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1. Úvod 

Dnešní doba nám umožňuje vidět věci různorodě, díky rychle se měnícímu vývoji vědy 

a moderní techniky, která se dostala do všech oblastí společnosti. Druhá polovina dvacátého 

století je ve znamení rozvoje informačních a komunikačních technologiích, které se staly 

nedílnou součástí dnešního doby. Ovlivnily nejen život ve firmách a zefektivnily práci, ale 

dopomohly i k lepším podmínkám ve školství a umožnily tak proniknout do dalších sektorů. 

Dnes si již bez komunikačních a informačních technologií nedokážeme představit chod 

administrativy vzdělávacích institucí či komunikaci mezi účastníky vzdělávacího procesu. 

Největší očekávání s rozvojem informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání jsou 

bezesporu spojována s jejich využitím ve vyučování a učení. Díky technickému pokroku lze 

využívat celou řadu nástrojů a pomůcek a učení se tak stává rychlejší, efektivnější, ale také 

zábavnější.  

Velká pozornost je proto věnována tzv. e-learningu. S e-learningem se lze poslední době 

setkat čím dál častěji. Lze říci, že doba, kdy se studenti učili pouze z tištěných knih, je 

nenávratně pryč. Například ve vysokém školství je dnes naprosto běžné vyučování a učení 

podporované informačními a komunikačními technologiemi. Forma e-learningu se také 

rozšiřuje i do dalších úrovní školství, například se v poslední době čím dál častěji elektronické 

vzdělávání spojuje i s úrovní středních škol. 

Současná doba je také charakterizována stálým zkracováním životního cyklu vývoje 

nových produktů. Pro řízení změn a zavádění nových produktů se úspěšně využívá 

projektového řízení. Smyslem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného 

projektu. Projektové řízení je vysoce účinný nástroj, jenž umožnuje dosahování stanovených 

cílů s odpovídající kvalitou výstupy s minimálními nároky na čas a zdroje. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt k implementaci e-learningového kurzu 

pro Střední školu řemeslnou s.r.o., který bude napomáhat výuce v předmětu Matematika pro 

nástavbové studium. Kurz by měl být navrhnut tak, aby co nejvíce usnadnil práci jak 

pedagogům, tak studentům, kteří budou tento kurz využívat. Při návrhu tvorby a zavedení 

tohoto e-learningového kurzu budou využity principy a nástroje projektového řízení, které 

umožní celý projekt lépe řídit. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část s názvem „Teoretická 

východiska projektového řízení a jeho specifika“ obsahuje teorii a pojmy z oblasti projektového 

řízení. Druhou částí je „eLearning a jeho specifika“. Tato kapitola se zabývá obecnou teorií  
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e-learningu. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a poznatky této problematiky. Další kapitola 

je věnována jednotlivým metodám, nástrojům a softwarové podpoře projektového řízení. 

Přínosem teoreticko-metodologické části, jenž zahrnuje tyto tři kapitoly, je poskytnutí 

dostatečného teoretického základu pro další postupy a definice doporučených zásad pro 

navržení projektu. Závěrečná praktická část se věnuje praktické implementaci projektu za 

pomocí aplikace metodik a nástrojů projektového řízení i následnému zhodnocení přínosů. 
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2. Teoretická východiska projektového řízení a jeho specifika 

Koncept řízení projektů je poměrně mladý. O oboru projektového řízení se začíná 

hovořit v podstatě až po druhé světové válce, kdy započaly snahy k návrhu specializovaných 

metod, nástrojů a technik pro řízení zbrojních a kosmických projektů. V této době byly vyvinuty 

například metody CPM (Critical Path Method), metoda PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) a jiné. Většina z těchto metod mají v dnešní době široké využití ve všech 

průmyslových oborech, ve veřejném i soukromém sektoru.  

V období sedmdesátých let se rozšířilo řízení projektů i na skupiny dalších odvětví  

a byly vypracovány další specifické nástroje a techniky. Projektové řízení se začalo brát jako 

profese a byly vytvořeny první profesní společnosti. 

Po dobu osmdesátých let vzrůstal vliv i vnějších zainteresovaných stran. Začal se tak 

vyvíjet tlak na nalezení přijatelného řešení pro všechny zainteresované strany. Při hledání 

vyváženého řešení z hlediska všech požadavků (času, nákladů a kvality), kdy změna jednoho 

ovlivnila další, se integrace těchto faktorů začala vyjadřovat jako magický trojúhelník. Tyto 

faktory byly dále rozvinuty o rozsah projektu a organizační struktury a vzhledem k externím 

faktorům bylo zahrnuto i projektové prostředí. V této době se začaly pomalu zavádět osobní 

počítače. Projektovým manažerům se tak do rukou dostával silný nástroj v podobě prvních 

softwarů pro řízení projektů. 

V devadesátých letech se začalo využívat přístupu k řízení pomocí projektů projektové 

řízení. Menší projektové týmy tak vykonávaly práci ve formě projektů a mohly tak rychleji 

reagovat na změny trhu a reakci konkurence. Přechází se od řízení projektů k projektovému 

řízení. 

Poslední roky souvisí s rychlými změnami technologií a globální konkurence. Dochází 

k tendenci zkracování životních cyklů produktů. Tyto změny vedou k tomu, že se povaha firem 

stává složitější a dynamičtější. Nástroje a techniky projektového řízení se tak začínají 

uplatňovat v čím dál širším měřítku. 

Nástroje projektového řízení tvoří vědeckou disciplínu, nicméně existuje mnohem víc 

než jen pouhá aplikace těchto analytických nástrojů, které pomáhají monitorovat, sledovat  

a řídit. Existují i záležitosti spojené s lidským prvkem jako je řešení konfliktů, budování týmů, 

školení, vyjednávání apod. Použití těchto dovedností a znalostí nezbytných pro zvládnutí tohoto 

prvku tvoří znalostní část projektového řízení.  
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2.1 Projektové řízení 

Za prvé je nutné rozlišit pojem řízení projektu od projektového řízení. Může se zdát, že 

se jedná pouze o prohození dvou slov, významem se od sebe zcela odlišují. Je třeba si ujasnit, 

jaký je rozdíl v těchto pojmech.  

Nejprve tedy k definici řízení projektu. Dle Fialy (2004) je řízení projektu soubor 

modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení realizace složitých projektů 

a má některé specifické rysy: 

 projekt má definovaný začátek i konec; 

 existuje vysoká míra nejistoty; 

 použití pružných organizačních struktur; 

 proměnlivé složení řešitelského týmu projektu; 

 při řízení projektu se sledují důležité charakteristiky projektu jako je rozsah, čas, 

náklady, kvalita, zdroje, rizika projektu apod. 

Naproti tomu projektové řízení lze charakterizovat následujícím výběrem definic: 

 Kerzner (2006) vymezuje projektový řízení jako souhrn aktivit spočívající v plánování, 

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

byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. 

 Podle Project management institutu (2004) jde o aplikaci znalostí, schopností, nástrojů 

a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. 

 Taylor (2007) charakterizuje projektové řízení jako umění i vědu jak řídit relativně 

krátkodobé aktivity, jež mají omezený počet počátečních a koncových bodů a obvykle 

existuje s konkrétním rozpočtem a se zákazníkem stanovenými kritérii provedení. 

 Dle Fialy (2004) je projektové řízení způsob řízení pomocí projektů. Je to vysoce účinný 

nástroj řízení změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových cílů, 

která umožnuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními 

nároky na čas a ostatní zdroje. 

 Svozilová (2006, s. 108) uvádí: „Řízení projektů je souborem činností zaměřených 

na vytvoření plánu cesty k dosažení cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního 

úsilí a s využitím disponibilních zdrojů“. 
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Rozdíl mezi řízením projektu a projektovým řízením spočívá v tom, že se projektové 

řízení zabývá projekty obecně a z určitého nadhledu. Řízením projektů máme na mysli už 

konkrétní soubor činností, přístupů a metod, které mají za cíl úspěšně realizovat projekt. 

2.2 Projekt 

Ústředním pojmem projektového řízení je projekt. V odborné literatuře existuje 

nespočet definic, které se snaží tento pojem definovat: 

 Podle Svozilové (2011) je projekt řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a 

přesná pravidla řízení a regulace.  

 Rosenau (2008) definuje projekty jako dočasné úkoly s přesně stanoveným cílem, jejich 

splnění vyžaduje organizované využití odpovídajících zdrojů.  

 Podle Project management institutu (2004) je projekt dočasné úsilí s cílem vytvořit 

unikátní produkt nebo službu. 

 Dle definice z normy ISO 10 006 (2004) je projekt definován jako jedinečný proces 

sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, 

prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení 

daných časem, náklady a zdroji. 

Z výše uvedených definice lze projekt formulovat jako časově ohraničenou  

a ucelenou sadu činností a procesů, kde za pomocí zdrojů je dosaženo předem definovaného 

cíle. Projekt je třeba určitým způsobem řídit a je charakterizován typickými atributy:  

 dočasnost a jedinečnost; 

 vymezenost; 

 projektový tým; 

 nadprůměrná rizika; 

 složitost a komplexnost. 

Jedinečnost znamená neopakovatelný, unikátní sled činností. Každý projekt je 

jedinečný, protože se provádí pouze jednou. I když se projekty velmi podobají těm předchozím, 

vždy lze zde nalézt jisté odlišnosti (Rosenau, 2007).  
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Dočasnost vyjadřuje, že každý projekt má určitý časový rámec = má určen začátek  

a konec. Je známo datum zahájení a ukončení projektu (Svozilová, 2006). 

Vymezenost znamená, že projekt má jasně stanovený termín, kdy se musí dosáhnout 

vytyčených cílů, dále má stanovený rozpočet, který nesmí být překročen a také disponuje 

dostupnými zdroji, jako jsou materiál či lidská práce. K realizaci projektu je také nutný 

projektový tým složený z lidí, kteří disponují různou mírou specializace v rozdílných oborech, 

závislých na aktuálním projektu (Rosenau, 2007). 

Projekt s sebou přináší nadprůměrné riziko, zvláště nejistotu splnění vytyčeného cíle 

ve vysoce proměnlivém prostředí. Především vliv omezení času a nejistota toho, co bude 

schváleno (např. rozsah a začátek prací) či personálních vztahů, kde jen velmi zřídka pracuje 

tentýž tým na jiném projektu. Plán projektu je tedy pod velkým vlivem různorodých vnějších, 

ale i vnitřních aspektů (Rosenau, 2007). 

Projekt je komplexní a složitý, jinými slovy se nejedná o banální problém, k jehož 

vyřešení by nebyla třeba organizovaná práce skupiny lidí, a jehož náročnost na zdroje a čas by 

se nijak nevymykaly z průměrných činností, které se běžně realizují (Rosenau, 2007). 

Cíle projektu 

Podle Doležala (2012) je jedním z klíčových faktorů úspěchu projektu správná definice 

cíle projektu (případně dílčích cílů). Čím nejasněji je cíl formulován, tím neurčitěji projekt 

dopadne a je vysoká pravděpodobnost, že dříve nebo později některá ze zainteresovaných stran 

začne zjišťovat, že to co je realizováno, je něco úplně jiného, než bylo původně zamýšleno. 

Jednou z pomůcek pro dobré specifikování cíle je technika SMART. Podle této techniky by 

měl být cíl:  

 S - specifický a specifikovaný (specific) – o co se konktrétně jedná; 

 M – měřitelný (measurable) – kvůli zhodnocení, zda je dosaženou stanoveného cíle; 

 A – akceptovaný (agreed) - zainteresovaná se shodli na relevantnosti a adekvátnosti cíle; 

 R – realistický (realistic) – je-li vůbec možné cíl plnit; 

 T – termínovaý (timed) – je potřeba stanovit termíny; 

 Někdy se také přidává i – integrovaný (integrated) – integrovaný do organizační 

strategie. 
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Dle Doležala (2012) by každý z uvažovaných cílů, včetně milníků a jiných průběžných 

cílů, měl být SMARTi. 

Trojimperativ 

Podle Doležala (2012) v kontextu s projekty a projektovými cíli zacházíme vždy se 

třemi základními faktory a to výsledky, časem a zdroji, čili s takzvaným trojimperativem 

projektového řízení. Jiní autoři mohou dané faktory nazývat odlišně, ale v podstatě se jedná  

o stejný přístup k řešení situace.  Jak například tvrdí Rosenau (2007), je to faktor času, 

představovaný dobou trvání projektu, faktor nákladů neboli zdrojů potřebné k realizaci projektu 

a faktor provedení čili rozsah prací, které budou v rámci projektu provedeny.  

Vždy lze o všech třech veličinách říct, že jsou navzájem propojeny a účelem 

trojimperativu je optimální vyvážení těchto veličin.  Pokud je například jedna z uvedených 

veličin změněna, ostatní hodnoty se také pozmění. Snahou manažera je udržet tyto jednotlivé 

části v rozumném poměru, jelikož není možné docílit nejvyšší úrovně u všech třech faktorů. 

Trojimperativ lze znázornit jako trojúhelník, viz Obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Trojimperativ (zdroj: Rosenau, 2007 a Doležal, 2012) 

 

2.3 Organizace projektu 

Kvalita projektového řízení je i při uplatnění rozsáhlých metodologií a pravidel plně 

závislá na lidech, kteří jsou do projektu zapojeni, avšak ne výhradně na výkonu jednotlivce, ale 

na aktivitách celého projektového týmu a jeho snaze dosáhnout vytyčeného cíle (Svozilová, 

2006). Pro efektivní řízení projektu je potřeba vytvořit strukturu rolí, popsat vztahy mezi těmito 

rolemi, rozdělit rozhodovací autoritu, aby bylo jasné rozdělení odpovědností za provedení 
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dílčích úkolů a splnění celkového cíle projektu. Například Doležal (2012) tvrdí, že organizace 

projektu je uskupení lidí a potřebné infrastruktury, ve které je dohodnuta nadřízenost  

a podřízenost, pravomoc, zodpovědnosti a další vztahy.  

Svozilová (2006) se domnívá, že pro vlastní výkon řízení projektu a podporu jeho 

úspěšnosti je velmi důležité rozložení zájmů, autority a rozhodovacích schopností, které je 

mapováno prostřednictvím popisu zainteresovaných stran projektu a organizační struktury.  

