobí jakékoliv hokejové lize na svEtE. Na velmi 

dobré úrovni je i technická podpora, která je zapisovatel]m a statistik]m k dispozici 

každý den v týdnu včetnE víkend] a státních svátk].   

NEVÝHODY
ひ ┗┞ジジｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ﾐ; ﾉｷSゲﾆY ┣SヴﾗﾃW
ひ ┗┞デ┗ﾗギWﾐｹ ┌ヴLｷデY ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ﾐ; 

ゲデ;SｷﾗﾐWIｴ ふｷﾐデWヴﾐWデが PCが ﾏｹゲデ;くくくぶ

VÝHODY
ひ online data

ひ ┗┞ゲﾗﾆ= ヮギWゲﾐﾗゲデ S;デ
ひ ゲ┞ゲデYﾏ ﾉ┣W ヮギｷ┣ヮ└ゲﾗHｷデ ┣=ﾆ;┣ﾐｹﾆﾗ┗ｷ 

ﾐ; ﾏｹヴ┌
ひ ┌┥ｷ┗;デWﾉゲﾆ= ヮﾗSヮﾗヴ;
ひ ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ヮヴ;Iﾗ┗;デ S=ﾉW ゲ S;デ┞ 

aﾗヴﾏﾗ┌ ┗ｷ┣┌;ﾉｷ┣;Iｹ ; ;ﾐ;ﾉ┠┣
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3.5 Základní informace o zákazníkovi 

Systém pro zpracovávání hokejových statistik si u firmy eSports.cz, s.r.o. objednalo 

vedení nejvyšší nEmecké hokejové soutEže – Deutsche Eishockey Liga (DEL). 

Současný systém evidence statistik zástupc]m vedení ligy již nevyhovoval a rozhodli se 

tak pro zmEnu. Z výbErového Uízení pak vzešel vítEznE software Hokejový zápis 

společnosti eSports.cz, který byl pUedstaven v pUedchozí kapitole.  

Tab. č. 8: Základní informace o zákazníkovi (Zdroj: vlastní zpracování dle [24]) 

Název ligy:  Deutscher Eishockey Liga (DEL) 

Sídlo společnosti: Bussardweg 18 
Neuss 41468 
NEmecko 

Generální Ueditel: Gernot Tripcke 

Hlavní partneUi ligy: Telekom, Convestro, Dorint, SAP 

Rok založení: 1994 

Webové stránky: www.del.org 

Počet tým]: 14 

NejúspEšnEjší tým: Eisbären Berlin Ě7 titul]ě 

ůč je NEmecko známo spíše svojí silnou fotbalovou základnou, i hokej je v této zemi 

velmi populární. DEL je po švýcarské NLů lize dokonce druhou nejnavštEvovanEjší 

hokejovou soutEží v celé EvropE. V sezonE 2016/2017 pUišlo na jeden zápas v pr]mEru 

6 1řŘ fanoušk]. Pro srovnání: česká Tipsport extraliga je s 5 17Ř diváky v tomto 

žebUíčku až pátá [25].  

NejvEtší diváckou podporou se v DEL mohou pochlubit v KolínE nad Rýnem, kam 

v pr]mEru zavítá 12 662 divák]. PUes deset tisíc fanoušk] chodí i v BerlínE  

a Mannheimu [25].  

SoutEž hraje dohromady čtrnáct tým]. KromE již zmiOovaného Kolína nad Rýnem, 

Berlínu a Mannheimu v ní p]sobí i ůugsburg, Düsseldorf, Hamburk, Ingolstadt, 

Iserlohn, Krefeld, Mnichov, Norimberk, Schwenningen, Straubing a Wolfsburg. 

Mistrem ligy se v sezónE 2016/2017 stal Mnichov, nejúspEšnEjším klubem je však 

Berlín, jenž má na svém kontE sedm titul] [24].   
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Obr. č. 22: Logo DEL (24) 

3.5.1 Systém soutEže 

Základní část soutEže se hraje od poloviny záUí do konce února. Vzhledem k tomu, že 

každý z účastník] se stUetne s každým svým soupeUem čtyUikrát, má základní část 

dohromady 364 zápas]. Prvních šest tým] v tabulce postoupí automaticky do play off, 

celky na sedmém až desátém místE se pak mezi sebou utkají o poslední dvE místa ve 

vyUazovacích bojích Ěsedmý proti desátému a osmý proti devátémuě. Hraje se na dvE 

vítEzná utkání [26].  

V bUeznu začíná play off, do kterého zasáhne osm tým]. Praktikován je zde znovu 

systém, kdy hraje celek nejlépe postavený v tabulce po základní části proti nejh]Ue 

postavenému ĚnapU.: první proti osmémuě. Tentokrát se hraje na čtyUi vítEzné zápasy. 

VítEzové následnE postupují do semifinále, a dále do finále. Mistr ligy je znám 

nejpozdEji ve druhé polovinE dubna [26].  

Pravidla v základní a ve vyUazovací části se s výjimkou prodloužení neliší. V základní 

části následuje za nerozhodného stavu po základní hrací dobE pEtiminutové prodloužení 

s následnými samostatnými nájezdy. V play off se hraje prodloužení až do rozhodnutí. 

Po dvaceti minutách následuje vždy pUestávka. Samostatné nájezdy se zde nepraktikují.  
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4 NÁVRH TEŠENÍ ů PTÍNOS NÁVRH¥ TEŠENÍ 

4.1 Požadavky klienta 

Společnost eSport.cz byla na konci dubna aktuálního kalendáUního roku oficiálnE 

oslovena hlavními pUedstaviteli nejvyšší nEmecké hokejové ligy na základE referencí 

Českého svazu ledního hokeje se zájmem o systém zaznamenávající zápasové i hráčské 

statistiky. Dodavatel ustanovil projektový tým a dohodl se s klientem na setkání, kde 

budou vyjednány veškeré podmínky implementace tohoto systému.  

Na sch]zce, které se za eSports.cz zúčastnili jednatel, vedoucí obchodního oddElení, 

vedoucí vývojového oddElení a projektový manažer, byl klientovi nejprve prezentován 

stávající systém tak, jak funguje v České republice. Posléze byly se zástupci klienta 

probrány požadavky na úpravu tak, aby vyhovoval nEmecké hokejové soutEži.  

Hokejová pravidla jsou v české i v nEmecké lize vesmEs stejná, avšak stávající systém 

obsahuje funkce, které jsou pro klienta zbytečné, jiné naopak postrádá. OdbErateli tak 

bude vytvoUen systém svým zp]sobem na míru.  

Ze základních požadavk] klienta na úpravu terminálu lze jmenovat následující:    

• V sestavách zápasu se bude zobrazovat tUípísmenná zkratka národnosti hráče 

• Tým m]že do jednoho zápasu nasadit maximálnE devEt cizinc] Ějiná národnost 

než nEmeckáě 

• Název stadionu budou zapisovatelé vybírat z číselníku 

• Účasti na ledE u gólu budou zapisovatelé vyplOovat ručnE Ěnebude docházet 

k načítání z tabletu) 

• Odstranit pravidla pro vEková omezení hráč] 

• Odstranit informace o rozhodčích pUi zadávání trestu 

• Odstranit funkci pro kontrolu nízkých ice-tim] 

• PUidat formuláUe a dokumenty k potUebám ligy Ěinformace o zranEní, informace 

o trestech hráč]…) 

• PUidat do aplikace dokument s nejčastEjšími otázkami statistik] a zapisovatel] 

(tzv. Q&A) 
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Dále bude samozUejmE nutné pUeložit terminál i aplikaci kompletnE z českého do 

nEmeckého jazyka, což zajistí dodavatel. D]ležitým úkolem bude taktéž tvorba export] 

(XML a JSON), aby data z elektronického zápisu mohli odebírat i další odbEratelé. 

Fanoušci tak budou mít možnost sledovat statistiky online napUíklad na oficiálním webu 

soutEže.  

