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Abstrakt 

Tato diplomová práce je kompletním řešením podnikového modelu (pomocí RUP) pro 

vytváření firemních webových prezentací. Definuje disciplinovaný přístup k přiřazování 

úkolů a zodpovědností v rámci vývojové organizace (společnosti RAYNET s.r.o.). Pomocí 

uvedených postupů zajišťuje vytvoření produktu vysoké kvality, v rámci predikovatelného 

rozpočtu a časového rozvrhu – to vše je plně namapováno na potřeby zákazníka. Navržené 

modely, diagramy a postupy jsou plně uplatnitelné v praxi na konkrétních projektech im-

plementace firemní webové prezentace. 

Klíčová slova 

RUP, model, podnikový proces, Www prezentace, webdesign, PHP, projektové řízení 
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Abstract 

This thesis is a complete solution of a company model (by means of RUP) of generating 

company web presentations. It defines a disciplined access to assignment of tasks and re-

sponsibility within a development  organization (company RAYNET s.r.o.). By the help of 

mentioned proceeding it ensures a creation of High Quality product within a  predicted 

budget and timetable – that all is fully modulated to customer needs.  The proposed mo-

dels, diagrams and  proceedings are fully exercisable  in  field on specific schemes of an 

implementation company web presentation. 

Keywords 

RUP, model, business process, Www prezentation, webdesign, PHP, project manage-

ment 
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Použité symboly a zkratky 

PHP zkratka Hypertext Preprocesor (původně Personal Home Page); je skripto-

vací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek 

HTML zkratka HyperText Markup Language; je značkovací jazyk pro hypertext. Je 

jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který 

umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 

RUP zkratka Rational Unified Process; RUP proces definuje disciplinovaný pří-

stup k přiřazování úkolů a zodpovědností v rámci vývojové organizace 

CMM zkratka Capatibility Maturity Model; Úroveň definice a využití softwarové-

ho procesu je hodnocena dle stupnice SEI (Software Engineering Institute) 

1-5 vyjadřující vyspělost firmy či organizace z daného hlediska. 

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie 

vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich 

forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích 

pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím čet-

nější a zároveň cílené návštěvníky. 

ScudCRM Jedná se o software, který v jediné aplikaci sdružuje potřebné informace o 

zákaznících, dodavatelích, projektech a obchodních případech a o jejich his-

torii i aktuálním stavu. Eviduje úkoly a termíny s nimi spojené i veškerou 

navazující komunikaci. Je určen pro nasazení především v zákaznicky ori-

entovaných středních a velkých firmách, ať už výrobních, obchodních či po-

skytujících služby. 

PM Projektový manažer (project manager) je osoba, která řídí jednotlivé projek-

ty v rámci realizace. Dohlíží na dodržování termínů, plánování kapacit a do-

držení finančního rozpočtu. 
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1. Úvod 

Tvorba kvalitní a efektivní www prezentace je časově i finančně náročná procedura. 

Dodnes však v případě některých společností nebo konkrétních osob přetrvávají naivní a 

neinformovaností vzniklé názory, že se jedná o proces jednoduchý, nenáročný a tudíž i 

vlastně cenově nenákladný.  

Webové prezentace je možné pořídit od 1,5 tisíce, ale řada rozsáhlých řešení se pohybu-

je řádově i v milionech korun. Informovaným společnostem a zákazníkům je jasné, že ani 

malý web, který má splňovat potřebná funkční i estetická kritéria kvality a nevynechává 

žádné podstatné kroky, nelze vytvořit za méně než 20 nebo 30 tisíc korun. Pracuje-li na 

webových stránkách a jejich propagaci (obsah, struktura, navigace, texty, grafika, progra-

mování a kódování, zápis do katalogů atd.) několik profesí měsíc i déle, lze jen těžko oče-

kávat výslednou cenu v řádu několika tisícikorun. 

Aby celý proces analýzy, návrhu a tvorby webových prezentací mohl proběhnout ko-

rektně, plánovatelně a s pozitivním výsledkem, je třeba jej řádně, srozumitelně, kvalitně a 

hlavně přehledně popsat. K popisu procesů (ať už výrobních, simulačních, logistických) 

slouží celá řada nástrojů a přístupů. 