Zainteresované strany projektu 

Zainteresovanou stranou v projektu je osoba či organizace, které je aktivně začleněna 

do projektu, nebo jejíž zájmy mohou být pozitivně nebo negativně ovlivněny realizací projektu, 

případně jeho výsledkem a ovlivnit průběh projektu či jeho výsledky. Zainteresovanou stranou 

by měl být označen každý, kdo je pro úspěch projektu důležitý, nebo ten, kdo je projektem 

nějakým způsobem dotčen. Zainteresovanou stranou může být jak skupina (organizace), tak 

jednotlivec. Podle zastávané role můžeme zainteresované strany členit na (Doležal, 2012): 

 vlastníka neboli zadavatele projektu – vykazuje zájem projekt zrealizovat, čili docílit 

požadované změny, užitku či přínosu; 

 zákazníka projektu – jedná se o budoucího uživatele, který bude pracovat s výsledky 

(výstupy) projektu a pro něž znamená realizace projektu zvýšení potenciální úspěšnosti 

na trhu, pomocí nového produktu nebo služby, která je předmětem projektu;  

 sponzora projektu – strana či osoba disponující autoritou k rozhodování o zásadních 

stránkách neboli aspektech projektu; 

 realizátora projektu – dodavatel, který hájí zájmy zhotovitelů, například členů 

projektového týmu a má odpovědnost za vlastní realizaci projektu; 

 investora projektu – zajišťuje finanční zdroje nebo i jiné zdroje projektu; 

 dotčené strany – osoby nebo skupiny lidí, které nepatří do žádné z výše uvedených 

kategorií, ale přímo či nepřímo se jich projekt nějakým způsobem dotýká.  

Organizační struktura projektu 

Podle Rosenaua (2007) existují tři hlavní typy organizačních forem, používaných při 

řízení projektů. Jedná se o funkční, projektovou a maticovou organizační strukturu. Jiní autoři 

mohou dané struktury nazývat odlišně, ale v podstatě se jedná o stejný přístup k řešení situace. 
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Taylor (2007) nazývá první typ formy jako funkcionální též tradiční formu. Existují i jiné 

varianty organizačních forem, které vycházejí z daných tří struktur. Z funkční organizační 

struktury se někdy odděluje forma nazvaná řízení projektů vlivem. Z projektové organizační 

struktury se někdy vymezuje tzv. ryze projektová organizační struktura.  

Každá organizační struktura má své výhody i nevýhody. Přesná znalost organizační 

struktury je důležitá. Podle Taylora (2007) je pro budoucí projekt velmi prospěšné, pokud 

jednotliví aktéři a funkcionální skupiny mají přesně vymezený svůj vztah k projektu.  

Rozdíl také nastává u běžných organizací, které se rozhodnou vypracovat projekt  

a vyčlenit na něj zaměstnance běžně zařazené v podnikové struktuře a mezi organizací, která 

se na řízení projektů zaměřuje již od své podstaty. V tomto případě lze vhodnou organizační 

strukturou značně zefektivnit proces řízení.  

Přechod z jedné organizační formy na jinou není jednoduchý proces. Dle Řeháčka 

(2011) může například přechod z funkční organizace na maticovou trvat i dva roky, přičemž 

změny je nutno dobře analyzovat, naplánovat, řídit a přitom správně motivovat zaměstnance. 

Řeháček (2011) uvádí, že by správná organizační struktura měla být vytvořena podle 

potřeb každého jedinečného projektu. Existují následující kritéria pro volbu organizační 

struktury: 

 struktura projektu (rozsah problému); 

 způsob zapojení účastníků projektu; 

 míra institucionalizace subjektu projektového řízení; 

 právní, ekonomická aj. (např. zvyky) omezení firmy; 

 potenciál pracovníků zadavatelské firmy (když není dost lidí, nelze projekt realizovat 

uvnitř firmy); 

 míra ochoty a schopnost spolupráce účastníků projektu; 

 úroveň informačního systému účastníků projektu. 

Prvním typem projektové organizace je struktura funkcionální. Podle Rosenaua 

(2007) je nejlépe uplatnitelná všude tam, kde rutinní práce převažuje originální řešení. 

Specialisté jsou rozděleni do odborných útvarů neboli oddělení podle svého profesního 

zaměření, což přispívá k rychlé výměně poznatků a zkušeností v rámci oboru.  
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Taylor (2007) zmiňuje výhody funkcionální organizace: 

 Většina funkcionálních skupin sestává z nezbytných technických schopností, nutných 

pro dokončení projektu. 

 Jednotliví odborníci mohou podporovat množství různých projektů stejné třídy nebo 

stejného typu. 

 Technická odbornost je ve skupinách a je sdílena s funkcí, takže zůstává v organizaci  

i po odchodu zaměstnance. 

 Členové týmu se nemusí obávat o svou budoucnost po dokončení projektu. Stále 

zůstávají začleněni ve svém funkčním útvaru. 

Taylor (2007) také zmiňuje nevýhody funkcionální organizace: 

 Zákazník není pro projektového manažera středem pozornosti. Často je totiž několik 

dalších úrovní mezi zákazníkem a projektovým manažerem, zvláště pokud se jedná  

o zákazníka externího. 

 Projektový manažer se primárně zaměřuje na požadavky funkcionální skupiny, spíše 

než na samotný projekt. 

 Není vždy jasná odpovědnost za projekt. 

 Protože projekt má tendenci být mimo hlavní proud činností, existuje problém 

s motivací zaměstnanců. 

 U složitých projektů jsou vyžadovány odbornosti z jiných funkcionálních oblastí, což 

znesnadňuje koordinaci a týmovou spolupráci.  

Taylor (2007) i Rosenau (2007) se shodují na tom, že pro velké projekty není 

funkcionální organizační struktura nejvhodnější. Vzhledem k funkcionálnímu rozdělení 

přetrvává rivalita mezi odděleními, bariéry pro tok informací nebo dokonce nepřátelská 

atmosféra. Vzhledem k jedinému řídícímu centru ve vrcholu organizace mohou vyvstat 

problémy s nedostatečným řízením. Vzhledem k tomu že pracovníci uvnitř jednoho útvaru tráví 

většinu času pouze spolu, často se tak izolují od ostatních pracovníků z jiných útvarů, jelikož 

každá profese nejlépe komunikuje sama se sebou a mezioborová komunikace je ztížena. 

Nicméně pokud se všechny požadované lidské zdroje umístí do jedné odborné skupiny, 

funkcionální organizace může být u menších projektů vhodnou formou. 
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Obr. 2.2 Funkcionální organizační struktura (zdroj: Rosenau 2007) 

 

Druhým typem projektové organizace je projektová organizační struktura. Hlavním 

znakem této struktury je, že je podřízena především cílům jednotlivých projektů.  Vytváří se 

z funkcionální struktury, pokud organizační forma brzdí uspokojování projektových potřeb. Pro 

projekt je vymezena tzv. liniová pravomoc a je stanoveno i jediné řídící centrum projektu. 

Pracovníci jsou přesunuti z jejich profesních skupin (stálého pracovního zařazení v odborných 

útvarech) k projektu a vytváří tzv. projektové týmy, které jsou vedeny projektovými manažery. 

Tím je zajištěna kontinuita a odborná úroveň (Rosenau, 2007).  

Projektová organizační struktura je podle Taylora (2007) a Řeháčka (2011) vhodná pro 

projektového manažera, tak pro projekt z několika důvodů: 

 Jasné řízení a zodpovědnost vedoucího projektu. Projektový manažer má celkovou 

odpovědnost za projekt, lidi a zdroje přiřazené k projektu. 

 V projektové organizační struktuře existuje jednotného velení, což znamená, že členové 

projektového týmu podávají zprávy pouze jednomu nadřízenému, a to projektovému 

manažerovi. 

 Projekt je zaměřen především na zákazníka, projektový manažer může dělat okamžitá 

rozhodnutí o projektu a může okamžitě reagovat na změny provedené zákazníkem. 

 Přesněji se stanoví a kontroluje rozpočet. 

Taylor (2007) a Rosenau (2007) zmiňují i důvody, kvůli kterým nefunguje projektová 

organizační struktura v každé organizaci: 
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 Jestliže v organizaci vzniká více projektu, které jsou řízeny stejným způsobem, může 

docházet k rozštěpení na mnoho oddělených projektových center existujících mimo 

funkční strukturu. Dochází tak k zdvojení zařízení a zaměstnanců. To může vést 

k finančnímu vyčerpání. Především duplicita podpůrných funkcí (oblast administrativy 

práva smluvních vztahů, lidských zdrojů a marketingu) žene režijní náklady tak vysoko, 

že se společnost stane neschopná konkurence. 

 Ignorování politiky a postupů společnosti projektovým týmem, který není zařazen 

v hlavním programu, může způsobit u svých zákazníků těžké a dlouhodobé problémy. 

 Lidé s technickými odbornostmi, kteří již splnili své úkoly, mohou být stále udržování 

na platební listině, jelikož je projektoví manažeři nechtějí ztratit. 

 Projekt také může mít snahu žít svým vlastním životem, jestliže je projekt dlouhý a má 

zcela patrné problémy. I když je tento jev vhodný pro morálku nebo pro přátelství týmu, 

pro manažera to může znamenat obtížné uzavření projektu. Členové týmu nechtějí 

projekt ukončit a mohou snahy o jeho skončení sabotovat. 

 Projektová organizace také často brzdí odborný profesní růst pracovníků jednotlivých 

oborů a nemusí vždy využívat jejich částečnou kapacitu. 

Jak tvrdí Rosenau (2007) a Řeháček (2011), projektová organizační struktura je vhodná 

pro dlouhodobé rozsáhlé projekty a především pro organizace, kde je projekt stálým předmětem 

obchodu. Aby projektová organizace fungovala efektivně, musí být projektový manažer 

zkušený, služebně starší pracovník (takzvaně „těžká váha“ v řízení projektů). Musí mít i 

pravomoc přímého řízení lidí, kteří jsou do projektu zapojení. Důsledkem toho jsou manažeři 

projektu v této organizační struktuře často na stejné nebo vyšší úrovni řízení než manažeři 

funkčních útvarů. To může zhoršovat organizační nerovnováhu. 
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Obr. 2.3 Projektová organizační struktura (zdroj: Rosenau 2007) 

 

Třetím typem projektové organizace je maticová organizační struktura. Maticová 

organizační struktura je smíšená forma, která může vzniknout jako reakce na tlaky způsobené 

špatnými zkušenostmi s útvarovou nebo projektovou organizační strukturou. Snaží se získat to 

nejlepší z obou forem, protože uznává výhody existence odborných (funkčních) skupin, ale 

uvědomuje si také potřebu specifického ústředního článku a řídící funkce pro každý projekt. 

Liniová pravomoc projektu je jasně stanovena a je soustředěna do jednoho řídícího centra. 

Odborní pracovníci, včetně manažerů projektů, jsou rozděleni do skupin podle odborné 

specializace, což podporuje výměnu zkušeností a poznatků v rámci oboru, což má příznivý vliv 

na kontinuitu a odbornou úroveň v každém oboru. Maticová organizace uznává, že přidělování 

úkolů jak na plnou, tak na částečnou pracovní dobu je nezbytné a zjednodušuje přiřazování  

a přesouvání projektových priorit v reakci na potřeby managementu. Odborná oddělení (útvary) 

zodpovídají za personální zabezpečení, odborný a kvalifikační růst pracovníků a za zajištění 

technické kvality práce prováděné těmito pracovníky. Manažeři projektů zodpovídají za 

definování práce, která má být provedena, a vytvoření reálného plánu (včetně časového 

harmonogramu a rozpočtu) její realizace. Manažeři projektů a manažeři odborných oddělení se 

musí společně dohodnout na úkolech, cílech a konkrétních časových plánech pro každý z těchto 

úkolů. 
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Podle Taylora (2007) má maticová organizace tyto výhody: 

 Důraz se klade na projekt, ale středem pozornosti je zákazník. 

 Daný projektový tým lze vybrat z technických odborností celé organizace. 

 Jednotlivé pracovníky projektového týmu lze vybírat podle potřeby. Společný personál 

může poskytnout podporu více projektům bez zdvojení funkcí. 

Je také nutné zmínit i některé nevýhody maticové organizace.  Podle Taylora (2007) 

maticové pojetí narušuje jednotu velení. V podstatě se jedná o to, že členové týmu předávají 

zprávy za vývoj projektu projektovému manažerovi a jsou mu odpovědni za dokončení cílů 

projektů, ale stále pracují pro funkcionálního manažera. Udržení rovnováhy tak může být 

obtížné jak pro projektového manažera, tak pro členy projektového týmu.  

Dále například podle Rosenaua (2007) je hlavním problémem maticové organizace, že 

vyžaduje jeden řídící útvar navíc (tj. útvar projektového managementu). Z tohoto důvodu je 

obvyklé, že je pro malé organizace příliš drahá. Je dokonce možné mít maticovou organizaci 

uvnitř maticové organizace (například maticová organizace technického oddělení). Kromě toho 

může další odborný útvar (projektové řízení) vést k rozšiřování byrokratických tendencí  

a rovnováha moci mezi útvarem projektového managementu a odbornými útvary může 

vystupňovat konflikty.  

Když není projektový manažer opatrný, funkcionální manažeři se můžou účelně 

prosazovat jako řídící síla stojící za projektem. Může tedy například dojít situaci, že se ředitel 

nebo viceprezident vloží do projektu. Řízení maticové organizace tak může být velmi složité, 

jestliže zodpovědnosti za projekt a jeho klíčové části je rozdělena nebo nejsou jasně definovány 

role. Manažeři projektů musí v takové situaci dostat od managementu jasné rozhodnutí, jinak 

dojde ke zmatku v pracovních pokynech nebo ke zpoždění časového plánu (Taylor, 2007).   
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Obr. 2.4 Typické schéma maticové organizační struktury (zdroj: Rosenau 2007) 

 

Jak už bylo řečeno, kvalita projektového řízení je plně závislá na lidech, kteří jsou do 

projektu zapojeni, avšak ne výhradně na výkonu jednotlivce, ale na aktivitách celého 

projektového týmu a jeho snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Také lze říct, že každý projekt má 

sovu organizační strukturu, která má svá pravidla rozhodování nadřízenosti a podřízenosti, 

způsob pověření k výkonu úkolů a hierarchický systém sdílené odpovědnosti za dílčí výsledky 

až ke globálnímu cíli projektu (Svozilová, 2006). 

Základní subjekty projektového řízení jsou manažer projektu, asistent manažera 

projektu, pokud to situace vyžaduje, projektová kancelář, pokud to rozsah vyžaduje  

a projektový tým (Svozilová, 2006). 

Manažer projektu 

Klíčovým subjektem projektového řízení je projektový manažer, někdy též manažer 

projektu, což je osoba určená organizací a odpovědná za dosažení stanovených cílů projektu. 

Jak je uvedeno na webovém portále ManagementMania.com, projektový manažer je 

odpovědný za projekt ve všech jeho fázích a má přímý vliv na veškeré projektové dění: 

 definuje projektový tým a tak obsazuje jednotlivé odborné pozice projektu; 
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 zpracovává plán projektu;  

 poté projekt řídí, koordinuje jednotlivé úkoly a monitoruje; 

 v závěru projektu vyhodnocuje dosažené cíle a celkový výsledek projektu.  

Manažer projektu by měl být schopen, zvláště pokud má na starost rozsáhly projektový 

tým, zvládat vedle tzv. tvrdých (odborných) dovedností také dovednosti měkké (mezilidské). 