Na stranE dodavatele je i zodpovEdnost, co se týče sestavení týmu zapisovatel]  

a statistik]. BEhem utkání musí být na každém stadionu vždy jeden zapisovatel a tUi 

statistici. Dodavatel byl však zákazníkem ujištEn, že kluby DEL již statistickými týmy 

v jisté míUe disponují a s náborem by tak nemEl být problém. eSports.cz bude všechny 

kluby v nejbližší dobE kontaktovat, aby mohlo začít zaškolení do systému. Školení bude 

probíhat formou online workshopu a na začátek srpna pak bude naplánováno osobní 

setkání zástupc] firmy eSports.cz, zástupc] nEmecké ligy, manažer] klub], statistik]  

a zapisovatel].  

Dále bylo dohodnuto, že zapisovatelé a statistici dostanou ještE pUed začátkem ligy 

zhruba čtrnáctidenní termín, kdy si budou moci práci vyzkoušet bEhem pUípravných 

zápas] svých klub]. Dodavatel se následnE postará o kontrolu dat, jejich vyhodnocení  

a uživatel]m podá i zpEtnou vazbu. Od každého klubu se bude vyžadovat, aby testování 

touto formou učinil alespoO jednou. 

BEhem soutEžních zápas] pak bude zapisovatel]m a statistik]m k dispozici technická 

podpora. Dodavatel se se zákazníkem dohodl, že forma komunikace uživatele 

s technickou podporou bude probíhat pUes program Skype, obE strany však budou mít 

k dispozici i telefonní čísla. Na úvod se počítá se dvEma až tUemi lidmi technické 

podpory bEhem každého hracího dne, pozdEji postačí jeden.  
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4.2 Zakládací listina projektu 

V následující kapitole je uvedena identifikační listina projektu, která definuje základní 

informace o projektu.  

Tab. č. 9: Zakládací listina projektu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Název projektu: Implementace elektronického zápisu do nEmecké ligy 

PUínosy projektu: • Posílení konkurenčního postavení 
• RozšíUení zahraniční klientely 

Cíl projektu: Implementace elektronického zápisu do nEmecké ligy 

Plánované celkové náklady: 761 100,- Kč 

Plánovaný termín zahájení: 16. kvEten 2017 

Plánovaný termín dokončení: 1. záUí 2017 

Hlavní milníky: 18. 5. 2017 Ustanovený projektový tým 

7. 6. 2017 UzavUení smlouvy s klientem 

29. 6. 2017 Dokončeny úpravy systému 

11. 7. 2017 
Dokončena konfigurace aplikace a 
začátek školení statistik] 

31. 7. 2017 Meeting zainteresovaných stran 

1. 8. 2017  Začátek termínu pro testování 

31. 8. 2017 SpuštEní ostrého provozu 

1. 9. 2017 PUedání klientovi 

Zadavatel projektu: Deutscher Eishockey Liga (DEL) 

Projektový tým: Jednatel společnosti 

Vedoucí obchodního oddElení 

Vedoucí vývojového oddElení 

Projektový manažer 

PUekladatel Ětlumočníkě 

Programátor 1 

Programátor 2 

Školitel 

Tester 

Účetní 
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4.3 Logický rámec 

Tab. č. 10: Logický rámec projektu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

 Popis OOU Zp]sob ovEUení PUedpoklady a rizika 

PUínosy 1. Posílení konkurenčního 
postavení 

1.1 Navýšení tržeb oproti 
pUedchozímu roku 

1. Výkazy účetní závErky 

- 
2. RozšíUení zahraniční klientely 2.1 Zisk nových zákazník] 2. Nár]st počtu objednávek 

Cíl 1. Implementace elektronického 
zápisu do nEmecké ligy 

1.1 Elektronický zápis bude 
1. záUí 2017 funkční dle 
zadání 

1. PUedávací protokol Funkční systém bez 
kritických chyb, dobré 
reference 

Výstupy 1. Projektový tým 1.1 Dostatečný počet člen] 
podílejících se na projektu 

1.1.1 Projektová dokumentace ůktivní zapojení člen] 
projektového týmu do 
projektu 

2. Úvodní studie 2.1 Schválení návrhu 2.1.1 Smlouva s klientem Kladné výsledky pUi 
testování systému 

3. Implementace 3.1 ůplikace je pUeložena do 
nEmčiny 

3.1.1 Aplikace na serveru 
neobsahuje české výrazy 

 

3.2 ůplikace je umístEna na 
serveru 

3.2.1 Po zadání URL adresy se 
zobrazí pUihlašovací stránka 

 

4. Lidské zdroje a konfigurace 4.1 Kompletní tým statistik] 
a zapisovatel] 

4.1.1 ůdresáU statistik] a 
zapisovatel] 

 

4.2 Interní testování aplikace 4.2.1 Kontrola dat  

5. Školení a testování 5.1 Vyškolení uživatelé 5.1.1 Kontrola dat z testovacích 
zápas] 

 

6. Ukončení projektu 6.1 PUedání klientovi 6.1.1 PUedávací protokol  
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Klíčové 
aktivity 

 Zdroje Termíny  

1.1 Sestavení projektového týmu Jednatel společnosti 2 dny ZodpovEdná pUíprava 
projektové dokumentace 

2.1 Specifikace požadavk] 
klienta 

Klient, Vedoucí vývojového 
oddElení, Projektový manažer 

2 dny Srozumitelné a jasné 
zadání projektu 

2.2 PUíprava projektové 
dokumentace 

Projektový manažer, Vedoucí 
obchodního oddElení, 
Vedoucí vývojového oddElení 

3 dny Pozitivní pUístup 
uživatel] ke školení 

2.3 UzavUení smlouvy 
s klientem 

Jednatel, Vedoucí 
obchodního oddElení, Klient 

2 dny  

3.1 PUeklad aplikace PUekladatel 7 dní  

3.2 Úprava aplikace dle 
požadavk] klienta 

ProgramátoUi 11 dní  

3.3 PUíprava export] ProgramátoUi 5 dní  

4.1 Nábor statistik] a 
zapisovatel] 

Projektový manažer 10 dní  

4.2 Sestavení týmu technické 
podpory 

Vedoucí vývojového oddElení 2 dny  

4.3 Import dat z databáze ProgramátoUi 2 dny  

4.4 Interní testování aplikace Tester 6 dní  

5.1 Školení zapisovatel] a 
statistik] 

Technická podpora, 
Zapisovatelé a statistici 

1ř dní  

5.2 Testovací zápasy Zapisovatelé a statistici 15 dní  

5.3 OdstranEní a oprava chyb ProgramátoUi, Tester 7 dní  

6.1 PUedání klientovi Jednatel společnosti, Vedoucí 
obchodního oddElení, Klient 

0,8 dne  



60 
 

4.4 WBS 

Projekt Implementace elektronického zápisu do nEmecké ligy byl pomocí WBS rozdElen 

do šesti základních úrovní, kterými jsou Projektový tým, Úvodní studie, Implementace, 

Lidské zdroje a konfigurace, Školení a testování a Ukončení projektu. Každá z tEchto 

úrovní pak obsahuje konkrétní jednotlivé činnosti projektu.   
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Obr. č. 23: Struktura WBS ĚZdroj: vlastní zpracováníě
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4.5 Tízení rizik 

PUi realizaci jakéhokoliv projektu je nutné počítat s jistými riziky, která mohou ohrozit 

jeho výsledek. Implementace informačního systému není svEtlou výjimkou, a tak bude 

v následující kapitole provedena analýza tEchto rizik. K tomu bude využita metoda 

RIPRAN. Nejprve tedy budou identifikovány potenciální hrozby, následnE dojde  

k jejich ohodnocení a na závEr budou navrhnuta opatUení proti nim.  

4.5.1 Identifikace rizik 

Identifikace hrozeb vychází z registru rizik, který má firma k dispozici, ale i ze seznamu 

požadavk] klienta na nový systém. Ten je uveden v kapitole 4.1.   

➢ Organizační zmEny ve firmE 

ScénáU hrozby: Lidský faktor hraje pUi realizaci projektu velmi d]ležitou roli. 

V pUípadE odchodu nEkterého ze zamEstnanc] firmy by mohlo dojít k rozpadu 

projektového týmu, čímž by byla velkou mErou ohrožena realizace daného projektu. 

Vedení firmy by muselo shánEt nové lidi na pozici tEch odcházejících. To by mohlo vést 

k prodloužení doby trvání projektu.  