Jedním z nich je RUP (Rational Unified Process) – „produkt výzkumného úsilí řady vel-

kých firem, zabývajících se vývojem softwarových systémů, koordinovaných firmou Ratio-

nal. Proces RUP definuje disciplinovaný přístup k přiřazování úkolů a zodpovědností 

v rámci vývojové organizace. Jeho cílem je zajistit vytvoření produktu vysoké kvality poža-

dované zákazníkem v rámci predikovatelného rozpočtu a časového rozvrhu. 
1
“ 

 

                                                
1 Úvod do softwar ového inženýrství  -  Prof.  Ing.  Ivo Vondrák CSc.  
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2. Cíl diplomové práce a popis problematiky 

Cílem této diplomové práce je analyzovat a navrhnout pomocí business modelování a 

standardních postupů, model podnikového procesu pro tvorbu firemních webových prezen-

tací ve společnosti RAYNET s.r.o. 

Důležitým aspektem je zejména definice a rozdělení vývoje produktu do jednotlivých 

fází, jejich iterací a celého cyklu. Zahrnout standardní toky činností (specifikace požadav-

ků, analýza a návrh, implementace, testování, nasazení, řízení změn a konfigurací, projek-

tové řízení, správa prostředí) a vytvořit pro ně patřičné modely, diagramy a komponenty. 

To vše při použití standardní metodologie řízení projektu a vývoje software. 

Dále je pokládáno za důležité dodržet základní předpoklady RUP (softwarový produkt 

je vyvíjen iteračním způsobem, jsou spravovány požadavky na něj kladené, využívá se již 

existujících softwarových komponent, model softwarového systému je vizualizován, prů-

běžně je ověřována kvalita produktu, změny systému jsou řízeny). 

Cílem práce je rovněž nadefinovat statickou strukturu (artefakty, role, aktivity, toky 

činností) pro řešení dané problematiky a naimplementovat konkrétní produkt (firemní 

webové prezentace) na základě navržených modelů, diagramů, postupů a scénářů. 

Ve výsledku by se pak mělo podařit dosáhnout v rámci CMM (Capatibility Maturity 

Model) alespoň 4. úrovně (tzn. na základě definovaného softwarového procesu je firma 

schopna jeho řízení a monitorování). 
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3. Webové prezentace a technologie využívané k jejich výrobě 

3.1 Co jsou to webové prezentace 

Webové prezentace jsou v dnešní době nedílnou součástí správného marketingu prospe-

rující firmy. Společnosti zabývající se tvorbou těchto prezentací vytvářejí podle potřeb 

klienta webové prezentace, od nejjednodušších www stránek se základními informacemi o 

firmě až po rozsáhlé projekty s fotografiemi, novinkami nebo s internetovým obchodem. 

Dobře zpracovaná webová prezentace je ten správný nástroj, kterým mohou firmy efektiv-

ně zvýšit renomé a usnadnit si komunikaci se zákazníky. Také se jedná o velice silný ná-

stroj jak oslovit cílovou skupinu zákazníků, zaujmout je a následně prodat libovolný pro-

dukt nebo službu. 

3.2 Tvorba webových prezentací 

Vytvářením webových prezentací se dnes zaobírá celá řada společností, studentů nebo 

jednotlivců. Jejich cenové kalkulace se pohybují řádově od pár tisíc korun až po milióny za 

velké projekty typu oficiálních stránek České Republiky (http://www.czech.cz/). Každá 

firma nebo jednotlivec zaujímají k samotné tvorbě stránek různé strategie a vzájemně se 

předhánějí v nabízených službách, stavějí svůj úspěch na určitých silných stránkách své 

práce (webdesign, SEO, cena) a upřednostňují různé principy reklamy své práce. 

Zatímco cenové kalkulace při tvorbě prezentace od jednotlivců se v řadě případů nedo-

stanou nad 20.000 Kč (bez DPH), společnosti si většinou účtují právě částky nad 20.000,- 

Kč. Logika této věci je poměrně jasná. Jednotlivec úročí své dovednosti nabyté nejčastěji 

ve škole nebo formou samostudia a ve volném čase je schopen webové stránky vytvářet. 