To znamená, že vedle technické nebo odborné kvalifikace, by měl projektový manažer mít 

schopnost jednat s lidmi. Podle Rosenaua (2007) se manažeři projektu, stejně jako ostatní 

manažeři, musí umět spíše vyznat v lidech než v technických problémech (viz. Obr. 2.5). 

Například pro technicky vzdělanou osobu, která se stane projektovým manažerem, může být 

velice obtížné naučit se s lidmi jednat. Manažeři projektu tak musí lidem rozumět, být 

vynikajícími řečníky a silnými vůdci, být tvořiví a schopní převzat iniciativu. V případech 

řešení konfliktů v mezilidských vztazích, což se stává velice často, by se měl manažer projektu 

chovat asertivně a sebevědomě (Rosenau, 2007). 

 

Obr. 2.5 Vztah manažerských dovedností a rozsahu projektu (zdroj: Rosenau, 2007) 

 

Asistent manažera projektu 

V některých případech, pokud to rozsah projektu požaduje, je v organizační struktuře 

projektu vytvořena a obsažena pozice asistenta manažera projektu. Podle Svozilové (2006) je 

úkolem asistenta manažera projektu podle jeho zkušeností a schopností vykonávat dílčí úkoly 

manažera projektu jako například plánování dílčích aktivit, koordinaci úkolů členů 

projektového týmu nebo analyzování stavu dílčích aktivit a podávání hlášení manažeru 

projektu. Tyto jednotlivé úkoly provádí pod přímým vedením projektového manažera nebo 

s definovanou samostatností.  
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Projektová kancelář 

Podpůrným administrativním orgánem projektového řízení je projektová kancelář. Ta 

je obvykle tvořena projektovým manažerem a asistenty projektu a její hlavní úkol spočívá 

především v zajištění administračních a dokumentačních potřeb projektu (Svozilová, 2006). 

Projektový tým 

Projektový tým je označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu. 

Například Svozilová (2006, s. 33) definuje projektový tým jako: „skupinu osob podílející se na 

realizaci a splnění cílů projektu a po dobu projektu podléhají řízení projektového manažera,  

a to v rozsahu přiděleného času nebo určité pracovní kapacity v rámci přidělených oprávnění 

a odpovědností“. Podle Doležala (2012) lze projektový tým chápat jako seskupení lidí, kteří 

mají společný cíl a vzájemnou spolupráci se jej snaží dosáhnout. 

Dle tvrzení Fialy (2004) platí obecné pravidlo, že čím menší je projektový tým co do 

počtu jeho členů, tím lepší je jeho fungování. Například podle Doležal (2012) je doporučená 

velikost projektového týmu v rozsahu od pěti do devíti osob. Takto početný projektový tým 

umožňuje využívat výhody vyplývající z dostatečné rozdílnosti členů a zároveň je tento tým 

dobře řiditelný. Větší týmy už bývají problematické z hlediska koordinace a komunikace, menší 

zas nebývají dostatečně různorodé. 

Fiala (2004) tvrdí, že správné fungování projektového týmu lze zajistit dodržováním 

několika zásad:  

 je třeba zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu;  

 věnovat všem členům týmu příležitost pro realizaci vlastních názorů;  

 vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání, týmově analyzovat a řešit všechny problémy; 

 v první řadě identifikovat kvalifikační požadavky, poté hledat vhodné osoby;  

 plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu;  

 rozptýlit obavy členů projektového týmu plynoucí z nejistoty, co bude po dokončení 

projetu;  

 ujasnit vztahy mezi týmem a ostatními částmi organizace;  

 zabezpečit, aby všichni věděli, co se musí zvládnout. 
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2.4 Životní cyklus projektu a fáze projektu 

Jelikož je čas jedním z klíčových parametrů projektu, je velmi důsledně sledován, 

a úspěch projektu je často velmi silně závislý na dodržení definovaného časového rámce. Proto 

je v rámci celého řízení projektu věnována času značná pozornost a je třeba jej vnímat 

způsobem odpovídajícím jeho významnosti. 

Projekt jako celek lze z časového hlediska a charakteru prováděných činností rozdělit 

na několik fází, které dohromady tvoří životní cyklus řízení projektu. 

Podle Svozilové (2006) a definice z PMBOK® je životní cyklus projektu souhrnem 

obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počty jsou určeny potřebami kontroly 

organizace, která je v projektu angažována.  

Doležal (2012) definuje fáze projektu jako skupinu logicky spolu souvisejících činností 

z hlediska řízení projektu. Fáze projektu je tak oddělený časový úsek v posloupnosti činností 

projektu, který je zřetelně oddělen od ostatních takových úseků. Fáze mají určeny své cíle  

a mají zadané časové rozmezí. Také lze uvést, že pro různé druhy projektu mohou být použity 

různé modely členění na fáze. Podle Doležala (2012) lze v nejobecnějším pojetí fáze  

rozdělit na: 

 předprojektovou fázi – definiční; 

 projekt - zahájení projektu, příprava projektu (plánování), realizaci projektu, ukončení 

projektu; 

 poprojektovou fáze – vyhodnocení, provoz. 

Očividně musí projekt ještě před zahájením nějak vzniknout a pro zahájení se musí 

zrodit konkrétní zadání. Rovněž je vhodné po ukončení projektu provést zpětné vyhodnocení. 

Tyto fáze však už nejsou přímou součástí řešeného projektu, spíše jsou otázkou systému a 

procesů řízení projektu v dané organizaci (Doležal, 2012). 

Předprojektová fáze – vznik projektu 

Účelem této fáze je zjistit příležitosti pro projekt a posoudit proveditelnost daného 

záměru. V předprojektové fázi se tak zpracovávají různé analýzy a studie. Mezi dva základní 

typy dokumentů této fáze Doležal (2012) uvádí: 

 Studie příležitostí (Opportunity Study) – jejím úkolem je identifikace investičních 

příležitostí. Slouží tedy pro identifikaci možností, které mohou vést k dosažení 
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investičního cíle a pro vyhledávání priorit. Podle Doležala (2012) má studie odpovědět 

na otázku: Je vůbec správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený projekt? Výsledem 

Studie příležitostí je doporučení nebo nedoporučení realizovat zamýšlený projekt. 

V případě doporučení je výsledkem první podrobnější charakteristika projektu; 

 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) – je dokument, který souhrnně popisuje  

a ukazuje nejvhodnější cestu k realizaci projektu. Studie proveditelnosti by měla 

upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu, odhadované 

celkové náklady a odhadované potřebné zdroje. Cílem Studie proveditelnosti je rozbor 

možných cest či variant k dosažení cíle, ohodnocení cest z hlediska celkových nákladů, 

času a disponibilním zdrojům (Doležal, 2012). 

Zahájení projektu 

V případě, že je rozhodnuto projekt realizovat, nastává fáze zahájení projektu. V této 

fázi dochází k ověření případně upřesnění či definování cíle projektu, požadovaných výstupů, 

personálních obsazení, kompetencí atd. Tyto parametry může pokrýt například dokument 

nazývající se zakládací listina projektu. Tento dokument se následně stává základním 

projektovým dokumentem, který definuje základní technickoorganizační parametry projektu  

a mimo jiné také formalizuje existenci projektu, přiděluje manažerovi projektu autoritu pro 

použití zdrojů na naplnění požadavků spojených s realizací projektu. Formálně zahajuje práce 

na projektu a to zejména z pohledu podnikového řízení. Jeho obsah je závislý na podnikových 

metodikách a zvyklostech. (Doležal, 2012) 

Příprava projektu (plánování) 

Jak tvrdí Svozilová (2006, s. 108) „plánování projektu je souborem činnosti zaměřených 

na vytvoření plánu cesty k dosažení cílů projektu pomocí pracovního úsilí  

a s využitím disponibilních zdrojů“. Doležal (2012) také zmiňuje, že v tomto okamžiku je již 

jmenován tým, který má k dispozici konkrétní zadání. Hlavními úkoly tohoto sestaveného týmu 

v této fázi životního cyklu projektu pak je: 

 definovat rozsah projektu; 

 vytvořit plán řízení projektu; 

 identifikovat činnosti k realizaci; 

 vytvořit harmonogram projektu. 
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Realizace projektu 

V této fázi životního cyklu projektu jsou plněny jednotlivé aktivity a úkoly, které plynou 

z harmonogramu projektu. V průběhu realizace je nutné projekt monitorovat a porovnávat jeho 

průběh s plánem. Sledují se změny průběhu projektu, například zpožďování či urychlování 

aktivit, dopadů na zdroje či rozpočet atd. Monitorují se výsledky práce jednotlivých členů 

projektového týmu a podle potřeb se provádí modifikace úkolů a změn ve složení týmu. Také 

dochází k řízení změn ve vazbě na plán projektu, jednak z okolí (legislativa, zákazníci, 

dodavatelé), jednak v důsledku zpoždění či předělání aktivit, dodatečné zjištění nové potřebné 

aktivity, personální změny v týmu. Tyto změny je následně třeba zapracovat do plánu projektu 

a do projektové dokumentace (Svozilová, 2006). 

Ukončení projektu 

V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupu, podpisu 

akceptačních protokolů, fakturaci apod. Projektový tým v této fázi řízení projektu obvykle 

zpracovává i závěrečnou zprávu o projektu, ve které je souhrn zkušeností z realizace projektu 

a případná doporučení do dalších projektů (Doležal, 2012).  

O projektu, který je úspěšně realizován, lze říct, že je přirozeně ukončen. Může ovšem 

nastat i situace, kdy dojde k nepřirozenému ukončení, tzn., že realizace projektu byla neúspěšná. 

Tato situace může například nastat z důvodu chybných předpokladů projektu, změny vnějších 

podmínek, nefunkčnosti projektového týmu, výrazné překračování času a nákladů či 

nefunkčnost řešeného systému. 

Poprojektová fáze 

Jak tvrdí Doležal (2012), realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností. 

Tyto zkušenosti, ať už dobré či špatně, tak lze využít v dalších projektech.  

Podle Taylora (2007) by tak jedním z konečných úkolů projektového týmu mělo být 

kompletní zhodnocení projektu. I když je tento úkol zásadní, často dochází k tomu, že je 

přehlížen. Zhodnocení každého projektu, bez ohledu na to, jak skončil, je významné pro získání 

cenných informací. Pokud není vypracováno vyhodnocení projektu, existuje snaha potlačit 

problémy, se kterými se projekt setkal a pochopit dopad minulých omylů nebo mylného 

hodnocení. Projektový manažer by měl závěrečné hodnocení projektu považovat za audit, což 

naznačuje disciplinovaný přístup, větší detail a sleduje každý aspekt projektu. Úkolem 

vyhodnocení či auditu není snaha vysvětlit nebo komentovat věci, které se nedařili, hanobit 
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nebo pohrozit prstem a obviňovat z problémů. Vyhodnocení znamená kontrolu výkonu práce a 

položky projektu. Pro vyhodnocení je nevhodnější, když tyto tzv. audity provádí nezávislý tým 

expertů než projektový tým. Důvodem je zachování nezávislosti kontroly výkonu týmu 

projektu.  

2.5 Softwarová podpora pro řízení projektu 

Vedení projektů se dnes již neobejde bez softwarových nástrojů pro podporu řízení. Trh 

nabízí celou řadu programů od relativně jednoduchých až po komplikované komplexní nástroje. 

Svozilová (2006) poznamenává, že většina takových softwarových nástrojů pomáhá zejména  

v oblastech: 

 Plánování, monitorování a koordinace dílčích úseků projektu pomocí plánovacích  

a trasovacích nástrojů založených na metodách PERT, CPM apod. 

 Optimalizace personálních obsazení jednotlivých úkolů a pracovních kapacit 

specialistů. 

 Grafické reprezentace, zpřehlednění a poměrně snadná údržba dokumentace podkladů; 

 Podpory analýz a optimalizace časových a nákladových hledisek projektu. 

 Jasných a přehledných podkladů pro reporting a u některých programů i možnost tvorby 

specializovaných sestav. 

 Vzájemné koordinaci projektů a programů.  

Svozilová (2006) také uvádí obecné členění softwarových nástrojů na základě vlastností  

a funkcionalit do tří úrovní: 

 První úroveň reprezentuje prosté aplikace obsahující základní nástroje analýzy dat bez 

možnosti automatických úprav při změnách v diagramu nebo souvisejících datech. Do 

této úrovně patří např. nástroj open-source balík GanttProject. 

 Do druhé úroveň náleží středně vybavené softwarové balíky obsahující již plný výčet 

požadovaných funkcí pro plánování a optimalizaci. Takové nástroje ale ještě nejsou 

vybaveny k náročným automatizovaným kontrolním úlohám. Nejznámější zástupcem 

této úrovně je např. nástroj Microsoft Project. 

 Třetí úroveň představuje již plně vybavené softwarové nástroje, které obsahují všechny 

funkce nezbytné k plánování, optimalizaci a kontrole při souběžném vedení více 

projektů. Tuto kategorii špičkových nástrojů reprezentuje například softwarový balík 

Oracle Primavera. 
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Při užívání podpůrných softwarových nástrojů a IT obecně při řízení projektů je třeba 

nalézt určitou rovnováhu v pohledu a očekávání z jejich užívání. Není vhodné příliš spoléhat  

v „záchranu“ projektu těmito programy, jelikož ani sebedokonalejší nástroje nespasí nedostatky 

metodických základů řízení projektu.  I přes všechny své užitečné funkce tyto nástroje nemohou 

nahradit kombinaci zkušeností, kvalifikace a talentu manažera projektu. 

Microsoft Project 

Microsoft Project je softwarový produkt, který podporuje plánování, sledování a řízení 

projektů všeho druhu. Je vhodný pro řízení jak malých tak i středních a velkých projektů, 

nezávisle od toho v jaké aplikační oblasti jsou řečeny. Microsoft Project nabízí celou škálu 

nástrojů a metod, které je možno využít při řízení projektů.  

Jednou ze základních metod produktu Microsoft Project je zobrazení harmonogramu 

prací na projektu pomocí Ganttova diagramu, s jehož pomocí lze přehledně a jasně zobrazit 

jednotlivé úkoly projektu v čase. V Ganttově digramu je možné také zobrazit kritickou cestu 

projektu. 

Pomocí metody WBS (Work Breakdown Structure) lze projekt rozdělit na dílčí úkoly. 

Tyto úkoly je možné rozložit na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim 

bylo možné přiřadit časový horizont. K jednotlivým dílčím úkolům je možné také přiřazovat 

zdroje. Z hlediska Microsoft Project lze zdroje rozlišit na pracovní, což jsou lidé a stroje, 

materiálové, což jsou materiály a energie, které se při plnění úkolů spotřebovávají. Ke každému 

zdroji i úkolu je možno definovat náklady, a to jak fixní tak variabilní.  