➢ Nedostatečná analýza požadavk] 

ScénáU hrozby: Zákazník nedokáže bEhem úvodní studie specifikovat veškeré své 

požadavky a bEhem realizace projektu bude pUidávat nové. Vznikne tak nutnost dalších 

oprav, což m]že prodloužit dobu trvání implementace systému. 

➢ Nedostatečná úroveO HW a SW vybavení 

ScénáU hrozby: Terminál hokejového zápisu sice funguje v jakémkoliv webovém 

prohlížeči, avšak stávající počítače v klubech mohou být zastaralé a práce na nich bude 

vyžadovat značnou míru trpElivosti. PodobnE m]že být nevyhovující i verze prohlížeče. 

V pUípadE nedostatečné úrovnE hardwarového a softwarového vybavení bude muset 

klient na své náklady zaUídit nové.  

➢ Nestabilní internetové pUipojení na stadionech 

ScénáU hrozby: Pro odesílání dat na server z terminálu Hokejového zápisu i z aplikace 

Gamestats na tabletech je potUeba stabilní internetové pUipojení. Jestliže nebude 
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k dispozici, zápasové a hráčské statistiky nep]jde zobrazovat online na webu. Vznikne 

ned]vEra ze strany fanoušk]. ZároveO m]že být ohrožena i práce zapisovatele.   

➢ Nedostatečný pUeklad aplikace 

ScénáU hrozby: BEhem vývoje systému se nepočítalo s jeho rozšíUením do zahraničí,  

a tak nebyly vytvoUeny žádné jazykové soubory. Ty vznikly až dodatečnE, a proto 

nemusí být dostatečné. I po pUekladu tEchto soubor] do nEmčiny se v aplikaci mohou 

vyskytnout česká slova a fráze. Uživatelé nebudou rozumEt pokyn]m systému, což  

u nich vzbudí neochotu učit se v nEm.  

➢ Jazyková bariéra 

ScénáU hrozby: Zákazník není českého p]vodu, jeho mateUským jazykem je nEmčina. 

PUi jednání s ním tak m]že dojít k mylnému pochopení, což by následnE ohrozilo 

implementaci celého systému. Vznikla by ned]vEra ze strany klienta.   

➢ ZmEna hokejových pravidel 

ScénáU hrozby: Čas od času dojde ke zmEnám hokejových pravidel. Mohou jimi být 

r]zné klasifikace trest], délka prodloužení, počet samostatných nájezd] pUi remíze 

apod. Pokud by k tEmto úpravám došlo, nastala by pravdEpodobnE nutnost pUizp]sobit 

jim i systém. To by mohlo vést k prodloužení doby implementace.  

➢ Problematická migrace dat 

ScénáU hrozby: PUi migraci dat ze stávající databáze Ětýmy, hráči a zápasyě se 

vyskytnou problémy, což povede k dalším úpravám. M]že se tak zpozdit doba 

konfigurace aplikace.  

➢ Nefunkčnost aplikace zp]sobená zásahem do fungujícího systému 

ScénáU hrozby: Zásah do funkčního systému je vždy velmi rizikový. Zrušení nEkteré 

funkce m]že ohrozit funkčnost jiné. To povede k dodatečným opravám aplikace, což 

bude mít za následek prodloužení doby implementace.  

➢ Nedostatečné otestování systému 

ScénáU hrozby: Systém nebude dostatečnE otestován a bEhem provozu bude docházet 

k závažným chybám. To m]že v nejhorším pUípadE zp]sobit nefunkčnost celého systém. 
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Statistiky nebude možné zaznamenávat. Nedostanou se k nim fanoušci a zp]sobí to  

u nich jistou míru nespokojenosti. Nastane nutnost dodatečných oprav.  

➢ Nedostatečná kvalita pUenášených dat 

ScénáU hrozby: Data z terminálu i aplikace hokejového zápisu budou fanoušk]m 

k dispozici ve formE r]zných statistik nejen na oficiálním webu soutEže. M]že však 

nastat situace, kdy exporty nebudou dostatečnE pUipraveny a čtenáU]m se tak budou 

zobrazovat mylná data. To zp]sobí jejich ned]vEru v]či lize.   

➢ Nedostatečný počet zapisovatel] a statistik] v klubech 

ScénáU hrozby: Dodavatelská firma byla sice zákazníkem ujištEna, že v jednotlivých 

klubech týmy statistik] a zapisovatel] v jisté formE existují, avšak tato informace není 

ničím potvrzena. PUi komunikaci s kluby se tedy m]že zjistit, že lidské zdroje pro práci 

v systému chybí. Kluby tak budou muset hledat nové externisty, což m]že zpozdit 

termíny školení.  

➢ Nedostačující školení uživatel] 

ScénáU hrozby: Školení v jednotlivých klubech budou probíhat formou online 

workshopu, což m]že být dosti riskantní z hlediska ovEUení zapojení školených osob do 

práce. Jestliže nebudou uživatelé dostatečnE vyškoleni pro práci v systému, mohou 

vznikat chyby v datech.  

➢ Nedostatek času uživatel] na školení 

ScénáU hrozby: Je zUejmé, že školení budou probíhat bEhem letních prázdnin. To 

nemusí nEkterým lidem vyhovovat a nebudou mít na workshop čas. Uživatelé tak 

nebudou vyškoleni pro práci se systémem a nebudou v nEm umEt pracovat.  

➢ Chybný výbEr termínu pro testování bEhem pUípravných zápas] 

ScénáU hrozby: Zapisovatelé i statistici budou mít možnost vyzkoušet si svoji práci 

bEhem pUípravného období svých klub]. M]že však nastat situace, kdy nebude nEkterý 

z tým] hrát ve stanoveném termínu domácí utkání. Uživatelé pak nebudou dostatečnE 

vyškoleni a budou dElat chyby v datech.   
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➢ Negativní pUístup uživatel] k novému systému 

ScénáU hrozby: Uživatelé nepUijmou nový systém pro zaznamenávání statistik, což 

m]že vést k potUebE hledat nové statistiky a zapisovatele. Plánovaná doba realizace 

projektu bude ohrožena.   

➢ PodcenEní rozsahu projektu 

ScénáU hrozby: Projekt je na své pomEry pomErnE obsáhlý a vyžaduje patUičnou 

pozornost. PodcenEní jakékoliv jeho fáze m]že mít negativní následky na cíl.  

4.5.2 Posouzení rizik 

V pUedchozí fázi analýzy rizik bylo identifikováno sedmnáct hrozeb, které mohou mít 

negativní vliv na výsledek projektu. ůby byla určena hodnota rizika, je nutné stanovit 

nejprve jeho pravdEpodobnost a dopad.  

PravdEpodobnost, že dané riziko nastane, bude rozdElena do tUí úrovní:   

• Nízká pravdEpodobnost (NP):  pod 33 % 

• StUední pravdEpodobnost (SP):  33 % až 66 % 

• Vysoká pravdEpodobnost (VP):  nad 66 % 

Pro dopad rizika jsou hodnoty následující: 

• Malý dopad (MD):  dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

• StUední dopad (SD):  ohrožení termínu nebo náklad] nEkteré dílčí 

činnosti, což bude vyžadovat mimoUádné zásahy do plánu projektu 

• Velký dopad (VD):  ohrožení cíle projektu, koncového termínu nebo 

pUekročení celkového rozpočtu projektu 

Celková hodnota rizika je určena na základE kombinací pravdEpodobnosti a dopadu: 

Tab. č. 11: Určení hodnoty rizika (Zdroj: vlastní zpracování dle [27]) 

PravdEpodobnost/dopad Malý StUední Velký 

Nízká nízká ĚNHRě nízká ĚNHRě stUední ĚSHRě 

StUední nízká ĚNHRě stUední ĚSHRě vysoká ĚVHRě 

Velká stUední ĚSHRě vysoká ĚVHRě vysoká ĚVHRě 
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Tabulka pod tímto odstavcem udává pravdEpodobnosti ĚPě a dopady ĚDě jednotlivých 

rizik. Na základE tEchto hodnot je pak určena celková hodnota rizika ĚHě.  

