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Příloha 1: Dokumenty používané oficiálně u metodiky PRINCE2 a jejich 

využití ve firmě KVADOS, a.s. 

 

Dokumenty jsou rozděleny mezi jednotlivé procesy metodiky PRINCE2, kterých se převážně 

týkají a při kterých se vyplňují. V závorkách jsou uvedeny oficiální anglické názvy. V pravém sloupci 

je napsáno, zdali dokument firma KVADOS používá či nikoli (ano/ne/nezjištěno). 

 

1. Zahájení projektu (Starting Up a Project): 

 Mandát projektu (Project Mandate) ano 

 Náčrt Obchodního případu (Outline Business Case) ano  

 Charta projektu (Project Brief) zpracovává zadavatel 

 Deník projektového manažera (Daily Log) ano 

 Projektový plán (Project Plan) ano 

 Přehled o získaných zkušenostech (Lessons Log) ano 

 Popis produktu projektu (Project Product Description) ano 

 

2. Nastavení projektu (Initiating a Project): 

 Obchodní případ (Business Case) ano 

 Plán revize přínosů (Benefits Review Plan) ne 

 Registr otevřených bodů (Issue Register) ano 

 Záznamy o konfiguračních položkách (Configuration Item Record) ano 

 Strategie řízení konfigurace (Configuration Management Strategy) ne 

 Strategie řízení komunikace (Communication Management Strategy) ano 

 Dokumentace nastavení projektu (Project Initiation Documentation) ano 

 Popis produktu (Product Description) ano 

 Produktový rozpad (Product Breakdown Structure) ano 

 Kontrolní seznam produktu (Product Checklist) ano 

 Vývojový diagram produktu (Product Flow Diagram) nezjištěno 

 Registr rizik (Risk Register) ano 

 Registr kvality (Quality Register) ne 

 Strategie řízení kvality (Quality Management Strategy) ne 

 Strategie řízení rizik (Risk Management Strategy) ano 

 Plán nastavení projektu (Project Initiating Plan) nezjištěno 

 

3. Řízení přechodu mezi etapami (Managing Stage Boundaries): 

 Zpráva o ukončení etapy (End Stage Report) ano 

 Zpráva o získaných poznatcích (Lessons Report) ano 

 Plán etapy projektu (Project Stage Plan) ano 
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4. Kontrola etapy (Controlling a Stage): 

 Zpráva o výjimce (Exception Report) ano 

 Zpráva o stavu etapy (Highlight Report) ano 

 Zpráva o otevřeném bodu (Issue Report) ano 

 Výkaz stavu produktu (Product Status Account) ano 

 

5. Řízení dodávky produktu (Managing Produt Delivery): 

 Balík práce (Work Package) ano 

 Zpráva o stavu balíku práce (Checkpoint Report) ano 

 Plán dodávky (Project Plan Delivery) ano 

 

6. Ukončení projektu (Closing a Project): 

 Zpráva o ukončení projektu (End Project Report) ano 

 Zpráva o získaných poznatcích (Lessons Report) ano  
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Příloha 2: Kompletní scénář rozhovoru s ředitelem projektů společnosti 

KVADOS, a.s. 

 

Respondent: Ing. Martin Hamala Tazatel: Bc. Daniel Otisk 

Místo: Sídlo spol. KVADOS - Ostrava Datum a čas: 24. 3. 2015 v 8:30 hod. 

Cíl: Získat kvalitní a konkrétní informace o používané metodice PRINCE2 ve spol. KVADOS.  

Dále několik tematických faktů o firmě. 

Celkový výsledek pozorování: KVADOS a.s. je v podstatě již perfektně zaběhnutá společnost 

s dobře propracovaným systémem projektů. Pro práci s projekty využívá moderní metodiku 

PRINCE2, díky které je při implementacích svých řešení velmi efektivní.  

Řešené problémy: Oblast projektového řízení, interní záležitosti firmy a praktické využití metodiky 

PRINCE2. 

Otázka 1: Jak jsou zaměstnanci rozdělení do týmu? Jak vypadá organizační struktura ve 

společnosti Kvados? Případně jiné informace ohledně ITIL? 

Otázka 2: Proč využívá společnost Kvados při práci s projekty právě metodiku PRINCE2? 

Změnilo se postavení – renomé firmy díky certifikací této metodiky vně u klientů či uvnitř 

firmy při náborech nových zaměstnanců? 

Otázka 3: Je opravdu realitou, že díky PRINCE2 u projektů nepřekračujete náklady, splňujete 

daný časový harmonogram a výsledné produkty jsou v požadované kvalitě? Nebo byste tyto 

kritéria byli schopni splnit i bez této metodiky? Zvýšila se implementací metodiky nějak 

výrazně Vaše produktivita? 

Otázka 4: V jaké průměrné délce v měsících trvá většina projektů? 

Otázka 5: Certifikace: 

a) Každý zaměstnanec, člen projektového týmu, by měl mít platnou certifikaci Prince2? 

b) Kteří zaměstnanci (členové týmu a zainteresované strany projektu) ji u vás musí mít 

povinně? 

Otázka 6: Jakým způsobem se posuzuje kvalita produktu. Dle metodiky PRINCE2? 

Otázka 7: Probíhá program zasedání dle navrhovaných programů metodiky PRINCE2? Která 

zasedání reálně probíhají? 

Otázka 8: Pracuje společnost KVADOS alespoň u některých činností agilně? Využívá pří 

vývoji IS např. metodu SCRUM? Jak přesně? Nekříží se to nějak s metodikou PRINCE2? 

Otázka 9: Jaké konkrétní metody při práci (např. při plánování) využíváte? 
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Otázka 10: S jakými SW nástroji v rámci projektového řízení se lze v Kvadosu setkat?  

Otázka 11: V jakých programovacích jazycích jsou vyvinuty informační systémy (produkty) 

pro cílové zákazníky (např. myWork, myTeam, myDatacenter, myFaber atd.)? 

Otázka 12: Jakým způsobem pracují programátoři a další členové týmů? 

Otázka 13: Jaké role a odpovědnosti podle PRINCE2 jsou definovány a přiděleny v rámci 

projektů? 

Otázka 14: Jak proběhla implementace projektu zákazníka? Vyskytly se nějaké problémy? 

Otázka 15: Jaké problémy, hrozby a překážky se v Kvadosu objevují a jak jim popřípadě 

předcházíte? 

Otázka 16: Probíhá ještě stále monitoring a kontroly naimplementovaného IS? 

Otázka 17: Došlo v rámci projektu zákazníka k nějakým podstatným konfliktům ať už mezi 

členy týmu či mezi vámi (firmou-dodavatelem) a klientem? 

Otázka 18: Jakým způsobem jsou odhadovány celkové ceny za příslušné projekty? 

Otázka 19: Jakými tématy se v rámci metodiky PRINCE2 zabýváte? 

Otázka 20: Jaké procesy ve vašich projektech jsou využívány a v jakém rozsahu? 

 

 

 

 