V momentě kdy jsou ke všem činnostem přiřazeny zdroje, je možné již provádět analýzy 

a ladění detailů projektu, tak aby výsledný projekt byl co možná nejvíce efektivní. To znamená, 

aby trval co možná nejkratší dobu a byl co možná nejlevnější. Celkové optimalizace projektu 

v aplikaci Microsoft Project lze dosáhnout několika způsoby: analýzou využití zdrojů 

(přetížení, vyrovnání), sledováním směrného plánu, porovnáváním plánu se skutečností, 

řízením lidských zdrojů apod. 
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3. eLearning a jeho specifika 

Počátky elektronické vzdělávání sahají do 90. let dvacátého století. Elektronické 

vzdělávání a učení tehdy bylo realizováno zejména jako tzv. CBT (Computer Based Training), 

což znamená vzdělávání podporované počítači. Vzdělávací materiály a obsahy byly studujícím 

distribuovány na CD-ROMech a jen minimálně se využívalo počítačových sítí, jednalo se tak 

o tzv. off-line vzdělávání.  Do kategorie CBT patří různé druhy výukových programu, her apod. 

(Kopecký, 2006). 

V období kolem roku 1997 až 1999 si vývojáři výukových nástrojů uvědomili potenciál 

sdílení obsahu formou počítačových sítí. Distribucí CBT obsahu za pomoci počítačových sítí 

začali vznikat tzv. WBT kurzy. WBT (Web Based Training) označuje vzdělávání využívající 

webových služeb. WBT tak je jedna z prvních online forem vzdělávání. Distribuovaný obsah 

si může prohlédnout každý, kdo má k dispozici internetový prohlížeč a přístup k internetu. 

Tento typ elektronického vzdělávání již umožňuje komunikaci mezi tutory (učiteli) a studenty, 

a to jak na úrovni synchronní komunikace (chat, audio konference), tak i komunikace 

asynchronní (e-mail, diskuze, messenger). Nespornou výhodu WBT je především možnost 

okamžité aktualizace vzdělávacího obsahu a informací. WBT naopak i mělo a má jednu 

nevýhodu, a to že není standardizované. Neexistují totiž žádná pravidla pro strukturu 

vzdělávacích kurzů, stavbu obsahu apod. Nevýhoda spočívala také v neexistenci nástrojů pro 

řízení a administraci online kurzů (Kopecký, 2006). 

V následujícím období z důvodu výše uvedených nedostatku WBT byly vyvinuty 

komplexnější řešení v podobě LMS (Learning Management Systems), čili systému řízeného 

vzdělávání. Stejně jako systémy WBT, i u LMS dochází k distribuci vzdělávacího obsahu 

prostřednictvím webových technologií. LMS však už obsahují množství nástrojů pro řízení  

a administraci online kurzů. Mezi ně dle Kopeckého (2006) patří: 

 Nástroje pro tvorbu a správu umožňující vytvářet, upravovat a aktualizovat moduly 

jednotlivých kurzů, sledovat studium v daných kurzech apod. 

 Nástroje pro verifikaci a feedback, které slouží pro testování a zpětnou vazbu studentů. 

 Administrační nástroje sloužící k celkové administraci kurzu, přehledu o výsledcích 

studentů, o činnosti tutorů apod. 

 Komunikační nástroje pro synchronní a asynchronní komunikaci v rámci studijního 

systému, jako jsou například diskuzní fóra, chaty apod. 
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 Evaluační nástroje, jenž umožnují studujícím ohodnotit kurz, např. pomocí evaluačního 

dotazníku. 

3.1 Definice eLearningu 

V odborné literatuře existuje řada definic e-learningu, které vznikaly v různých 

obdobích a prostředích. Vzhledem k nepřetržitému dynamickému vývoji e-learningu 

samotného, i souvisejících informačních a komunikačních technologií, se často výrazně liší  

a může tak docházet k silné nejednotnosti.  

Například Kopecký (2006, s. 6) rozlišuje definice e-learningu v širším a užším slova 

smyslu. V širším slova smyslu jej definuje jako „aplikace nových multimediálních technologií  

a Internetu do vzdělávání za účelem zvýšení jeho kvality posílením přístupu ke zdrojům, službám 

k výměně informací a ke spolupráci“ nebo jako „multimediální podporu vzdělávacího procesu 

za použití moderních informačních a komunikačních technologií, jejichž primárním úkolem je 

zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělání“.  E-learning v užším slova smyslu pak definuje jako 

„vzdělávání, které je podporované moderními technologiemi a které je realizováno za pomocí 

počítačových sítí, tedy intranetu a zejména internetu“. Tato definice je už bližším způsobem 

chápání e-learningu většiny populace, jakožto způsob vzdělávání po internetu. 

Dále například Telnarová (2003) formuluje e-learning  jako způsob výuky  

s maximálním a přitom smysluplným využitím nástrojů ICT s cílem zkvalitnit, zefektivnit  

a zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu okruhu občanů. 

Podle Zounka (2009) e-learning zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací 

proces, v němž jsou v souladu s etickými principy používány informační a komunikační 

technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob využívání prostředků ICT  

a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, 

charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu. 

Z výše uvedených definic lze říci, že e-learning je způsob vzdělávání za využití 

informačních technologii.  Jak tvrdí Kopecký (2006), e-learning si lze rovněž pro zjednodušení 

představit jako soustavu nástrojů, postupu a procesů, s jejichž pomocí lze efektivně působit na 

co největší množství smyslů a umožnit tak realizovat kvalitní proces řízeného sebevzdělávání 

(učení bez učitele). E-learning poskytuje širokou škálu možností, které mohou zefektivnit 

studium.  
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3.2 Výhody a nevýhody e-learningu 

Přístup k výuce, jakým je  e-learning, s sebou přináší především mnoho výhod, částečně 

i nevýhod. Tyto aspekty mohou být posuzovány z teoretického i praktického hlediska. Jak tvrdí 

Kopecký (2006), mezi výhody e-learningu zejména patří: 

 Úspora nákladů - navzdory počátečním investicím, e-learning podstatně snižuje 

náklady na dopravu, čas potřebný k výuce a zmenšuje potřebu vyučovacích místností. 

 Neomezený přístup k informacím -  uživatelé mohou ke vzdělávacím dokumentům  

a informacím přistupovat odkudkoliv, např. z domu či práce a v kterýkoliv čas, který 

jim nejvíce vyhovuje. 

 Aktuálnost informací - uživatelé jsou okamžitě informováni o změnách a aktualizacích 

studijních materiálů. 

 Multimediálnost – e-learning umožňuje využívat při výuce multimediálních prvků, 

např. obrázků, videí, animací apod. Uživatelé tak přijímají informace současně několika 

smysly, což vede k usnadnění celého procesu výuky. 

 Interaktivita výuky - v případě, že student potřebuje individuálně konkrétní látku 

zkonzultovat, či jinak dovysvětlit, může využít interaktivní komunikace s tutory či 

ostatními studenty. 

 Individuální tempo samostudia - uživatelé se pomocí e-learningu mohou vzdělávat  

a postupovat tempem, které jim nejvíce vyhovuje. 

 Odstranění zdravotních bariér – e-learning umožňuje vzdělávání i zdravotně 

handicapovaným lidem, kteří by jinak nebyli schopni docházet na výuku. 

Kopecký (2006) zmiňuje i nevýhody e-learningu: 

 Nutnost počáteční investice - jak již bylo nastíněno výše, implementace e-learningu  

s sebou mnohdy nese nemalé investice, jenž nemusí být pokaždé akceptovatelné. 

 Závislost na technologiích – k užití e-learningu je nutné především zajistit přístup  

k počítači a internetu. Vzhledem ke klesajícím cenám a vyšší dostupnosti jak počítačů, 

tak Internetu, je v současné době tato překážka u většiny uživatelů odstraněna. Avšak 

mohou se vyskytnout lidé, kteří budou mít s přístupem k těmto technologiím problém. 
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 Nevhodnost pro určité typy studentů – ne všem studujícím musí studium  

z elektronických materiálů a textů vyhovovat, například někteří jedinci potřebují mít 

k dispozici papírovou podobu textu, aby si mohli dělat poznámky, zvýrazňovat určité 

pasáže textu apod. E-learning rovněž nevyhovuje studentům se zrakovým postižením. 

 Nevhodnost pro jisté oblasti vzdělávání – e-learning není vhodný pro nácvik 

dovedností, např. k výuce komunikačních a vyjadřovacích schopností. 

 Metodická a časová náročnost tvorby obsahu – pro vznik kvalitního obsahu a textů 

je potřeba metodicky proškolených autorů se znalostmi požadovaného hardwaru  

a softwaru. Tvorba obsahu je náročná také z časového hlediska. 

3.3 Účastníci 

Ačkoliv e-learning může do určité míry u procesu vzdělávání omezit vliv člověka na 

výuku, při realizaci e-learningového vzdělávání hrají lidé nejdůležitější úlohu.  Hlavní roli hrají 

autoři studijních materiálů, tutoři a v centru jejich zájmu jsou uživatelé neboli studenti. 

Hlavní náplní práce autora v procesu e-learningového vzdělávání je tvorba kvalitního 

studijního obsahu, které je následně distribuován k uživatelům. Při tvorbě výukových materiálů 

se autoři musí zaměřit na kvalitu i formu obsahu. Autoři by měli dodržovat jisté didaktické 

zásady. Těmto zásadám by měl být obsah studijních materiálů podřízen. Hlavními zásadami 

například jsou dle Kopeckého (2006): komplexnost obsahu (logická návaznost a uspořádání 

učiva), aktivita studujících (upoutání pozornosti), samostatnost studujících, odpovídající rozsah 

materiálů vzhledem k odborné úrovni uživatelů, konstruktivistická koncepce zdůrazňující 

aktivitu žáků a jejich schopnost spojování tzv. bloků informací, podstup od analýzy k syntéze, 

od indukce k systematizaci (postup od jednoduššího logického kroku ke složitějšímu). 

Dalším typem účastníka je tutor. Podle Kopeckého (2006) je úkolem tutora e-learningu 

dohlížet na činnosti studujících, usměrňovat je a řídit. Tutor verifikuje a hodnotí znalosti  

a dovednosti studujících, dále s uživateli kurzu komunikuje, řídí diskuze a řeší případné 

problémy. Na rozdíl od klasického prezenčního modelu výuky se v e-learningu nepřednáší, 

tutor tedy studenty především podporuje. Jak tvrdí Zlámalová (2002), hlavní povinnosti tutora 

spočívají v prvé řadě v pomoci uživatelům při zpracování osobního studijního plánu, konzultaci 

ohledně učiva, opravy či hodnocení prací a výsledků studujících a podávání podmětů k jejich 

zlepšení a v neposlední řadě pomáhání uživatelům při řešení studijních obtíží. 
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Třetím typem účastníka e-learningu je studující, což je uživatel či student, jenž patří do 

cílové skupiny této formy vzdělávání.  

Posledním typem účastníka v procesu e-learningového vzdělávání je manažer 

studia/vzdělávání. Náplní práce manažera elektronického vzdělávání je řídit a koordinovat toto 

studium a provádět jeho závěrečné zhodnocení. Manažer, jak už je pro tuto pozici obvyklé, by 

měl zvládat dovednosti, které jsou nezbytné pro řízení týmu a zajištění bezproblémového 

fungování celého e-learningového kurzu. Mezi základní aktivity manažera studia je vykonávání 

vstupní a výstupní analýzy potřeb vzdělávání, řízení a koordinace práce tutorů, kontrola 

dodržování časového rámce pro realizaci kurzu, rozhodování o změně studijního plánu apod. 

(Kopecký, 2006). 

3.4 LMS systémy 

LMS (Learning Managements Systems) lze zařadit do kategorie tzv. online aplikací. 

Jedná se o prostředí poskytované prostřednictvím webových prohlížečů, které je vytvořeno za 

účelem správy vzdělávacího obsahu. Velice často se jedná o modulární systém, který umožňuje 

uzpůsobit využití LMS na základě individuálních představ jeho provozovatele. Mezi nejčastější 

moduly patří prezentace a tvorba textových informací, testy a ankety, správa souborů, 

administrace uživatelů a skupin, úkoly a kalendář, diskuse apod. (Gošová, 2011) 

Z pohledu využití LMS lze sledovat rozdílná kritéria. Některé LMS se soustředí na 

proces vzdělávání, jiné pak především na správu vzdělávacího obsahu. Otázkou je taktéž, v jaké 

oblasti je LMS nasazováno, zda v regionálním školství či ve státní správě nebo velkých 

podnicích. Výuka pomocí LMS systémů s sebou přináší mnoho výhod ale i nevýhod.  Gošová 

(2011) a Mazal (2006) se shodují, že za primární výhody využití LMS lze považovat: 

 možný přístup učitelů i studujících k informacím odkudkoliv a nezávisle na čase; 

 možnost sledování aktivity žáků a případný růst jejich kompetencí, včetně nástrojů pro 

hodnocení; 

 zefektivnění komunikace a spolupráce; 

 rozvoj různých metod učení a respektování individuálních schopností a dovedností 

každého žáka; 

 vícesmyslové vnímaní informaci; 

 výrazné snížení nákladů na prostory. 
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Gošová (2011) a Mazal (2006) také zmiňují nevýhody LMS: 

 vysoké vstupní nákladný na zavedení LMS v případě komerčních produktů; 

 primární orientaci pro využití spíše na středních a vysokých školách, případně v rámci 

vzdělávání dospělých; 

 riziko eliminace role učitele; 

 mylné povědomí o možnosti plného nahrazení "klasické" výuky e-learningovými 

nástroji. 

LMS aplikací existuje celá řada. V dnešní době se na trhu nachází nepřeberné množství 

LMS jak open source (např. Moodle), tak i komerčních (např. eDoceo).  

LMS Moodle 

Autorem systému je Martin Dougiamas, který vývoj Moodlu řídí dodnes. Moodle 

využívá webových a serverových technologií, přičemž od uživatele nevyžaduje zvláštní 

počítačovou zručnosti. Pro práci v něm stačí uživateli počítač, tablet či chytrý telefon 

s webovým prohlížečem připojený k internetu. Moodle umožňuje jednoduše vytvářet 

vzdělávací obsah (e-learningové kurzy) a řídit mnohé aspekty výuky. Díky své dostupnosti, 

uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu způsobu tvorby multimediálního obsahu  

e-learningových kurzů zaujal pevné místo mezi systémy na podporu prezenční, kombinované  

i distanční výuky. Se systémem Moodle se lze v současné době setkat na středních školách, na 

mnoha univerzitách i ve veřejných institucích a firmách zabývajících se vzděláváním.  
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4. Metody, nástroje a softwarová podpora projektového řízení 

Při řízení projektů je uplatňováno mnoho postupů, principů a nástrojů projektového 

řízení. Metody řízení projektu představují ověřené a popsané postupy, řešící komplexně 

realizaci ucelené sady činností, jejímž cílem je zavést nějakou změnu.  