Tab. č. 12: Posouzení rizik ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

ID Hrozba P D H 

1 Organizační zmEny ve firmE NP SD NHR 

2 Nedostatečná analýza požadavk] SP SD SHR 

3 Nedostatečná úroveO HW a SW vybavení NP MD NHR 

4 Nestabilní internetové pUipojení na stadionech VP VD VHR 

5 Nedostatečný pUeklad aplikace VP SD VHR 

6 Jazyková bariéra SP VD VHR 

7 ZmEna hokejových pravidel SP SD SHR 

8 Problematická migrace dat NP MD NHR 

9 
Nefunkčnost aplikace zp]sobená zásahem do fungujícího 
systému 

VP VD VHR 

10 Nedostatečné otestování systému SP VD VHR 

11 Nedostatečná kvalita pUenášených dat NP VD SHR 

12 Nedostatečný počet zapisovatel] a statistik] v klubech SP VD VHR 

13 Nedostačující školení uživatel] SP VD VHR 

14 Nedostatek času uživatel] na školení SP VD VHR 

15 
Chybný výbEr termínu pro testování bEhem pUípravných 
zápas] 

SP VD VHR 

16 Negativní pUístup uživatel] k novému systému SP VD VHR 

17 PodcenEní rozsahu projektu NP VD SHR 

Jak je vidEt, deset hrozeb ze sedmnácti identifikovaných je vysoce rizikových, další 

čtyUi pak mají stUední hodnotu rizika. 

4.5.3 OšetUení rizik 

V rámci ošetUení rizik budou navrhnuta opatUení na jednotlivé hrozby. Rizika pak budou 

znovu ohodnocena a bude stanovena jejich nová hodnota.  
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Tab. č. 13: Návrhy na opatUení ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

ID Hrozba Návrhy na opatUení P D H 

1 Organizační zmEny ve firmE 
Smlouva s členy týmu. Základní informace o projektu budou 
mít navíc i jiní zamEstnanci, tudíž budou pUipraveni kdykoliv 
do projektu zasáhnout.  

NP MD NHR 

2 Nedostatečná analýza požadavk] 
Klientovi bude zaslán seznam dohodnutých zmEn ke schválení 
a podpisu.  

NP SD NHR 

3 Nedostatečná úroveO HW a SW vybavení Bude provedena d]kladná analýza HW a SW vybavení. V 
pUípadE potUeby zajistí klient na své náklady nové vybavení. NP MD NHR 

4 Nestabilní internetové pUipojení na stadionech 
Nutnost provést d]kladnou analýzu internetového pUipojení na 
stadionech. V pUípadE potUeby zajistí klient na své náklady 
posílení pUipojení. 

NP VD SHR 

5 Nedostatečný pUeklad aplikace 
Součástí interního testování systému bude také kontrola 
pUekladu. Nedostatky budou hlášeny navíc i bEhem 
workshop]. 

NP SD NHR 

6 Jazyková bariéra 
Do projektového týmu bude zapojen pUekladatel, který se 
bude účastnit vybraných sch]zek s klientem. NP VD SHR 

7 ZmEna hokejových pravidel Dodavatel se bude informovat u vedení ligy na pUípadné 
plánované zmEny pravidel. NP SD NHR 

8 Problematická migrace dat D]raz na d]kladnou transformaci dat. NP MD NHR 

9 
Nefunkčnost aplikace zp]sobená zásahem do 
fungujícího systému 

Snaha dohodnout se s klientem na co nejmenším počtu 
požadavk]. VEtší pozornost ze strany programátora, 
zálohování soubor]. 

NP VD SHR 

10 Nedostatečné otestování systému 
Testování bude probíhat ve více fázích. Nejprve internE, 
následnE bude sledováno chování systému i bEhem workshop] 
a testovacích zápas].  

NP VD SHR 
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11 Nedostatečná kvalita pUenášených dat Kontrola export] probEhne bEhem testování systému i v rámci 
pUípravných zápas]. NP VD SHR 

12 
Nedostatečný počet zapisovatel] a statistik] v 
klubech 

Kluby budou mít dostatečný čas na to, aby vytvoUily tým 
zapisovatel] a statistik].  NP VD SHR 

13 Nedostačující školení uživatel] Testování bEhem pUípravných utkání. NP VD SHR 

14 Nedostatek času uživatel] na školení Dodavatel vyjde uživatel]m maximálnE vstUíc. Školení bude 
probíhat i mimo pracovní dobu Ěvečer a o víkendechě. NP VD SHR 

15 
Chybný výbEr termínu pro testování bEhem 
pUípravných zápas] 

Termín bude situován na srpen, kdy se hraje nejvíce 
pUípravných zápas]. Uživatelé si budou svoji práci moci 
vyzkoušet i bEhem utkání mládeže. 

NP VD SHR 

16 Negativní pUístup uživatel] k novému systému 
Uživatelé budou bEhem workshop] informováni o pUínosech 
nového systému.  NP VD SHR 

17 PodcenEní rozsahu projektu Bude provedena d]kladná analýza projektu. NP VD SHR 
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4.5.4 Náklady na opatUení 

Náklady na opatUení proti rizik]m nebudou tvoUit významnou položku rozpočtu, nebo[ 

vEtšinu zvládne firma zajistit z vlastních zdroj].  

Bylo zjištEno pouze pEt rizik, které by mohly mít vliv na rozpočet:  

➢ Organizační zmEny ve firmE 

Firma poUádá jednou až dvakrát týdnE sch]zky zamEstnanc], kde bude o vývoji dané 

zakázky informovat. Toto opatUení tak s sebou nenese žádné finanční náklady.  

➢ Nedostatečná úroveO HW a SW vybavení 

ůnalýzu vybavení objedná u externí firmy klient, který následnE pUedá dodavateli 

potvrzení o funkčnosti všech potUebných zaUízení na stadionech a informace o jeho 

parametrech. V pUípadE nevyhovujících systémových požadavk] nEkterého ze zaUízení 

obstará klient na své náklady nové.  

➢ Nestabilní internetové pUipojení na stadionech 

Také analýza stability internetového pUipojení na jednotlivých stadionech je v režii 

klienta. Dodavatel systému obdrží potvrzení o funkčnosti. V pUípadE nevyhovujícího 

pUipojení zajistí klient na své náklady jeho posílení.  

➢ Jazyková bariéra 

Dodavatel si bude muset zajistit služby pUekladatele, což jej samozUejmE bude nEco stát. 

Najít vhodného externistu však nebude problém, nebo[ jak již bylo zmínEno, firma má 

své spolupracovníky témEU po celé EvropE včetnE NEmecka a Rakouska. Asistence 

tlumočníka na sch]zkách bude společnost stát maximálnE 15 000,- Kč.  

➢ Nedostatek času uživatel] na školení 

Za školení uživatel] mimo pracovní dobu bude firma svým školitel]m vyplácet bonus. 

Ten bude ve výši 200,- Kč na hodinu.  
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4.5.5 Zhodnocení analýzy rizik 

PravdEpodobnost všech rizik byla díky analýze a vhodné volbE opatUení snížena na 

nejnižší. Dopad byl ovlivnEn pouze u rizika Organizační zmEny ve firmE. Vzhledem 

k tomu, že díky navrženému opatUení budou mít základní informace o projektu i jiní 

zamEstnanci společnosti, odchod člena projektového týmu realizaci tohoto projektu 

tolik neovlivní, nebo[ do nEj bude pUipraven kdykoliv zasáhnout jiný pracovník. 

 

Obr. č. 24: Pavučinový graf ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Pavučinový graf nad tímto odstavcem znázorOuje hodnotu jednotlivých rizik pUed a po 

aplikaci opatUení. Jak je vidEt, vEtšinu rizik se podaUilo snížit. Pouze pEt hrozeb z]stalo 

na stejné hodnotE, tUi z nich jsou však na té nejnižší. Žádné z rizik nyní neohrožuje 

projekt vysokou hodnotou.  
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4.6 Matice odpovEdnosti 

V této kapitole budou jednotlivým člen]m projektového týmu pUiUazeny konkrétní 

odpovEdnosti. Tabulka obsahuje v Uádcích jednotlivé činnosti, které byly získány ze 

struktury WBS, ve sloupcích jsou pak uvedeni členové projektového týmu.  