4.1 Identifikační listina projektu 

Jak uvádí Doležal (2012), identifikační listina projektu je dokument, jenž obsahuje 

základní informace o projektu a předchází samotnému zahájení. V tomto dokumentu se definuje 

záměr a cíl projektu, milníky, harmonogram termínů zahájení a ukončení práce, předpokládaný 

rozpočet a další informace. Forma identifikační listiny se v praxi často i značně odlišuje, smysl 

a účel je však vždy podobný. Identifikační listina projektu může mít podobu např. tabulky 

uvedené na Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Identifikační listina projektu - příklad (zdroj: Doležal, 2012) 

Název: PROPAG

Identifikaní číslo: 987/56

Priorita projektu v portfoliu: 7

Zadavatel: Ing. Jan Neoblomný, obchodní ředitel

Záměr: Vyšší konkurenceschopnost, návrat investice do nové 

produktové řady

Cíl: Zvýšit povědomí zákazníků o nové produktové řadě do 

dd.mm.rrrr

Výstupy 1. Billbordová kampaň

2. Televizní kampaň

3. Kampaň v rádiích

Plánovaný termín zahájení: xx.yy.zzzz

Plánovaný termín ukončení: aa.bb.cccc

Plánované náklady: xxx,- Kč

Hlavní milníky: a) Reklamní agentura vybrána

b) Koncepce schválena

c) Kampaň připravena

d) Kampaň proběhla

e) Dopady zjištěny

Zoodpovědná osoba 

(manažer projektu):

Mgr. Petr Kouhout, projektový manager

Schvalovatel: Podpis

Identifikační listina projektu

Schválení projektu

Scháleno dne:
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4.2 Logický rámec 

Při stanovování cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování slouží nástroj nazývaný 

logický rámec. Logický rámec umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky 

projektu ve vzájemných souvislostech. Podstata metody vychází ze vzájemné logické 

provázanosti základních parametrů projektu. Neméně důležitými principy jsou potřeba 

měřitelnosti výsledku, práce v týmu a systémový přístup, čili vnímání věcí v souvislostech 

(Doležal, 2012). 

Pomocí logického rámce lze vymezit konkrétní cíl projektového záměru, definovat dílčí 

klíčové aktivity projektu, jejich vzájemné logické vazby, konkrétní výstupy projektu a zdroje 

jejich ověření. Definování projektu s užitím metody logického rámce je základem nejen pro 

fázi přípravy projektu, ale i pro řízení projektu, zejména ve fázi plánování, realizace  

a vyhodnocení projektu (Bartošová, 2011). 

Logické vazby logického rámce 

Logický rámec představuje maticí logických vazeb ve dvou směrech. Tyto směry 

nazývané vertikální a horizontální logika jsou způsobem chápání logického rámce a způsobem 

nahlížení na projekt pomocí logického rámce samého. 

Vertikální logika znázorňuje vztahy mezi celkovými cíli projektu (záměru), 

specifickými cíli / účelem projektu, výsledky a výstupy projektu, klíčovými aktivitami  

a činnostmi, které se v rámci projektu realizují. Vertikální vazba probíhá směrem odspoda 

nahoru. Vertikální logika ve čtyřech řadách zachycující odpovědi na otázky je zobrazena  

v Tab 4.2. 
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Tab. 4.2 Znázornění vertikálních vazeb logického rámce (zdroj: Baňařová, 2012) 

Horizontální logika neboli vazba přiřazuje podle jednotlivých úrovní, tzn. cílům, účelu, 

výsledkům či klíčovým aktivitám projektu tzv. objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje,  

u kterých bude možné pro tyto ukazatele získat objektivní informace, a za jejichž pomoci bude 

možné provést ověření dosažení stanovených ukazatelů, viz Tab. 4.3. Horizontální logika 

prostřednictvím tzv. objektivně ověřitelných ukazatelů a zdrojů odpovídá na otázky: Co?, 

Kolik?, O kolik?, Kdy?, popřípadě Dokdy? Kde lze ověřit? Za jakých podmínek a S jakými 

riziky?  

 

Tab. 4.3 Znázornění horizontálních vazeb logického rámce (zdroj: Baňařová, 2012) 

Logické kroky / 

hierarchie cílů / 

intervenční logika

Objektivně  

ověřitelné 

ukazatele

Zdroje a 

prostředky 

ověření ukazatelů

Předpoklady, rizika 

projektu

Záměr (celkový cíl 

projektu)

Cíl (účel projektu)

Očekávané 

výstupy a výsledky

Klíčové 

aktivity/činnosti

předběžné 

podmínky a 

předpoklady 

projektu

Jakého celkového cíle chce projekt dosáhnout či chce přispět k jeho dosažení

Jak specifický cíl přispěje k naplnění celkového cíle projektu

Jak očekávané výsledky a výstupy projektu přispějí k dosažení účeku projektu

Jaké klíčové aktivity a činnosti vedou k očekávaným výstupům a výsledkům 

projektu

Logické kroky / 

hierarchie cílů / 

intervenční logika

Objektivně  

ověřitelné 

ukazatele

Zdroje a 

prostředky 

ověření ukazatelů

Předpoklady, rizika 

projektu

Záměr (celkový cíl 

projektu)

Cíl (účel projektu)

Očekávané 

výstupy a výsledky

Klíčové 

aktivity/činnosti

předběžné 

podmínky a 

předpoklady 

projektu

Co?!
Kolik? O kolik? 

Kdy? Dokdy?
Kde lze ověřit?

Za jakých 

podmínek? S jakými 

riziky?
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Postup tvorby logického rámce 

Při tvorbě logického rámce se postupuje jednotným standardizovaným způsobem, který 

vychází z výše popsaných vnitřních logik uspořádání jednotlivých polí matice logického rámce. 

Samozřejmě různí autoři mohou definovat postup tvorby logického rámce s mírnými 

odlišnostmi, ale v podstatě se ale vždy jedná o stejný přístup k řešení postupu. 

Například Baňařová (2012) a Bartošová (2011) se společné shodují a definují 

doporučený postup tvorby logického rámce z následujících kroků vycházejícího ze schématu 

na Obr 4.1: 

1. Stanovení účelu neboli cíle projektu – jaké potřeby budou realizací projektu vyřešeny? 

Jaký je celkový cíl s vazbou na programové cíle? 

2. Určení dílčích (specifických) cílů projektu – jaké dílčí cíle vedou k naplnění celkového 

cíle projektu? 

3. Ustanovit výstupy projektu pro dosažení cíle – co konkrétně bude projektem 

vyprodukováno? K čemu konkrétnímu vedou plánované aktivity projektu? 

4. Určení skupiny klíčových činností (aktivit) pro dosažení výstupu – jaké činností se 

budou provádět pro dosažení výstupů? 

5. Kontrola vertikální logiky sloupce („příčina – důsledek“); 

6. Stanovení nutných předběžných předpokladů a podmínek projektu jako celku; 

7. Specifikace předpokladů a existujících rizik ovlivňujících realizaci navržených aktivit 

a činností; 

8. Určení nutných předpokladů a existujících rizik ovlivňujících dosažení výstupů a 

výsledků projektu pomocí aktivit a činností; 

9. Ustanovení předpokladů a existujících rizik ovlivňujících dosažení specifických cílů a 

účelu projektu pomocí výstupů a výsledků; 

10. Kontrola platnosti vertikální logiky prvního sloupce a horizontální logiky po řádcích; 

11. Určení kvantifikovatelných SMART ukazatelů projektu popisujících celkový cíl, 

specifické cíle a účel, výsledky a výstupy, aktivity a činnosti projektu; 

12. Definování zdrojů pro objektivní ověření dosažení indikátorů a ukazatelů projektu. 
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Obr. 4.1 Grafické znázornění postupu tvorby logického rámce (zdroj: Baňařová, 2012) 

Dle Bartošové (2011) by ukazatele a indikátory, obsažené v logickém rámci sloužící 

především k ověření a analýze shody požadovaného stavu projektu s jeho reálnou podobou, ať 

již v pokročilé fázi přípravy, realizace či provozu projektu, měly být kvantifikované jako 

„SMART“. Při definování ukazatelů a indikátorů se sleduje také provázanost  

v ose: kvantita – kvalita – čas. Uplatnění těchto tří přístupů při určení ukazatelů a indikátorů 

monitorování výsledků, výstupů a cílů projektu zajistí, že tyto ukazatele budou měřitelné, 

porovnatelné, ověřitelné a především široce použitelné k dalšímu statistickému zpracování. 

Závěrečná kontrola logického rámce 

Jak tvrdí Bartošová (2011), posledním krokem uzavírající tvorbu logického rámce by 

měla být kontrola. Autor logického rámce musí ještě jednou ověřit, zda platí: 

 úplnost vertikální a horizontální logiky; 

 dostupnost a spolehlivost objektivně ověřitelných ukazatelů a jejich zdrojů; 

 vstupní předpoklady jsou realistické a kompletní; 

 rizika jsou přijatelná či dostatečně eliminována; 

 pravděpodobnost úspěchu je rozumně očekávatelná; 

 otázky kvality a udržitelnosti projektu byly zahrnuty mezi aktivity a přínosy 

ospravedlňují náklady aktivit. 
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Podle Bartošové (2011) mezi přednosti logického rámce patří jednoduchost, stručnost, 

jednoznačnost, věcně vymezený sled činností (aktivit) na jednom místě, znázornění jejich 

logických vazeb a finančních zdrojů a konkrétní výsledky, které očekáváme včetně 

předpokladů/rizik, které podmiňují dosažení výsledků a cílů projektu. 

4.3 Analýza silných a slabých stránek SWOT 

V počáteční fázi projektu je možné provést předběžnou analýzu rizik a příležitostí 

pomocí metody SWOT. Tato metoda umožňuje nejen analyzovat silné a slabé stránky, ale  

i analyzovat jednotlivé hrozby a příležitosti. Označení SWOT se skládá z prvních písmen 

anglických slov: 

 Strenghts (silné stránky) – vnitřní síly a přednosti; 

 Weaknesses (slabé stránky) – vnitřní slabosti; 

 Opportunities – externí příležitosti; 

 Threats – externí hrozby. 

Výstupem analýzy SWOT může být jak výčet silných a slabých stránek, příležitostí  

a hrozeb ve formě seznamu, tak i forma výčtu ve čtyřech polích tabulky (Tab. 4.4). 

Silné stránky: Příležitosti: 

1. 
2. 
3. 
atd. 

1. 
2. 
3. 
atd. 

Slabé stránky: Hrozby: 

1. 
2. 
3. 
atd. 

1. 
2. 
3. 
atd. 

Tab. 4.4 Tabulka analýzy SWOT (zdroj: Doležal, 2012) 

Velmi důležité je stanovení předmětu SWOT analýzy ještě před jejím prováděním. 

SWOT analýzu lze provádět například jak pro projektový tým, tak pro samotný projekt 

(Doležal, 2012). 
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4.4 Ishikawův diagram 

Základním principem Ishikawova diagramu nazývaným též diagram příčin a následků 

nebo diagram rybí kosti je, že každý následek či problém má svou příčinu nebo kombinaci 

příčin. Pomáhá určit všechny možné i málo pravděpodobné příčiny problému, jež se řeší. 

Ishikawův diagram je nástrojem, který umožnuje analyzovat příčinné souvislosti, vyhledat 

kritické faktory, vymezit správnou hierarchii při řešení problému, vytvořit řetězec příčin  

a následků apod. Často je používán při týmových technikách hledání řešení, jako je například 

brainstorming, kdy shromáždíme co největší množství potenciálních (možných) problémů 

(Baňařová, 2012). 

Ishikawův diagram svým tvarem připomíná kostru ryby (Obr. 4.2), kdy na společné 

páteři leží „hlava“, tj. název problému. Příčiny problému se pak dělí na primární, které tvoří 

základ „kostry“, sekundární, terciální atd. Hlavní „kosti“ vedoucí od páteře znamenají oblasti 

či kategorie, ve kterých se může problém nacházet. Podle webového portálu 

ManagementMania.com se dle příčin většinou hledají v základních 8 dimenzích (8M): 

 Man power - People (Lidé)  - příčiny způsobené lidmi; 

 Methods (Metody) - příčiny způsobené pravidly, směrnicemi, pravidly, legislativou či 

normami; 

 Machines (Stroje) - příčiny způsobené zařízením, jako jsou stroje, počítače, nářadí, 

nástroje; 

 Materials (Materiál) - příčiny způsobené vadou nebo vlastností materiálů; 

 Measurements (Měření) - příčiny způsobené nevhodným nebo špatně zvoleným 

měřením; 

 Mother nature - Environment (Prostředí) - příčiny způsobené kulturou nebo vlivem 

prostředí – teplotou či vlhkostí; 

 Management  - příčiny způsobené nesprávným řízením; 

 Maintenance - příčiny způsobené nesprávnou údržbou. 

Vedlejší kosti pak znamenají konkrétní potenciální příčiny. Takto lze diagram vést ve 

více úrovních příčin a subpříčin. Jak tvrdí Bartošová (2011), obvykle se doporučuje použít 

nejvýše 2 úrovně.  
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K Ishikawovu diagramu lze uvést několik přínosů využívání diagramu, které zmiňuje 

Banařová (2012): 

 jsou jednoduše pochopitelné a použitelné; 

 pomáhají dokumentovat myšlenky a závěry; 

 zajištují systémový přístup k řešení problému; 

 jsou velmi názorná; 

 umožnují využít metod týmové práce a skupinového řešení problému apod. 

 

Obr. 4.2 Ishikawův diagram (zdroj: vlastnicesta.cz, online 2014) 

4.5 WBS – Work Breakdown Structure 

Hierarchická struktura prací WBS (Work Breakdown Structure) slouží k rozložení 

projektu na jednotlivé činnosti do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit 

odpovědnosti, pracnost a časový horizont. WBS slouží k nalezení a zpřehlednění všech činností 

potřebných k dodání výstupů a produktů projektu. Jedná se o stromovou strukturu (Obr. 4.3), 

která je předpokladem toho, že se nezapomene na nic důležitého a na druhé straně garancí, že 

se nebudou dělat zbytečné činnosti. Jednotlivé činnosti mohou být podle potřeby číslované. 

WBS většinou zpracovává projektový manažer vždy před začátkem realizace projektu 

Bartošová (2011).  
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Obr. 4.3 Rozklad (dekompozice) projektu (zdroj: Bartošová, 2013) 

 

4.6 Ganttův diagram 

Hlavním úkolem Ganttova diagramu je dle Bartošové (2011) grafické znázornění 

naplánované posloupnosti činností v čase, které se využívá při řízení projektů nebo programů. 

Diagram zobrazuje ve sloupcích (horizontálně) časové období, ve kterém se plánuje. Podle 

délky plánovaného projektu se zobrazuje období v odpovídající podrobnosti (roky, měsíce, 

týdny, dny). V řádcích (vertikálně) se zobrazují dílčí aktivity (někdy nazývány jako  

úkoly), tedy kroky, činnosti nebo podprojekty a to v takovém pořadí, které odpovídá jejich 

logickému sledu v plánovaném projektu (viz WBS). Nejčastěji se Ganttův diagram používá pro 

plánování aktivit v rámci projektu nebo při koordinaci projektů v rámci nějakého programu 

(Fiala, 2004). 
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Obr. 4.4 Ganttův diagram (zdroj: office.microsoft.com, online 2014) 

 

4.7 Metody síťové analýzy 

Speciální analytické metody, které se používají v případech, kdy je třeba analyzovat 

nebo optimalizovat nějakou síť vzájemně propojených a souvisejících prvků se nazývají 

metody síťové analýzy. Tyto metody nacházejí uplatnění v oblasti řízení projektů, kde prvky 

představují klíčové aktivity projektu ve vzájemné souvislosti a časové vazbě. Metody síťové 

analýzy se soustředí na výpočet nebo optimalizaci kritické cesty mezi jednotlivými prvky. Mezi 

základní metody síťové analýzy patří: Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

V kontextu s metodami síťové analýzy souvisí pojem síťový graf, viz Obr. 4.5. Síťový 

graf zobrazuje projekt ve formě grafu, který vyjadřuje různé vazby mezi činnostmi projektu.  

V projektovém řízení se využívají síťové grafy jak hranově ohodnocené (definované), kde 

hrany grafu představují činnosti v projektu a uzly jejich návaznosti (resp. události mezi 

činnostmi), tak i grafy uzlově ohodnocené (definované), kde uzly grafu reprezentují činnosti  

a hrany vztahy mezi nimi (Bartošová, 2011). 



43 

 

 

Obr. 4.5 Síťový graf (zdroj: e-learning.tul.cz, online 2014) 

 

CPM - Metoda kritické cesty (Critical Path Method) 

Základní deterministickou metodou síťové analýzy je metoda CPM. Úkolem této 

metody je stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty (Obr. 4.6), což je 

sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Metoda CPM umožňuje 

usnadnit efektivní časovou koordinaci dílčích, vzájemně na sebe navazujících činností v rámci 

projektu. Jelikož je metoda kritické cesty deterministická, používá se u přímočarých projektů, 

kde lze doby trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti. Doby trvání pro činnosti projektu 

jsou známy obvykle podle minulých zkušeností a znalostí z údajů o minulých  

projektech (Bartošová, 2011).  

Dle webového portálu ManagementMania.com je kritická cesta definována jako 

(časově) nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu grafu. Platí 

pravidlo, že každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Jakákoliv kritická cesta se 

skládá ze seznamu činností, na které by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce 

zabezpečit včasné dokončení projektu. Datum dokončení posledního úkolu na kritické cestě je 

zároveň datem dokončení projektu. Pro kritické úkoly platí, že jejich celková časová rezerva  

a tedy i volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku tohoto úkolu nebo 

prodloužení jeho doby trvání bude mít vliv na konečné datum projektu. Kritická cesta se 

promítá do časového plánování a řízení projektu prakticky ve všech fázích životního cyklu 

projektu.  
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Obr. 4.6 Znázornění kritické cesty (zdroj: e-learning.tul.cz, online 2014) 

 

PERT analýza 

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) slouží k řízení složitých 

akcí majících stochastickou povahu, což znamená, že doba trvání každé dílčí činnosti se chápe 

jako náhodná proměnná mající určité rozložení pravděpodobnosti. Jak tvrdí Baňařová (2012), 

tato metoda je tedy určena ke stanovení doby trvání činností, u nichž není doba trvání 

jednotlivých činností určena jednoznačně. Každá činnosti je určena použitím tří časů: 

nejoptimističtějším odhadem, nejpesimističtějším odhadem, nejpravděpodobnějším odhadem. 

Očekávaná doba trvání je pak dána vzorcem:  

𝑇𝑒 =
a+4m+b

6
        (4.1) 

kde: 

 a = neoptimističtější čas, 

 b = nejpesimičtější čas, 

 m = nejpravděpodobnější čas, 

 Te = odhad doby trvání. 

 

4.8 Paretova analýza 

Paretovu analýzu (Paretovo pravidlo) definoval italský ekonom Vilfredo Pareto, který 

koncem 19. století zjistil, že v Itálii je 80 % bohatství v rukou 20 % lidí. Postupem doby se 

ukázalo, že uvedené pravidlo platí také v životě organizací a v řídící praxi. Jedná se  

o jednoduchou analytickou techniku, pomůcku, která pomáhá zjednodušit a zacílit projektové 
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řízení a rozhodování. Paretova analýza tak vychází z principu, který říká, že 20% všech našich 

činností přináší 80% zisku. Postupem času se Paretovo pravidlo zkrátilo na Pravidlo 80/20. 

Jak je uvádí Střelec (2012) na webovém portále VlastniCesta.cz, se Paretova analýza 

realizuje v několika krocích: 

1. Definice místa analýzy - výběr procesu, činností, kde chceme zvýšit zisk nebo 

efektivitu. Může se například jednat o reklamaci, neshody ve výrobě, administrativě, 

úspěšnost produktů apod.; 

2. Sběr dat - pro analýzu je zapotřebí získat relevantní data o fungování a jejich hodnoty 

se zapíší do tabulky; 

3. Uspořádání dat - získaná data se seřadí podle největšího výskytu, četností, největší váhy, 

či jiného kritéria. Vždy se však seřadí od největší zvolené hodnoty po nejmenší; 

4. Vytvoření Lorenzovy kumulativní křivky - tato křivka vznikne tak, že se kumulativně 

sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu; 

5. Stanovení kritéria rozhodování - zde se lze rozhodnout a využít striktně Paretova 

pravidla 80/20 a nebo se také lze rozhodnout o odstranění jen 60% neshod apod.; 

6. Identifikování hlavních příčin - z levé strany grafu vzniklého z dat zapsaných do 

tabulky, z hodnoty 80% se vynese čára na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní se pak 

vytvoří svislá čára, která oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat, čili ty, 

které mají největší vliv na následky; 

7. Ustanovení nápravných opatření k odstranění nebo rozvoji příčin, které způsobují 

nejvíce ztrát, anebo naopak vedou k navýšení zisku. 

 

Obr. 4.7 Paretova analýza (zdroj: vlastnicesta.cz, online 2014) 
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4.9 FMEA – analýza možných vad a jejich důsledků  

FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) je metoda umožňující odhadovat a přikládat 

prioritu k možným problémům a rizikům a jejich následkům u nově vznikajících výrobku, 

služeb, procesu nebo projektu, a následně pak vyhodnocovat vhodnost opatření, sloužící  

k eliminaci těchto problémů (Baňařová, 2012). K ohodnocení rizik se využívá součinu tří 

aspektů rizik, kterými jsou: 

 pravděpodobnost výskytu  - jaká je pravděpodobnost, že se daná závada objeví, kde 1 

značí nulový význam a riziko projekt neovlivní a 10 znamená velice nebezpečné riziko, 

které se může objevit bez varování; 

 význam -  jak velký to bude mít dopad, jestliže se závada objeví, kde 1 je použita pro 

nulový význam a riziko projekt neovlivní, 10 značí velice nebezpečné riziko; 

 pravděpodobnost odhalení – jak velká je pravděpodobnost, že bude případná chyba 

odhalena, kde 1 představuje téměř jisté odhalení závady a 10 prakticky nemožné 

odhalení závady. 

Podle Baňařové (2012) probíhá postup analýzy v následujících krocích: 

1. Dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy; 

2. Analýza možných vad – identifikují se možné vady, kterou mohou v průběhu provádění 

dílčích činnost navrženého procesu nastat; 

3. Analýza možných následků vad – posuzuje se dopad vzniku vady; 

4. Analýza možných příčin vad – odhadují se nedostatky navrhovaného procesu; 

5. Analýza stávajících preventivních opatření, které snižují pravděpodobnost výskytu 

vady; 

6. Analýza stávajících způsobů kontroly, jež mohou vadu nebo její příčinu odhalit; 

7. Hodnocení odhalitelnosti možných vad; 

8. Výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou – vypočítá se rizikové 

číslo (RPN), které je součinem hodnot významu, výskytu a odhalitelnosti a následně se 

porovná s kritickou hodnotou, kterou obvykle určuje zákazník (obvyklá kritická 

hodnota RPNkrit je hodnota 125, která odpovídá průměrnému hodnocení všech dílčích 

kritérií); 
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9. Návrh a realizace opatření ke snížení rizik – pro všechny vady, jejich rizikové číslo 

překročilo kritickou hodnotu; 

10. Hodnocení rizik po realizace opatření – opět se hodnotí význam, výskyt a odhalitelnosti 

a vypočítává se rizikové číslo, které se porovnává s kritickou hodnotou. 

Pokud je FMEA dobře zdokumentovaná, lze ji využít při návrhu dalších obdobných 

produktů či služeb v budoucnu. Tuto metodu lze aplikovaná ve všech možných odvětvích, kde 

existuje potřeba něco zlepšit, ať už je to výroba, vývoj nebo dodávání služby. 
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5. Implementace projektu a zhodnocení přínosů 

V této kapitole je věnován prostor pro praktickou implementaci projektu. V první řadě 

je nutné provést analýzu prostředí, jejímž cílem je popsat současný stav daného řešení. Dále 

následuje část zabývající se předprojektovou fází projektu, kde jsou definovány klíčové 

požadavky, oblast řešení a cíloví uživatelé kurzu. Po předprojektové fázi již následuje část 

věnující se samotnému návrhu projektu, další část je věnována popisu realizace samotného 

kurzu. V samotném závěru jsou zhodnoceny přínosy procesu implementace e-learningového 

kurzu. 

5.1 Analýza prostředí 

Střední škola řemeslná s.r.o. je pokračovatelem Všeobecné řemeslné školy založené 

roku 1886. Škola nabízí výuku tříletých učebních oborů středního vzdělání s výučním listem. 

Těmito obory jsou truhlář, tesař, opravář zemědělských strojů, umělecký kovář a zámečník  

a další. Žáci, kteří úspěšně ukončí tříletý učební obor, se mohou přihlásit na dvouleté 

nástavbové studium ukončené státní maturitní zkouškou. Toto studium připravuje žáky pro 

podnikatelskou činnost a je zaměřené na ekonomiku podnikání. 

V současně době je již na škole implementován a zprovozněn LMS Moodle. Z tohoto 

důvodu odpadá proces rozhodování o výběru vhodného LMS nástroje. V nynější době je zatím 

tento systém nepoužíván a neobsahuje žádné funkční kurzy. Je to dáno tím, že zde byl LMS 

Moodle zprovozněn teprve nedávno. V prvních fázích návrhu se zde nachází pouze 

rozpracované kurzy Tesař a Umění raného novověku. Ukázka úvodní přihlašovací stránky do 

LMS  je zobrazena na Obr. 5.1. 
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Obr. 5.1 E-learningový portál SOU Jaroměř (zdroj: vyuka.sou-jaromer.cz,  

online 2014) 

5.2 Předprojektová fáze 

Následuje předprojektová fáze, kde jsou definovány klíčové požadavky, oblast řešení  

a cíloví uživatelé kurzu. Poté je provedena předběžná analýza rizik a příležitostí pomocí metody 

SWOT. 

5.2.1 Cílová oblast 

Oblastí pro vytvoření kurzu bude předmět Matematika - nástavba, jenž je součástí 

výuky nástavbového studia oboru Podnikání. Tento předmět obsahuje učivo rozšiřující  

a prohlubující znalosti žáku, které již v době tříletého učebního studia zakončeného výučním 

listem, získaly v předmětu Matematika. Vzdělávání směřuje k tomu, aby u žáků byly vytvořeny 

předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky. Předmět probíhá po celý 

školní rok s dotací 5 hodiny týdně v prvním i v druhém ročníku nástavbového studia. Jeho 

záměrem je seznámit studenty s problematikou funkcí, posloupnosti, kombinatoriky  

a pravděpodobností, statistiky a analytické geometrie.  

Cílem tak je vytvoření e-learningového kurzu, který bude využit jako podpora výuky 

žákům nástavbového studia v předmětu Matematika – nástavba. 
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5.2.2 Základní požadavky 

Je důležité, aby vytvořený kurz Matematika – nástavba splňoval několik požadavků: 

 jasná a přehledná struktura kurzu; 

 jednoduché ovládání pro uživatele, kteří nemají zkušenost s LMS Moodle; 

 možnost vložení různorodých typů studijních materiálů (např. prezentace, textový 

dokument, obrázek, video, apod.); 

 možnost online testování – cvičný test, písemka, úkol, atd.; 

 možnosti hodnocení testování; 

 umožnění vzájemné interakce a zpětné vazby (komunikace mezi studenty a učiteli). 

5.2.3 Uživatelé 

Uživateli kurzu budou učitelé vyučující matematiku a žáci nadstavbového studia, kteří 

patří do cílové skupiny výuky. Úkolem učitele kurzu bude dohlížet na činnosti žáků, 

usměrňovat je, verifikovat a hodnotit jejich znalosti a dovednosti. Dále budou moci s uživateli 

kurzu komunikovat, poskytovat konzultace a řešit případné problémy.  

5.2.4 SWOT analýza 

V předprojektové fázi projektu je možné provést předběžnou analýzu rizik a příležitostí 

pomocí metody SWOT. Tato metoda umožňuje nejen analyzovat silné a slabé stránky, ale  

i analyzovat jednotlivé hrozby a příležitosti. Předmětem SWOT analýzy byla stanovena  

implementace e-learningového kurzu. Analýza tak byla řízena odpověďmi na otázky: 

 Jaké jsou silné stránky implementace e-learningového kurzu? 

 Jaké jsou slabé stránky implementace e-learningového kurzu? 

 K jakým příležitostem vede implementace e-learningového kurzu? 

 Jakým hrozbám musí čelit implementace e-learningového kurzu? 

Silné stránky 

 neomezený přístup k výukovým materiálům; 

 interaktivní forma výuky; 

 přitažlivost pro studenty; 
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 aktuálnost informací; 

 vzájemná komunikace mezi žáky a učiteli. 

Slabé stránky 

 časová náročnost tvorby obsahu; 

 závislost na technologiích – přístup k počítači a internetu. 

Příležitosti 

 zefektivnění stylu výuky; 

 lépe připravení studenti v hodinách; 

 zlepšení prospěchu žáků; 

 zefektivnění komunikace mezi žáky a učitelem. 

Hrozby 

 nedostatek studijních materiálů; 

 nezájem lektorů o kvalitní obsah; 

 špatně navržená struktura kurzu; 

 IT znalosti žáků a učitelů; 

 nedodržení časového harmonogramu. 

Úkolem SWOT analýzy bylo najít oblast, ve kterých má projekt implementace 

 e-learningového kurzu své slabiny, a ve kterých je naopak silný. Na základě těchto informací 

byly následně určeny jednotlivé hrozby a příležitosti projektu. 

5.3 Návrh projektu 

Základní informace o projektu jsou zahrnuty do identifikační listiny projektu. Pomocí 

logického rámce jsou určeny cíle projektu a činnosti vedoucích k jejich dosažení. Dále je 

vytvořen harmonogram činností a přiřazení zdrojů konkrétním úkolům. Jelikož není třeba 

zajišťovat finanční prostředky, bude v tomto případě potlačená nákladová analýza. Celý projekt 

je financován v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
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(OP VK). Je také potřeba zjistit jaké jsou potenciální rizika ohrožující projekt, k čemuž je 

využita metoda FMEA. 