Projektový tým tvoUí jednatel společnosti, vedoucí obchodního oddElení, vedoucí 

vývojového oddElení, projektový manažer, pUekladatel Ětlumočníkě, dva programátoUi, 

školitel, tester a účetní. BEhem projektu pak bude ze spolupracovník] společnosti 

eSports.cz vytvoUen tUíčlenný tým technické podpory.  

Tým zapisovatel] a statistik] vznikne taktéž bEhem projektu a vytvoUí jej stávající 

zamEstnanci jednotlivých hokejových klub]. Zástupce klienta není součástí 

projektového týmu. Na nEj se bude dodavatel obracet v pUípadE dotaz] a potUeb, budou 

s ním konzultovány pUípadné problémy. Taktéž zodpovídá za dodržení požadavk] a 

termín] ze strany odbEratele.  

Jednotlivé odpovEdnosti člen] projektového týmu v matici jsou definovány dle 

následujícího klíče:  

• Z = zpracovává:  Tato osoba je odpovEdná za vykonání dané činnosti.  

• S = spolupracuje: Osoba, která se podílí na zpracování dané činnosti nebo ji 

konzultuje s odpovEdnou osobou.  

• K = kontroluje: Člen týmu, který kontroluje, zda je pUíslušná činnost 

provádEna. Kontroluje její výstupy, dodržování termín] a stanovených 

podmínek. 



72 
 

Tab. č. 14: Matice odpovEdnosti ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Z = zpracovává 
S = spolupracuje 
K = kontroluje 
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Projektový tým 
Sestavení projektového týmu Z S S S S S S S S S    

Úvodní studie 
Prezentace stávající aplikace klientovi K S S Z S        S 

Specifikace požadavk] klienta K K S S S        Z 
ůnalýza HW a SW vybavení a stability internetového 
pUipojení   K S         Z 

PUíprava projektové dokumentace ĚvytvoUení zadáníě K S S Z S     S    

Schválení návrhu Z S S S S        S 

UzavUení smlouvy s klientem Z S   S        S 

Implementace 
PUeklad aplikace   K K Z         

ZUízení hostingu, domény a DB    K  Z    S    

OdstranEní nepotUebných funkcí aplikace    K  S Z       

PUidání nových funkcí do aplikace   K K  Z S       

ůktualizace sady trest] pro nEmeckou ligu    K   Z      S 

ůktualizace seznamu rozhodčích    K   Z      S 



73 
 

Úprava šablony oficiálního zápisu o utkání a pUidání 
nových typ] dokument] 

   K  Z       S 

PUíprava export]   K K  S Z      S 

Nasazení aplikace na ostrý server   K S  Z        

Lidské zdroje a konfigurace aplikace 
Nábor zapisovatel] a statistik] K   Z S       S S 

Sestavení týmu technické podpory K  Z K       S   

PUíprava dokumentace pro technickou podporu    K S   Z      

Školení technické podpory    K    Z   S   

Import databáze tým] a hráč]    K   Z      S 

Import zápas]    K   Z      S 

Interní testování aplikace K  K K  S S  Z  S   

VytvoUení uživatelských účt]    K  Z      S  

Školení a testování 
Školení zapisovatel] a statistik] Ěonline workshopě K   K S      Z S  

Meeting se zapisovateli a statistiky Z S S S S      S S S 

Testovací zápasy ĚpUípravná utkáníě   K K    S   S Z  

Tvorba a nasazení Q&ů    K S S     Z S  

Kontrola dat a zpEtná vazba   K S S   S   Z S K 

OdstranEní a oprava chyb K  K K S S Z  S     

Ukončení projektu 
VytvoUení dokumentace pro klienta K S S Z S     S    

SpuštEní ostrého provozu K  K K  Z        

PUedání klientovi Z S   S        S 
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4.7 Časová analýza 

4.7.1 Identifikace činností projektu 

V následující kapitole budou identifikovány a popsány jednotlivé činnosti, které je tUeba 

v rámci daného projektu uskutečnit. ůktivity vycházejí z WBS jsou rozdEleny do šesti 

pracovních balík]. Jednotlivé činnosti na sebe nemusí pUímo navazovat, nEkteré mohou 

bEžet současnE, což bude znázornEno pozdEji pomocí sí[ového grafu. 

Doba trvání daných aktivit bude odhadnuta v následující kapitole pomocí techniky 

PERT.  

Projektový tým 

Lidské zdroje jsou nedílnou součástí každého projektu, a tak úvodní činností bude 

sestavení projektového týmu. To bude mít na starosti jednatel společnosti.   

Úvodní studie 

Jakmile bude sestaven projektový tým, lze zahájit úvodní studii. Nejprve probEhne 

pUedstavení současného stavu informačního systému Hokejový zápis klientovi, následnE 

si dodavatel vyslechne požadavky na úpravu systému. Je totiž zUejmé, že aktuální verze 

aplikace obsahuje pro nEmeckou ligu zbytečné a nepotUebné funkce, naopak jiné v ní 

budou chybEt.  

Neopomenutelnou částí v rámci úvodní studie musí být taktéž analýza stávajícího 

softwarového a hardwarového vybavení, kterým klient disponuje, aby bylo potvrzeno, 

že vyvíjený systém bude na zaUízeních klienta fungovat. Součástí této analýzy bude 

taktéž zjištEní stability internetového pUipojení na jednotlivých stadionech.  

Následuje pUíprava projektové dokumentace, v níž dodavatel sestaví zakládací listinu 

projektu, logický rámec, WBS, provede analýzu rizik, časovou analýzu, analýzu zdroj] 

a náklad] atd. Tato dokumentace následnE projde schválením jednatele společnosti.  

Poslední činností úvodní studie je uzavUení smlouvy s klientem. ZúčastnEné strany 

spolu projednají smluvní podmínky a podepíší pUipravenou smlouvu, v níž budou 

specifikovány odpovEdnosti, které nese jak dodavatel, tak zadavatel (klient).   



75 
 

Implementace 

Poté, co budou vyUešeny smluvní podmínky, zahájí dodavatel implementační část. 

Vzhledem k tomu, že současná aplikace je v českém jazyce, je nutné ji kompletnE 

pUeložit do nEmčiny. Mezitím lze pracovat na zUízení domény a hostingu, na kterém 

bude systém Hokejový zápis umístEn.   

Jak již bylo zmínEno, nEkteré funkce současného systému jsou pro nEmeckou ligu 

zbytečné, jiné naopak chybí. Práce na úpravE aplikace jsou součástí implementační 

části. Po jejich skončení lze aktualizovat sadu trest] a seznam rozhodčích. ZároveO 

bude nutné upravit současný vzor pro oficiální zápis o utkání a pUidat nové dokumenty 

stEžejní pro nEmeckou soutEž. Tyto formuláUe budou již pUeložené a dodá je zadavatel.  

Další d]ležitou částí implementace je pUíprava export], tedy výstup] pro odbEratele. 

Bude nutné vytvoUit exporty pro oficiální web soutEže tak, aby se k dat]m dostali  

i fanoušci. Jakmile bude tato aktivita dokončena, lze nasadit aplikaci na ostrý server.   

Lidské zdroje a konfigurace aplikace 

Dodavatel bude mít na starosti kromE implementace systému také nábor a školení týmu 

statistik] a zapisovatel]. ZároveO musí vytvoUit tým technické podpory, který bude 

statistik]m a zapisovatel]m v pUípadE jakýchkoliv problém] bEhem soutEžních utkání 

k dispozici. 

V této části tak bude probíhat nábor zapisovatel] a statistik] i sestavení týmu technické 

podpory. Pro zamEstnance technické podpory bude nutné vytvoUit určitou dokumentaci, 

která bude obsahovat kontakty na jednotlivé kluby, statistiky a zapisovatele, formu 

komunikace s lidmi, pUehledné návody, jak postupovat pUi vzniku r]zných problém] 

apod. Poté, co bude znám kompletní seznam uživatel], kteUí budou se systémem 

pracovat, lze vytvoUit uživatelské účty.  

Jakmile bude dokumentace pro technickou podporu vytvoUena, lze tyto osoby vyškolit. 

Školení bude provádEt zamEstnanec, který má na starosti technickou podporu v české 

verzi elektronického zápisu.  

ZároveO m]že probíhat také konfigurace aplikace. Z p]vodní databáze ligy bude nutné 

exportovat hráče a týmy, které p]sobí v nEmecké soutEži. NáslednE bude možné 
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vytvoUit i zápasy na sezonu. Poté, co bude aplikace nastavena, lze zahájit interní 

testování, v jehož rámci probEhne i nEkolik modelových utkání.   

Školení a testování 

Aktivitou s delší dobou trvání bude školení zapisovatel] a statistik]. To bude probíhat 

formou online workshopu. Dodavatel se domluví s jednotlivými kluby na určitém dni  

a hodinE. Kluby si budou moci vybrat jakýkoliv den v termínu od 11. do 30. července. 

Jedno školení bude trvat zhruba tUi hodiny a budou jej provádEt zamEstnanci ustanovené 

technické podpory.  

V pondElí 31. července pak probEhne celodenní setkání zástupc] firmy eSports.cz, 

zástupc] nEmecké ligy, manažer] klub], statistik] a zapisovatel]. Na programu budou 

doplOující workshopy a dodavatel se bude ve velké míUe zabývat dotazy ze strany 

zapisovatel] a statistik].  

Od 1. do 15. srpna budou mít zapisovatelé a statistici možnost vyzkoušet si systém 

bEhem pUípravných zápas] svých tým]. Dodavatel bude vyžadovat, aby každý klub 

provedl alespoO jeden ostrý test.  

Dodavatelská firma bude data z tEchto testovacích zápas] analyzovat, vyhodnocovat  

a zapisovatelé dostanou samozUejmE i zpEtnou vazbu. Na základE tohoto testování 

vznikne i dokument s nejčastEjšími otázkami ĚQ&Aě, který bude uživatel]m následnE 

k dispozici v samotném terminálu Hokejového zápisu.  

BEhem testování mohou být samozUejmE odhaleny určité chyby a nedostatky systému. 

Jejich odstranEním a opravou se bude dodavatelská firma zabývat ve druhé polovinE 

mEsíce srpna.  

Ukončení projektu 

Jakmile budou veškeré chyby odstranEny, vytvoUí dodavatel systému dokumentaci pro 

klienta a spustí ostrý provoz. NEmecká liga sice začíná až ve druhé polovinE záUí, avšak 

dodavatel chce dokončit všechny práce do 31. srpna. O den pozdEji, tedy 1. záUí, 

probEhne oficiální pUedání klientovi.  
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4.7.2 Stanovení doby trvání jednotlivých činností 

U každé z identifikovaných činností projektu byla určena optimistická (a), realistická 

(m) a pesimistická (b) doba trvání. Na základE tEchto odhad] lze stanovit očekávanou 

dobu trvání Ěyě pomocí metody PERT. Všechny hodnoty v tabulce jsou uvedeny ve 

dnech.  

Tab. č. 15: Stanovení doby trvání jednotlivých činností ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Č. Název činnosti a m b y j2 j 

- Projektový tým 

1 Sestavení projektového týmu 1 2 4 2,2 0,25 0,50 

- Úvodní studie 

2 Prezentace stávající aplikace klientovi 1 1 1 1,0 0,00 0,00 

3 Specifikace požadavk] klienta 0,5 2 4 2,1 0,34 0,58 

4 ůnalýza HW a SW vybavení a stability 
internetového pUipojení 2 5 7 4,8 0,69 0,83 

5 PUíprava projektové dokumentace 
ĚvytvoUení zadáníě 2 3 4 3,0 0,11 0,33 

6 Schválení návrhu 1 2 4 2,2 0,25 0,50 

7 UzavUení smlouvy s klientem 1 2 3 2,0 0,11 0,33 

- Implementace 

8 PUeklad aplikace 5 7 12 7,5 1,36 1,17 

9 ZUízení hostingu, domény a databáze 0,5 1 1,5 1,0 0,03 0,17 

10 OdstranEní nepotUebných funkcí aplikace 2 3 4 3,0 0,11 0,33 

11 PUidání nových funkcí do aplikace 3 5 7 5,0 0,44 0,67 

12 
ůktualizace sady trest] pro nEmeckou 
ligu 0,2 0,5 1 0,5 0,02 0,13 

13 ůktualizace seznamu rozhodčích 0,2 0,5 1 0,5 0,02 0,13 

14 Úprava šablony oficiálního zápisu o 
utkání a pUidání nových typ] dokument] 

0,5 2 2,5 1,8 0,11 0,33 

15 PUíprava export] 3 5 7 5,0 0,44 0,67 

16 Nasazení aplikace na ostrý server 0,5 1 2 1,1 0,06 0,25 

- Lidské zdroje a konfigurace aplikace 

17 Nábor zapisovatel] a statistik] 7 10 14 10,2 1,36 1,17 

18 Sestavení týmu technické podpory 1 2 4 2,2 0,25 0,50 
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19 PUíprava dokumentace pro technickou 
podporu 

1,5 2 3 2,1 0,06 0,25 

20 Školení technické podpory 1 2 3 2,0 0,11 0,33 

21 Import databáze tým] a hráč] 0,5 1 2 1,1 0,06 0,25 

22 Import zápas] 0,5 1 2 1,1 0,06 0,25 

23 Interní testování aplikace 5 6 9 6,3 0,44 0,67 

24 VytvoUení uživatelských účt] 0,2 0,5 1 0,5 0,02 0,13 

- Školení a testování 

25 Školení zapisovatel] a statistik] Ěonline 
workshop) 

19 19 19 19,0 0,00 0,00 

26 Meeting se zapisovateli a statistiky 1 1 1 1,0 0,00 0,00 

27 Testovací zápasy ĚpUípravná utkáníě 15 15 15 15,0 0,00 0,00 

28 Tvorba a nasazení Q&ů 1,5 2 4 2,3 0,17 0,42 

29 Kontrola dat a zpEtná vazba 2 4 7 4,2 0,69 0,83 

30 OdstranEní a oprava chyb 3 7 10 6,8 1,36 1,17 

- Ukončení projektu 

31 VytvoUení dokumentace pro klienta 2 4 5 3,8 0,25 0,50 

32 SpuštEní ostrého provozu 0,5 1 2 1,1 0,06 0,25 

33 PUedání klientovi 0,8 0,8 0,8 0,8 0,00 0,00 

SmErodatná odchylka j v tabulce nad tímto odstavcem udává, jak moc se m]že hodnota 

odchýlit od očekáváné doby trvání.   

4.7.3 Časový harmonogram 

V následujících podkapitolách bude k dalšímu postupu časové analýzy využívám 

software MS Project. Ten je tUeba nejprve vhodnE nastavit.  

V Informacích o projektu bylo určeno datum dokončení na 1. záUí 2017 ĚvčetnE pUedání 

klientovi), plánování tak bude probíhat zpEtnE od tohoto data. Dále byl nastaven 

základní kalendáU projektu. Pracovní doba je vytyčena následovnE: 

• PondElí až pátek: Ř:30 až 11:30  12:00 až 17:00 

• Sobota:  8:00 až 12:00 

Od pondElí do pátku budou tedy členové projektového týmu pracovat osm hodin dennE, 

v sobotu čtyUi a nedEle je nepracovní.  
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Jakmile bylo dokončeno nastavení projektu, lze do nEj vložit identifikované činnosti  

a odhadnuté doby trvání. Jednotlivé činnosti byly následnE propojeny na základE svých 

pUedch]dc].    

 

Obr. č. 25: Harmonogram činností ĚZdroj: vlastní zpracováníě 
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Podrobný harmonogram činností udává obrázek nad tímto odstavcem. Doba trvání je 

zadána v človEkodnech, které odpovídají osmi hodinám. Z tohoto d]vodu byla  

u nEkterých činností tato doba automaticky upravena. KonkrétnE se jedná napUíklad  

o činnost Školení zapisovatel] a statistik], pro kterou byl stanoven termín od 11. do  

30. července. O den pozdEji, tedy 31. července, se již koná celodenní Meeting se 

zapisovateli a statistiky.  