5.3.1 Identifikační listina projektu 

Jak již bylo řečeno v kapitole 4.1, identifikační listina projektu slouží k přehledu 

základních informací o projektu a předchází samotnému zahájení projektu.  

 

Tab. 5.1 Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní vypracování) 

V identifikační listině projektu byl definován záměr, cíl, výstup projektu a plánovány 

termín zahájení a ukončení projektu. Byly stanoveny hlavní milníky, dále určena zodpovědná 

osoba, definovány kritéria úspěšnosti a v neposlední řadě identifikována významná rizika, která 

mohou projekt ohrozit. 

Název: E-learningový kurz pro předmět Matematika - nástavba

Zadavatel: SOU Jaroměř

Záměr: Zvýšení kvality výuky předmětu Matematika - nástavba

Cíl: Vytvoření e-learningového kurzu.

Výstupy: E-learningový kurz v LMS Moodle

Plánovaný termín zahájení: 1.11.2013

Plánovaný termín ukončení: 1.9.2014

Hlavní milníky: a) Analýza vstupních požadavků

b) Vytvoření struktury kurzu

c) Pilotní testování

d) Spuštění kurzu ve výuce

Zoodpovědná osoba: Garant LMS - Zástupce ředitele školy

Kritéria úspěšnosti: Zlepšní prospěchu žáků.

Zlepšení komunikace mezi učitelem a žáky.

Možnost průběžné kontrololy znalosti žáků.

Lépe připravení žáci v hodinách.

Zefektivnění stylu výuky.

Významná rizika: Dodržení časového harmonogramu.

Dostatek podkladů.

Dostatek studijních materiálů.

Velké množství chyb v testování.

Schvalovatel: Podpis

Identifikační listina projektu

Další specifikace projektové úlohy

Schválení projektu

Scháleno dne:
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5.3.2 Logický rámec 

Následně je potřeba získat jasnou představu o cílech projektu a činnostech, vedoucích  

k jejich dosažení. K tomuto účelu se sestavuje tzv. logický rámec.  

 

Tab. 5.2 Logický rámec k projektu implementace e-learningového  

kurzu pro střední školy (zdroj: vlastní vypracování) 

 

Pomocí logického rámce byl vymezen konkrétní cíl projektového záměru, definovány 

dílčí klíčové aktivity projektu, jejich vzájemné logické vazby, konkrétní výstupy projektu  

a zdroje jejich ověření. V počáteční fázi logický rámec umožňuje ujasnit si celkové cíle projektu 

a jeho nutné předpoklady. V dalších fázích slouží ke kontrole a závěrečnému hodnocení. 

  

Záměr (celkový cíl 

projektu)

- Zvýšení kvality výuky předmětu 

Matematika - nástavba.

- Hodnocení žáků,

národní srovnávací zkoušky,

srovnávací maturity.

- Statistiky školy a výsledky 

srovnávacích zkoušek.

Cíl (účel projektu)

- Vytvoření e-learningového kurzu. - Návštěvnost kurzu. - Google Analytics, Moodle statistiky. - Časový harmonogram.

Očekávané výstupy a 

výsledky

-

-

-

-

-

Přístup žáků k výukovým materiálům kdykoliv a 

odkudkoliv.

Zefektivnění stylu výuky.

Zlepšení komunikace mezi učitelem a žáky.

Možnost průběžné kontrololy znalosti žáků.

Lépší připravenost žáků.

-

-

-

-

-

Četnost přihlášení.

Prospěch žáků.

Četnost komunikace.

Dílčí, finální testy.

Úspěšnost zkoušek.

-

-

-

-

-

Google Analytics, Moodle statistiky.

Statistiky prospěchu žáků.

Počet  příspěvků v diskuzích.

Výsledky testů.

Statistiky školy.

-

-

-

-

PC vybavenost.

IT znalostí studentů.

IT znalostí učitelů.

Motivace studentů.

Klíčové 

aktivity/činnosti

-

-

-

-

-

Analýza.

Vytvoření materiálů a otázek.

Pilotní testování.

Vyhodnocení testování a následná úprava.

Ostré spuštění kurzu.

-

-

-

-

-

Rozhovory.

Literární zdroje.

Projektová dokumentace.

Sjetiny chyb.

Výkazy práce členů týmu.

-

-

-

Dostatek podkladů.

Dostatek studijních materálů.

Vélké množství chyb v 

testování.

-

-

-

-

Ochota učitelů ke spolupráci.

Schválení projektu ředitelem 

školy.

Získání informací o obsahu 

výuky.

x

x

Název projektu: E-learnignový kurz pro střední školy

Logické kroky / hierarchie cílů / intervenční 

logika
Objektivně  ověřitelné ukazatele Zdroje a prostředky ověření ukazatelů Předpoklady, rizika projektu
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5.3.3 Identifikace dílčích činností 

Pro řízení projektu je v první řadě nutné rozložit celý proces implementace  

e-learningového kurzu na jednotlivé dílčí činnosti. Tyto činnosti byly identifikovány  

a rozděleny do šesti fází, jež jsou analýza, návrh, vývoj, implementace, testování a ukončení 

projektu (Tab. 5.3). U všech činností byly také na základě racionálního odhadu stanoveny jejich 

doby trvání. K identifikaci dílčích činností byla použita metoda WBS. Činnosti Analýza 

vstupních požadavků, Vytvoření struktury kurzu, Pilotní testování a Spuštění kurzu ve výuce 

byly označeny jako milníky. Tyto milníky je nutno bezpodmínečně splnit v daném termínu, aby 

bylo možno v projektu dále pokračovat.  

 

Tab. 5.3 Seznam dílčích činností a jejich doby trvání (zdroj: vlastní vypracování) 

Název úkolu Doba trvání

      1.1 Vymezení problému 1 den

      1.2 Analýza vstupních požadavků 5 dní

      1.3 Analýza časového rozvrhu 1 den

      2.1 Návrh struktury kurzu 2 dny

      2.2 Určení cílové skupy studentů 1 den

      3.1 Výběr konkrétních učebních textů 4 týdny

      3.2 Tvorba studijních materiálů 5 týdnů

      3.3 Tvorba testovacích úloh 3 týdny

      3.4 Založení účtů 5 dní

      4.1 Vytvoření struktury kurzu 1 den

      4.2 Implementace studijních materiálů 3 dny

      4.3 Implementace testovacích úloh do testů 3 dny

      4.4 Implementace diskuzního fóra 1 den

      4.5 Definování přístupových práv 1 den

      5.1 Pilotní testování 14 dní

      5.2 Úpravy 5 dní

      6.1 Spuštění kurzu ve výuce 1 den

   5. Testování

   6. Ukončení projektu

Implementace e-learningového kurzu

   3. Vývoj

   2. Návrh

   1. Analýza

   4. Implementace
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Po identifikaci dílčích činností byly tyto činnosti importovány do softwarového nástroje 

Microsoft Project 2010. Mezi jednotlivými činnostmi byly také definovány vazby. Následně  

k jednotlivým činnostem bylo nezbytné přiřadit zdroje. V projektu byly využity především 

zdroje pracovní.  Pro řešení konfliktů nebo přetížení zdrojů byly tyto zdroje vyrovnány čili 

posunuty na pozdější termín nebo rozděleny dle daného nastavení. Přehled přiřazení zdrojů  

k jednotlivým činnostem je zobrazen na Obr. 5. 3. Po vyrovnání zdrojů a po nastavení 

pracovního kalendáře byly automaticky dopočítány přesné termíny zahájení a dokončení 

jednotlivých činností (Obr. 5. 2).  

 

Obr. 5.2 Přehled činností v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 
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Obr. 5.3 Přiřazení zdrojů k činnostem v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

5.3.4 Ganttův diagram 

Ganttův diagram (Obr. 5.4) graficky znázorňuje návaznosti dílčích činností a jejich 

délky trvání včetně data zahájení a ukončení. Činnosti, u kterých je zobrazeno datum, 

představují již dříve zmíněné milníky. 

 

Obr. 5.4 Přehled činností v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 
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Z Ganntova diagramu vyplývá, že se v modelu nenachází žádné kritické činností, které 

by jinak byly vyznačeny červenou barvou a ohrožovaly by plánovaný termín ukončení projektu. 

To je zapříčiněno značnou časovou rezervou mezi fází testování, jejíž ukončení je stanovené na 

17. 3. 2014, a spuštěním kurzu ve výuce, jenž je naplánované na začátek školního 

roku 1. 9. 2014. Vypočtená doba trvání celého projektu tak vyšla na 207 dní. Pomineme-li 

časovou rezervu mezi fází testování a spuštěním kurzu ve výuce, bez této rezervy vychází doba 

implementace e-learningového kurzu na 91 dní. 

5.3.5 PERT analýza 

Jelikož ale stanovení doby jednotlivých trvání činností nemusí být až tak jednoznačné, 

je vhodné také stanovit doby trvání činností dle určité pravděpodobnosti. K tomuto účelu byla 

využita metoda PERT, jenž slouží k řízení činností majících stochastickou povahu. To 

znamená, že doba trvání každé dílčí činnosti se může chápat jako náhodná proměnná. Pro 

provedení PERT analýzy bylo nutné nejprve u každého úkolu určit tzv. optimistickou, 

pesimistickou a očekávanou dobu trvání úkolu a následně dosadit tyto doby trvání do 

následujícího vzorce: 

𝑇𝑒 =
a+4m+b

6
        (5.1) 

kde: 

a = neoptimističtější čas, 

b = nejpesimičtější čas, 

m = nejpravděpodobnější čas, 

Te = odhad doby trvání. 

Poměr vah byl nastaven na hodnotu 1:4:1. 

 

V PERT analýze byla vynechána časová rezerva mezi fází testování a spuštěním kurzu 

ve výuce. Byla tak aplikována pouze část projektu od fáze analýzy až po fázi testování. 
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Tab. 5.4 PERT analýza (zdroj: vlastní vypracování) 

Optimistická dobra trvání projektu byla stanovena na 73 dnů, nejočekávanější doba na 

91 dnů a pesimistická na 129 dnů. Odhad doby trvání projektu pomocí PERT analýzy po 

výpočtu vyšel na 94,3 dnů. Odhad doby trvání realizace projektu od fáze analýzy až po testování 

je dle analýzy PERT delší než byla původní odhadovaná doba trvání (91 dnů). 

5.3.6 Analýza rizika FMEA 

Dále je potřeba identifikovat potenciální rizika projektu. Implementace e-learningového 

kurzu může být ovlivňována mnoha riziky, jejichž důsledky působí na daný cíl. V případě, že 

jsou tato rizika správně identifikována, mohou být některá z nich do značné míry eliminována. 

Ostatní rizika, kterým se nelze vyhnout, jsou takto alespoň dopředu známa. K ohodnocení rizik 

bylo využito součinu tří aspektů rizika, kterými jsou: 

 Význam - jak velký dopad bude mít, pokud se závada objeví (1 – žádný,  

10 – nebezpečný);  

 Výskyt - jak velká je pravděpodobnost, že se daná závada objeví (1 – závada je 

nepravděpodobná, 10 – závada je téměř nevyhnutelná);  

 Odhalitelnost - jaká je pravděpodobnost, že případná chyba bude odhalena (1 – téměř 

jisté odhalení, 10 – odhalení je téměř nemožné); 

Součinem výše uvedených tří čísel vznikne rizikové číslo. Toto číslo se následně 

porovnává se stanovenou kritickou hodnotou, která udává míru chybovosti, jež jsme ochotni 

akceptovat. Nejčastěji používanou hodnotou je 125 a stejná hodnota byla použita i pro tento 

projekt. 

Název úkolu a (ve dnech) m (ve dnech) b (ve dnech) Te

Implementace e-learningového kurzu 73 91 129 94,3

   1. Analýza 6 7 12 7,7

   2. Návrh 2 2 5 2,5

  3.  Vývoj 51 61 84 63,2

      3.1. Výběr konkrétních učebních materiálů 15 20 25 20,0

      3.2. Tvorba studijních textů 20 25 30 25

      3.3. Tvorba testovacích úloh 10 15 20 15

      3.4. Založení účtů 4 5 7 5

   4. Implementace 52 63 87 65,2

   5.  Testování 13 19 30 19,8
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Z tabulky 5.6 vyplývá, že kritickou hodnotu překročily celkem tří příčiny možných vad, 

kterými jsou chybné vytvoření testovacích úloh, nedostatečná analýza vstupních požadavků a 

zaneprázdnění pedagoga. 

 

Tab. 5.5 Analýza rizik FMEA (zdroj: vlastní vypracování) 

U těchto tří příčin je vhodné provést analýzu a navrhnout opatření, která sníží rizikové 

číslo pod kritickou hodnotu. Výsledná opatření jsou uvedena v tabulce 5.5 ve sloupci s názvem 

doporučená opatření. Ve sloupci odpovědnost je uvedena osoba, která je odpovědná za 

provedení opatření. Řešení rizik může způsobit vznik dalších rizik, což nebyl případ tohoto 

projektu a počet možných vad v konečné tabulce FMEA se tak analýzou nezměnil. V tabulce 

5.6 je zobrazena výsledná analýza FMEA po provedení opatření. 