V úterý 1. srpna pak začne období pro Testování systému samotnými zapisovateli  

a statistiky bEhem pUípravných utkání. To potrvá do 15. srpna. Ostrý provoz bude 

spuštEn do 31. srpna a 1. záUí probEhne oficiální PUedání systému klientovi. 

Jak je vidEt na časové ose pod tímto odstavcem, nEkteré fáze projektu budou probíhat 

současnE. Jedná se o části Lidské zdroje a konfigurace a Implementace.   

 

Obr. č. 26: Časová osa projektu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.7.4 Kritická cesta 

Kritickou cestu tvoUí činnosti s nulovou rezervou. Jestliže tedy dojde ke zpoždEní 

nEkteré z nich, prodlouží se zároveO doba dokončení celého projektu. Projekt 

Implementace elektronického zápisu do nEmecké hokejové ligy bude dle sí[ové analýzy 

dokončen za 85,59 dní, pUičemž na kritické cestE leží 23 ze 33 činností.  

Činnosti ležící na kritické cestE jsou na obrázku číslo 25 zvýraznEny červenou barvou. 

TEmto úkol]m je nutné vEnovat zvýšenou pozornost a dodržet jejich termín zahájení  

a dokončení.  

Gantt]v diagram, který je obsahem pUílohy 1, udává i celkovou časovou rezervu 

činností, které neleží na kritické cestE. O tuto dobu je možné danou činnost opozdit, 

aniž by to ohrozilo dokončení celého projektu.  

SmErodatná odchylka pUedpokládané délky trvání projektu je rovna druhé odmocninE 

součtu rozptyl] dob trvání kritických činností. Odchýlení projektu od pUedpokládané 

doby trvání tedy m]že činit 2,42 dne.  
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Obr. č. 27: Ukázka Ganttova diagramu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Jak vyplývá z výUezu Ganttova diagramu nad tímto odstavcem, napUíklad činnost 

PUíprava dokumentace pro technickou podporu je možné opozdit celkem o 4,2 dny, 

aniž by došlo k ohrožení doby trvání celého projektu. Naopak napUíklad činnost Import 

databáze tým] a hráč] leží na kritické cestE a nelze ji tedy opozdit.  

Po celou dobu realizace projektu je nutné monitorovat pr]bEh prací a sledovat odchylky 

od stanovených plán]. Jestliže se vyskytne výraznEjší odchylka, je tUeba časový 

harmonogram upravit tak, aby vyhovoval aktuální situaci.   
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4.8 Analýza zdroj] a náklad] 

4.8.1 PUiUazení zdroj] 

Jednotlivým činnostem v časovém harmonogramu byly pUiUazeny na základE matice 

odpovEdnosti, která je pUedmEtem kapitoly 4.6, názvy zdroj], aby mohla být zjištEna 

jejich pUípadná pUetíženost. Zdroji jsou chápáni všichni členové projektového týmu 

Ějednatel, vedoucí obchodního oddElení, vedoucí vývojového oddElení, projektový 

manažer, pUekladatel, programátor, školitel, tester, účetní a budoucí tým technické 

podporyě i statistický tým Ězapisovatelé a statisticiě a zástupce klienta.  

 

Obr. č. 28: Zdroje projektu ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Jak bylo zmínEno již v pUedchozích kapitolách, na projektu budou pracovat dohromady 

dva programátoUi, jejichž činnost bude rozdElena tak, aby byli rovnomErnE vytíženi. 

Tým technické podpory vznikne ze tUí spolupracovník] společnosti eSports.cz. TEmto 

počt]m člen] tedy odpovídá i hodnota sloupce Maximální počet jednotek na obrázku 

číslo 28.  

U jednotlivých činností je tato skutečnost samozUejmE zohlednEna a jestliže ji zvládne 

vykonat jediný programátor, pak je počet jednotek v programu MS Project upraven na 

100 %.  
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4.8.2 Týmový plánovač 

Po pUiUazení definovaných zdroj] k jednotlivým činnostem v softwaru MS Project 

nebylo zjištEno žádné pUetížení. Pokud by nastal opak, muselo by dojít k pUeplánování 

činností, pUerozdElení odpovEdností nebo k rozšíUení projektového týmu o další členy. 

Tím by samozUejmE došlo i k navýšení náklad] na projekt.    

Zapojení zdroj] do jednotlivých činností lze pUehlednE znázornit napUíklad pomocí 

nástroje Týmový plánovač, jehož výUez je k dispozici na následujícím obrázku.  

 

Obr. č. 29: Ukázka týmového plánovače ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

4.8.3 Stanovení náklad] projektu 

Díky pUiUazení zdroj] k jednotlivým činnostem projektu lze nyní určit i náklady na tyto 

úkoly. Nutno však podotknout, že se jedná pouze o expertní odhady a skutečné náklady 

se mohou lišit.  

Mzdové náklady 

Část projektového týmu pracuje na tomto projektu v rámci svého mEsíčního platu, avšak 

po úspEšném dokončení projektu jim bude vyplacen finanční bonus. Jeho celková suma 

byla odhadnuta na základE pUedchozích projekt] a činí 50 000,- Kč. Tato částka bude 

rozdElena mezi jednatele společnosti, vedoucího obchodního oddElení, vedoucího 

vývojového oddElení a projektového manažera. 

MEsíční plat tEchto čtyU člen] projektového týmu, testera a účetní bude zahrnut 

v režijních nákladech projektu. Dále je tUeba počítat s odmEnami pro externisty, kteUí se 

budou implementace systému účastnit.  
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S pUekladatelem se společnost dohodla na částce 20 000,- Kč za pUeklad terminálu  

a aplikace. Další odmEny mu budou vyplaceny na základE účasti pUi jednáních 

s klientem a mohou dosáhnout až 15 000,- Kč. Tato částka je však součástí náklad] na 

opatUení v]či rizik]m v podkapitole Celkové náklady.  

Školitel obdrží za práci na tomto projektu 3 000,- Kč. OdmEna pro technickou podporu 

za školení zapisovatel] a statistik] byla stanovena na 300,- Kč/hod. Jak již bylo 

zmínEno, jedno školení bude trvat zhruba tUi hodiny a dohromady jich probEhne čtrnáct. 

Dalších maximálnE 10 000,- Kč obdrží členové technické podpory za testování aplikace, 

tvorbu Q&A a kontrolu dat. Na odmEny pro programátory bude vytyčeno 105 000,- Kč.   

Tab. č. 16: Odhad náklady na mzdy ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Položka Odhadovaná částka 

OdmEna pro projektový tým 50 000,- Kč 

PUeklad aplikace 20 000,- Kč 

Školitel 3 000,- Kč 

Technická podpora 22 600,- Kč 

ProgramátoUi 105 000,- Kč 

Celkem 200 600,- Kč 

Po sečtení všech položek činí náklady na mzdy 200 600,- Kč.  

Licence a provoz systému 

Smlouvu uzavUely zainteresované strany na pEt let, poté m]že samozUejmE dojít 

k jejímu prodloužení. Licenci systému Hokejový zápis prodá společnost eSports.cz za 

205 000,- Kč. Tato částka činí zároveO i minimální finanční pUínos firmy z tohoto 

projektu. Dodavatel zajistí taktéž systémovou podporu v pr]bEhu trvání smlouvy. Ta 

vyjde klienta na 34 000,- Kč za rok.     

Tab. č. 17: Cena za licenci a provoz systému ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Položka Částka 

Licence systému 205 000,- Kč 

Systémová podpora na 5 let 170 000,- Kč 

Doména, hosting a databáze na 5 let 7 500,- Kč 

Celkem 382 500,- Kč 
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Za licenci a provoz systému si tedy společnost bude účtovat dohromady 382 500,- Kč.  

Režijní náklady 

Jak již bylo zmínEno v podkapitole Mzdové náklady, část člen] projektového týmu 

pracuje na tomto projektu v rámci své mEsíční mzdy. Ta bude součástí režijních náklad] 

projektu. Ty dále obsahují i náklady na spotUebu pohonných hmot, náklady na energie, 

nájemné apod.  

Režijní náklady byly odhadnuty na 160 000,- Kč.  

Celkové náklady 

Jednotlivé druhy náklad] budou nyní sečteny a bude stanovena jejich celková hodnota. 

Tab. č. 18: Celkové náklady na projekt ĚZdroj: vlastní zpracováníě 

Položka Odhadovaná částka 

Mzdové náklady 200 600,- Kč 

Licence a provoz systému 382 500,- Kč 

Režijní náklady 160 000,- Kč 

Náklady na opatUení v]či rizik]m   18 000,- Kč 

Celkem 761 100,- Kč 

Celková cena projektu tedy činí 761 100,- Kč. Tato částka bude zákazníkovi 

fakturována samozUejmE v eurech dle aktuálního kurzu.  
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4.9 PUínosy projektu a návrh] Uešení 

Projekt na zavedení systému Hokejový zápis do nejvyšší nEmecké hokejové ligy (DEL) 

má pro společnost eSports.cz, s.r.o. obrovský význam a je mu vEnována maximální 

pozornost ze strany vedení i jednotlivých zamEstnanc] firmy, nebo[ se jedná  

o významný vstup na zahraniční trh s p]vodním systémem společnosti.  

ÚspEšná realizace tohoto projektu povede k posílení konkurenčního postavení 

společnosti eSports.cz a rozšíUení zahraniční klientely, jak udává logický rámec 

projektu, nebo[ již pUi samotném zahájení je projekt bedlivE sledován zástupci 

hokejových soutEží ze sousedních zemí. Firma už nyní dostala oficiální pozvánky na 

jednání s dalšími dvEma potenciálními zákazníky, kteUí by o daný systém mohli mít 

zájem. Je zUejmé, že o úspEchu tEchto možných zakázek bude rozhodovat ve velké míUe 

i realizace systému Hokejový zápis v nEmecké lize. 

Samotný systém poslouží hokejové lize jako komplexní nástroj pro zaznamenávání 

podrobných statistik ze zápas]. Z tEchto dat budou automaticky vytváUeny nejr]znEjší 

tabulky a žebUíčky, které budou dostupné nejen funkcionáU]m a hráč]m, ale pUedevším 

fanoušk]m se zájmem o daný druh sportu. Systém je intuitivní a mEl by usnadnit práci 

uživatel]m, kteUí s ním budou pracovat.      

PUínos této diplomové práce spočívá ve zmapování projektu pomocí metod 

projektového managementu. Vedení firmy eSports.cz má nyní k dispozici komplexní 

pohled na celý projekt a m]že jej tak realizovat rychle a efektivnE.  

V rámci dokumentace byly identifikovány a popsány veškeré činnosti, které bude 

dodavatel muset uskutečnit. Z tEchto aktivit byl posléze sestaven časový harmonogram, 

na jehož základE vedení firmy odhalí pUípadné odchylky od plánu a následnE na nE 

m]že reagovat. ůnalýza rizik určila potenciální hrozby, které by mohly ohrozit cíl 

daného projektu. Díky analýze zdroj] lze snadnEji rozvrhnout práci mezi členy 

projektového týmu a analýza náklad] pomohla k finančnímu ohodnocení projektu.  

ÚspEšná realizace projektu bude mít pozitivní vliv i na finanční toky podniku. Jedná se 

totiž o zahraničního klienta ze zemE s vysokou životní úrovní, vysokým HDP a vyšší 

ochotou k investicím. Je tedy patrné, že společnost si zde m]že dovolit nabídnou tento 

produkt za pro ni atraktivní cenu.   
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5 ZÁVDR 

Tato diplomová práce je rozdElena do pEti stEžejních kapitol. Poté, co jsou definovány 

cíl, metodika a postup zpracování práce, jsou ve druhé kapitole popsány teoretické 

poznatky z oblasti projektového managementu, které budou následnE využity k aplikaci 

na reálný projekt. PostupnE tak byly pUedstaveny nezbytné nástroje projektového Uízení, 

jež povedou k úspEšnému splnEní cíle práce. Tím je návrh projektu na zavedení 

informačního systému pro vybranou společnost. 

Firmou, pro niž je tato práce zpracovávána, je společnost eSports.cz, s.r.o. p]sobící již 

Uadu let na trhu informačních technologií. Její v současné dobE nejvEtší zakázkou je 

implementace profesionálního systému pro zaznamenávání hokejových statistik do 

nejvyšší nEmecké ligy. Systém s názvem Hokejový zápis je již nEkolik let úspEšnE 

využíván Českým svazem ledního hokeje v tuzemských soutEžích včetnE české 

extraligy a nyní o nEj projevili zájem i zákazníci z jiných zemí. První zahraniční ligou, 

kam má být systém implementován, je již zmiOovaná nEmecká DEL.   

Ve tUetí části této práce je podrobnEji pUedstavena dodavatelská společnost eSports.cz, 

s.r.o. i její zákazník. Dále jsou zde analyzovány nejrozšíUenEjší konkurenční systémy 

pro zaznamenávání statistik z hokejových zápas] a vysledovány jejich silné i slabé 

stránky. Detailní analýze je podroben samozUejmE také systém Hokejový zápis.  

Následuje stEžejní kapitola celé diplomové práce, která podává návrh Uešení a jeho 

pUínosy. Jak bylo zjištEno díky pUedešlé analýze systému, jeho velkým plusem je 

pUizp]sobivost. Zákazník tak má možnost specifikovat své požadavky na úpravu 

současné aplikace. Hokejová pravidla se sice pUíliš neliší, avšak lze upravit nEkteré 

funkce aplikace tak, aby vyhovovaly potUebám klienta.  

V dalších podkapitolách jsou již využity nástroje projektového Uízení k vytvoUení 

projektové dokumentace. Nejprve jsou sestaveny zakládací listina projektu, logický 

rámec i WBS, která udává hierarchickou strukturu prací. Následuje podrobná analýza 

rizik ohrožujících dosažení cíle projektu.  

Dohromady bylo identifikováno sedmnáct hrozeb, které byly následnE ohodnoceny 

metodou RIPRAN. Dále byla navrhnuta opatUení tak, aby celková hodnota rizika byla 

po jejich aplikaci co nejnižší. To se povedlo u vEtšiny rizik a žádné nyní neohrožuje cíl 
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projektu vysokou hodnotou. V rámci analýzy rizik byla sestavena i kalkulace náklad] 

na opatUení, ty však netvoUí nikterak významnou položku rozpočtu.   

V další podkapitole byly konkrétním člen]m projektového týmu pUidEleny odpovEdnosti 

za jednotlivé činnosti identifikované pomocí WBS. Díky matici je nyní pUehlednE 

znázornEno, kdo jaký úkol zpracovává, kdo na nEm spolupracuje a kdo kontroluje jeho 

plnEní.    

Následuje časová analýza projektu, která vychází opEt z WBS. Jednotlivé činnosti 

projektu byly popsány a pomocí metody PERT jim byla stanovena očekávaná doba 

trvání. Poté již mohl být sestaven v programu MS Project časový harmonogram 

projektu, díky nEmuž se podaUilo zjistit délku trvání celého projektu a samozUejmE byly 

identifikovány i činnosti ležící na kritické cestE. Tedy ty aktivity, jejichž zpoždEní m]že 

mít dopad na trvání tohoto projektu. Celková doba trvání byla vypočtena na témEU  

Ř6 dní. 

PUedposlední podkapitola této práce se zamEUuje na analýzu zdroj] a náklad]. 

Jednotlivým činnostem v časovém harmonogramu byly na základE matice odpovEdnosti 

pUiUazeny zdroje. Nebylo zjištEno žádné jejich pUetížení, a proto nemuselo dojít 

k pUeplánování projektu.   

ůnalýza náklad] se skládá ze čtyU položek. Jedná se o mzdové náklady, cenu za licenci 

a provoz systému, režijní náklady a náklady na opatUení v]či rizik]m. Po jejich sečtení 

byla určena celková cena projektu, která činí 761 100,- Kč. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o zahraničního klienta, bude mu částka za realizaci zakázky fakturována v eurech 

dle aktuálního kurzu. 

Na analýzu zdroj] a náklad] navazuje podkapitola PUínosy projektu a návrh] Uešení, 

v níž jsou uvedeny pUínosy realizace projektu i pUínosy celé této diplomové práce, která 

společnosti eSports.cz, s.r.o. pom]že k úspEšnému dosažení cíle projektu.   
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