Možná vada
Možné následky 

vad
V

ýz
n

am
Možné příčiny

V
ýs

ky
t

Stávajícá opatření 

pro prevenci

O
d

h
al

it
e

ln
o

st

R
iz

ik
o

vé
 č

ís
lo

Doporučené 

opatření
Odpovědnost

Provedená 

opatření

V
ýz

n
am

V
ýs

ky
t

O
d

h
al

it
e

ln
o

st

R
iz

ik
o

vé
 č

ís
lo

Chyby v zadání 1 Žádné 5 35

Chybné vytvoření 

testovacích úloh
3

Vizuální kontrola 

před uložením 

testovací úlohy

6 126

Provést kontrolní 

testování úloh a 

jejich porovnání se 

zadáním úloh

Tvůrce kurzu, 

pedagog

Kontrolní 

testování 

zavedeno

7 3 3 63

Špatně nastavena 

přístupová práva
2 Kontrola 5 80

Nesprávné určení 

cílové skupiny 

studentů

2 Žádné 4 64

Nedostatečná 

analýza vstupních 

požadavků

6
Konzultace se 

zadavatelem
4 168

Zvýšení četnosti 

komunikace

Tvůrce kurzu, 

pedagog

Zlepšení 

komunikace mezi 

tvůrcem kurzu a 

pedagogem

7 4 3 84

Chybný návrh 

struktury kurzu
3 Zpětná vazba 4 84

Špatně zvolený 

webhoting
2

Konzultace s 

provozovatelem 

webhostingu

4 72

Omezený výkon 

serveru
3 Žádné 3 81

Zaneprázdnění 

pedagoga
6 Žádné 4 144

Úprava časového 

plánu
Pedagog

Provedena 

úprava časového 

plánu 

6 4 3 72

Nedostatečný výběr 

učebních textů
3 Žádné 4 72

Nedostatek 

studijních 

materiálů

6
Nízka podpora 

výuky

Chyby v 

testovacích 

úlohách

Nesprávné 

vyhodnocení 

testu

7

Špatně založený 

účet  uživatele

Nemožnost 

přístupu do LMS
8

Nefunkční či 

pomalý běh LMS 
9

Technické 

problémy

Špatně 

nadefinovaný 

kurz 

Nespokojenost 

uživatelů
7
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Tab. 5.6 Analýza rizik FMEA po provedení nápravných opatření  

(zdroj: vlastní vypracování)  

Možná vada
Možné následky 

vad

V
ýz

n
am

Možné příčiny

V
ýs

ky
t

Stávajícá opatření 

pro prevenci

O
d

h
al

it
e

ln
o

st

R
iz

ik
o

vé
 č

ís
lo

Doporučené 

opatření
Odpovědnost

Provedená 

opatření

V
ýz

n
am

V
ýs

ky
t

O
d

h
al

it
e

ln
o

st

R
iz

ik
o

vé
 č

ís
lo

Chyby v zadání 1 Žádné 5 35

Chybné vytvoření 

testovacích úloh
3

Vizuální kontrola 

před uložením 

testovací úlohy

3 63

Špatně nastavena 

přístupová práva
2 Kontrola 5 80

Nesprávné určení 

cílové skupiny 

studentů

2 Žádné 4 64

Nedostatečná 

analýza vstupních 

požadavků

4
Konzultace se 

zadavatelem
3 84

Chybný návrh 

struktury kurzu
3 Zpětná vazba 4 84

Špatně zvolený 

webhoting
2

Konzultace s 

provozovatelem 

webhostingu

4 72

Omezený výkon 

serveru
3 Žádné 3 81

Zaneprázdnění 

pedagoga
4 Žádné 3 72

Nedostatečný výběr 

učebních textů
3 Žádné 4 72

Nedostatek 

studijních 

materiálů

6
Nízka podpora 

výuky

Chyby v 

testovacích 

úlohách

Nesprávné 

vyhodnocení 

testu

7

Špatně založený 

účet  uživatele

Nemožnost 

přístupu do LMS
8

Nefunkční či 

pomalý běh LMS 
9

Technické 

problémy

Špatně 

nadefinovaný 

kurz 

Nespokojenost 

uživatelů
7
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5.4 Popis tvorby kurzu 

E-learningový kurz je základní jednotkou struktury, se kterou lze v systému Moodle 

pracovat. Před začátkem vytváření obsahu a jednotlivých činností kurzu je nutné požádat 

správce systému o vytvoření nového, prázdného e-learningového kurzu. Správce systému 

potřebuje vědět několik základních údajů o vytvářeném kurzu, jako je jeho název, zkrácený 

název a dále jména tvůrců kurzu, respektive učitelů. 

Když správce systému kurz vytvoří, lze začít s vytvářením jeho obsahu, s úpravou 

struktury a částečně i vzhledu. Realizace těchto úkonů samozřejmě vyžaduje přihlášení do 

systému. Po přihlášení do systému Moodle se zobrazí Titulní strana, která většinou obsahuje 

nabídku kurzů nazvanou Moje kurzy (Viz. Obr. 5.5). Jsou to kurzy, do kterých je umožněn 

přístup, tj. uživatel má v daném kurzu přiřazenou některou z definovaných rolí, například 

student, učitel apod. 

 

Obr. 5.5 Titulní strana systému Moodle (zdroj: vlastní vypracování) 

 Před začátkem vytváření studijního obsahu daného kurzu je vhodné provést jeho 

základní nastavení. Nastavení lze zobrazit přes odkaz Upravit Nastavení v bloku Nastavení. 

Následně je zobrazen formulář (Obr. 5.6), jenž obsahuje položky Obecná nastavení, Popis, Typ 

uspořádání kurzu apod.  
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Obr. 5.6 Formulář pro nastavení kurzu (zdroj: vlastní vypracování) 

Nyní následuje samotná tvorba studijního obsahu. Obsah kurzu lze strukturovat do 

jednotlivých sekcí. Pro uspořádání kurzu je možné vybrat jeden z několika různých formátů 

(například týdenní uspořádání, tematické uspořádání atd.). V našem případě bylo po analýze 

požadavků rozhodnuto o tematickém uspořádání kurzu. Obsah kurzu tak byl rozdělen do pěti 

sekcí: 

 funkce; 

 posloupnosti; 

 kombinatorika a pravděpodobnost; 

 statistika; 

 analytická geometrie. 

Prvním krokem k editaci kurzu je nutné zapnout režim úprav. V tomto režimu je 

umožněno vkládat různé typy materiálů a činností, což lze provést pomocí odkazu Přidat 

činnost nebo studijní materiál v dolní části každé sekce (Obr. 5.7).  
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Obr. 5.7 Režim úprav systému Moodle (zdroj: vlastní vypracování) 

Lze vkládat různé typy studijních materiálů, kterými je možno plnit e-learningový  

kurz (Obr 5.8). Většinou je jejich vložení do kurzu poměrně intuitivní a neklade zvýšené nároky 

na počítačovou gramotnost pedagoga. Jako studijní materiál lze například vložit webovou 

stránku, odkaz URL nebo soubor v podobě textového souboru, PDF souboru či jako prezentace. 

Systém Moodle umožňuje vkládat také ankety, dotazníky, fóra, testy, úkoly apod.  

 

Obr. 5.8 Formulář Přidat činnost nebo studijní materiál (zdroj: vlastní vypracování)  
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 V našem případě byl studijní obsah nejčastěji tvořen PDF soubory, diskuzními fóry  

a v neposlední řadě také pomocí testů. Způsob testování v systému Moodle může být v rámci 

dobrého naplánování velmi přehledný a efektivní, jak pro studenty, tak pedagogy. Využití 

elektronických testů přináší mnoho výhod, mezi něž patří variabilita testů, různé typy testových 

úloh, možnost míchání úloh, nastavení přístupu k testu, úspora času při hodnocení 

vypracovaných testů apod. Nejprve je ale nutné vytvořit jednotlivé testovací úlohy, které je 

možné využívat při tvorbě různých typu testů včetně testů s náhodně generovanými úlohami. 

Vytvořit jednotlivé testovací úlohy lze přes odkaz Banka úloh v bloku Nastavení, kde lze mimo 

jiné také testovací úlohy uspořádat do kategorií, což umožnuje flexibilnější tvorbu testů, 

jednodušší vyhledávání konkrétních úloh, ale i generování úloh (Obr. 5.9). 

 

Obr. 5.9 Banka úloh (zdroj: vlastní vypracování) 

 LMS Moodle umožnuje vytvoření několika typu testovacích otázek (Obr 5.10). 

Nejčastěji byl zvolen typ Numerická úloha, Výběr z možných odpovědí a Doplňovací úloha 

(cloze).  
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Obr. 5.10 Typy testových úloh v systému Moodle (zdroj: vlastní vypracování) 

Numerická úloha je vhodná pro úlohy vyžadující jako odpověď číselný údaj. Úloha typu 

Výběr z možných odpovědí umožnuje definovat možnosti, z kterých potom studenti vybírají 

jednu nebo více správných odpovědí. Tyto dva typy úloh mají přesně stanovenou formu, což 

může být v některých případech omezující. Z tohoto důvodu byl také použit typ Doplňovací 

úloha (cloze), ve které lze vytvářet úlohu zadáním specifického kódu, jenž musí tvůrce úlohy 

znát. Ukázka návrhu doplňovací úlohy je zobrazena na Obr. 5.11, výsledná podoba této úlohy  

na Obr 5.12. 

 

Obr. 5.11 Ukázka návrhu doplňovací úlohy (zdroj: vlastní vypracování) 



66 

 

 

Obr. 5.12 Ukázka doplňovací úlohy (zdroj: vlastní vypracování) 

Kurz je v současné době studentům nedostupný. Spuštění kurzu je na Střední škole 

řemeslné naplánováno na začátek školního roku (1. 9. 2014). Vytvořený kurz pro předmět 

Matematika - nástavba je koncipován tak, aby ho byl schopen ovládat každý pedagog, tedy 

vkládat a odebírat studijní materiál bez sebemenších problémů. Úprava obsahu kurzu je 

intuitivní, popřípadě existuje kvalitní nápověda přímo v systému nebo rozšířená nápověda na 

stránkách Moodle. Co se týče administrace a technických stránek věci, tato oblast je 

v kompetenci osoby, jenž se na škole zabývá technickou podporou LMS Moodle. Úkolem této 

osoby je především zakládání účtů, definování přístupových práv, práce s databází apod., čili 

zajištění správného chodu celého systému. Ukázka výsledného kurzu je zobrazena na Obr. 5.13 

 

Obr. 5.13 Konečná podoba kurzu pro předmět Matematika – nadstavba 

 (zdroj: vlastní vypracování) 
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5.5 Zhodnocení přínosů 

Využití základních principů a nástrojů projektového řízení k implementaci  

e-learningového kurzu přispělo především k důkladnému naplánování a řízení celého projektu.  

V předprojektové fázi projektu byla provedena předběžná analýza rizik  

a příležitostí pomocí metody SWOT, jenž umožnila identifikovat silné a slabé stránky 

implementace e-learningu a analyzovat jednotlivé příležitosti a hrozby, které by mohly projekt 

ohrozit. Velkým přínosem je rozpracování projektu v logickém rámci, kde lze s přehledem 

vyčíst všechny potřebné informace, které jsou důležité pro jeho realizaci. Taktéž určení účelu, 

cíle a akčních kroků, atd. v identifikační listině projektu, jehož struktura je základem pro 

jednoznačné zadání projektu, je důležité. Dalším přínosem je časová analýza zpracovaná  

v programu Microsoft Project 2010, s jehož pomocí mohla být definovaná časová náročnost 

implementace kurzu. Jelikož stanovení doby jednotlivých trvání činností nemusí být tak 

jednoznačné, byla stanovena doba trvání činností dle určité pravděpodobnosti za pomoci 

metody PERT. Následně byly určeny možné rizika a problémy, které by mohly vzniknout 

během realizace projektu a ohrozit jeho průběh.  Pomocí analýzy FMEA tak byly popsány 

největší rizika, následky a byly navrženy opatření ke snížení jejich rizika. 

Co se týče samotného kurzu, základními hledisky pro hodnocení přínosů je, jak bude 

vytvořený kurz vyhovovat samotným žákům a pedagogům. Většina přínosů tohoto kurzu ze 

samé podstaty bude totožná s výhodami e-learningu, popsanými v předchozích kapitolách.  

V první řadě bude vytvořený kurz představovat výhodu pro samotné studenty. Jednak 

by měl žákům ulehčit studium a zlepšit podmínky pro jejich přípravu, ale také podněcovat jejich 

zájem o studium daného předmětu. Díky kurzu by mělo docházet k vyšší míře interaktivity. 

Studenti tak mohou například stahovat potřebné materiály a přitom konzultovat různé problémy 

se svými spolužáky nebo přímo učitelem prostřednictvím diskuzních fór. Písemným projevem 

se tak mohou projevovat i studenti, kteří by jinak v klasické hodině měli strach konzultovat své 

problémy před celou třídou. Studujícím také velmi ulehčí práci přehledné rozdělení učiva do 

lekcí dle učebnice, cvičné testy a pravidelně aktualizované údaje ze současného dění. Dalším 

přínosem je časová flexibilita, což znamená, že může daný kurz student využívat odkudkoli  

a kdykoli a může si tak studijní harmonogram rozvrhnout podle své potřeby. Jedním z dalších 

přínosů, jak pro učitele, tak pro studenty, je úspora času v případě psaní testů. Testy se 

vyhodnocují ihned a odpadá tak čekání na vyhodnocení testu pedagogem. Velkou výhodou je 

také možnost studia handicapovaných nebo právě nemocných studentů, kteří nemohou na dané 
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hodiny pravidelné docházet. Jelikož jsou studenti v dnešní době počítačově gramotní, měl by 

jim takový styl výuky vyhovovat a nebude jim činit výraznější problémy. Hlavní výhoda  

e-learningového kurzu pro pedagogy spočívá v usnadnění práce. Pokud je kurz kvalitně 

zpracován, je možné jej další roky pouze tzv. recyklovat. V průběhu času se může kurz pouze 

doplňovat o nové informace a přidávat další materiály. 

V době, kdy bude kurz uveden do ostrého provozu, mohou být zhodnoceny konkrétní 

přínosy a případné nedostatky dotazováním studujících například pomocí dotazníku, 

rozeslaným e-mailem, případně vytvořením ankety přímo v kurzu v LMS Moodle.  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh projektu k implementaci  

e-learningového kurzu pro Střední školu řemeslnou s.r.o. pro podporu výuky předmětu 

Matematika pro nástavbové studium. Při tvorbě návrhu projektu bylo využito vybraných 

nástrojů a metod projektového řízení.  

V teoreticko-metodologické části diplomové práce jsou popsány nezbytné pojmy, 

poznatky a teorie související s problematikou projektového řízení a e-learningu. Dále byly 

popsány jednotlivé metody a nástroje projektového řízení, jež mohou být pro návrh a řízení 

projektu využity. Pro zpracování teoreticko-metodologické části byla využita odborná literatura 

a internetové zdroje uvedené v seznamu použité literatury. 

Praktická část diplomové práce je věnována samotnému návrhu, implementaci  

a zhodnocení konkrétních přínosů projektu. Návrh projektu ve svém základu vychází  

z počáteční SWOT analýzy, identifikační listiny projektu a sestaveného logického rámce, který 

pomohl ujasnit cíl projektu. Následně byl projekt naplánován a zpracován v programu 

Microsoft Project 2010, s jehož pomocí byla definovaná časová náročnost implementace  

e-learningového kurzu, jenž byla následně rozvinuta pomocí PERT analýzy. Pro identifikaci 

možný překážek a rizik a pro následný návrh opatření bylo využito metody FMEA. Návrh 

projektu probíhal ve spolupráci se zadavatelem projektu tak, aby proces implementace  

a samotný výsledek projektu co nejvíce odpovídal jeho potřebám.  

Samotný e-learningový kurz byl vytvořen v rámci projektu OPVK a byl navrhnut tak, 

aby co nejvíce usnadnil a obohatil výuku nejen studentům daného předmětu, ale také usnadnil 

práci pedagogům. Při naplňování e-learningového kurzu bylo postupováno dle platných zásad 

e-learningu. 

Na základě zpracovaného návrhu projektu implementace e-learningového kurzu, který 

má všechny potřebné náležitosti projektu a vytvoření základní verze e-learningového kurzu, 

která je tak připravena pro výuku a odpovídá požadavkům zadavatele, lze považovat cíl této 

práce za splněný. 

Závěrem lze říct, že čas strávený nad touto diplomovou prací byl pro autora velkým 

přínosem a znalosti, které získal, byly dostatečně rozšířeny. 
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