Avšak jeho možnosti jsou do značné míry limitovány poměrně širokou oblastí požadova-

ných dovedností. Tvorba www prezentací už dávno není pouze záležitostí znalosti HTML 

jazyka. Dnes se opírá i o řadu dalších důležitých aspektů. Počítá se se znalostí CSS stylů, s 

dovedností kresby kvalitního grafického návrhu (layoutu), s úlohami zpracování obrazo-

vých materiálů, aplikací SEO optimalizace nebo návrhem implementacemi rozsáhlých da-

tabází. 

http://www.czech.cz/
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Všechny výše jmenované procesy jsou dnes ve většině případů v kompetenci celé řady 

odborníků v dané společnosti. Na tvorbě www prezentací tak kooperují role grafika, SEO 

experta, copywritera, analytika, kodéra nebo pracovníků, u kterých to ve většině případů 

všechno začíná – obchodních zástupců. Cenové kalkulace se tak z logických důvodů pohy-

bují ve vyšších částkách, ale lze s klidným svědomím také napsat, že kvalita výsledného 

produktu je mnohdy nesrovnatelná. 

3.3 Typy firemních webových prezentací 

Stejně tak jako rozdělujeme důvody, kvůli kterým webové prezentace vznikají, můžeme 

rozdělit samotné www prezentace i na několik základních typů: 

 Korporátní webové prezentace (klasické firemní webové prezentace s širokou šká-

lou možností a různorodou funkcionalitou) 

 Microsite (malá firemní prezentace – často vytvářená za účelem jednorázových akcí 

nebo akčních nabídek produktů) 

 E-shop (prezentace rozšířená o funkcionalitu elektronického obchodu za účelem 

prodeje a nákupu zboží nebo služeb) 

 Oborové katalogy (seznamy firem z různých oblastí činností, doplněné o pokročilá 

vyhledávání a systém marketingových kampaní) 

 eLearningové portály, tematické portály, objednávkové systémy 

3.4 Technologie používané k vytváření prezentací 

K vytváření webových prezentací existuje celá řada přístupů i technologií, kdy při výbě-

ru konkrétní technologie záleží zejména na požadavcích zákazníka, možnostech serveru 

hostingových služeb, ale taky na účelu a vlastních cílech těchto prezentací. 

Za nejznámější a nejpoužívanějších technologie v oblasti tvorby webů se považují pře-

devším tyto: 

 ASP (Active Server Pages) „je skriptovací platforma společnosti Microsoft, primár-

ně určená pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru. Její ná-
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stupce, ASP.NET, lze chápat jako širší a komplexnější technologii, která se od ASP v 

mnoha ohledech fundamentálně liší.
 2
“ 

 PHP (rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový pre-

procesor“, původně Personal Home Page) „je skriptovací programovací jazyk, urče-

ný především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se 

začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při 

tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových 

aplikací.
 3
“ 

 XHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný 

hypertextový značkovací jazyk“) „je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových 

dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane 

nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však do-

šlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která 

ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5. Vedle toho paralelně po-

kračuje i vývoj XHTML 2.0.
 4
“ 

 HTML (HyperText Markup Language), „je značkovací jazyk pro hypertext. Je jed-

ním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje pub-

likaci dokumentů na Internetu.
 5
“ 

 CSS (zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly"), „CSS 

vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových 

stránek.
6
“ 

Při tvorbě webových stránek se používá celá řada dalších nástrojů a systémů, které mů-

žou stránky obohatit o pohyblivou grafiku (FLASH), nadstandardní funkcionalitu (Ja-

vaScript, AJAX) nebo databázové systémy (MySQL). 

                                                
2 Wikipedia - h t tp:/ /cs.wikipedia .org/wiki /ASP  
3 Wikipedia - h t tp:/ /cs.wikipedia .org/wiki /PHP  
4 Wikipedia - h t tp:/ /cs.wikipedia .org/wiki /XHTML  
5 Wikipedia - h t tp:/ /cs.wikipedia .org/wiki / HTML 
6 Jak psát web - ht tp: //www.jakpsat web.cz/css/css -uvod.h tml 
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4. RUP (Rational Unified Process), jeho cykly, fáze a iterace 

4.1 Základní principy RUP 

Přínosem a zároveň odlišností RUP od jiných modelů (např. vodopádového modelu) je 

několik základních přístupů a principů, zejména pak: 

 softwarový produkt je vyvíjen iteračním způsobem 

 jsou spravovány požadavky na něj kladené 

 využívá se již existujících softwarových komponent 

 model softwarového systému je vizualizován 

 průběžně je ověřována kvalita produktu 

 změny systému jsou řízeny 

4.2 Výhody těchto principů 

4.2.1 Softwarový produkt je vyvíjen iteračním způsobem
7
 

 možnost objektivního posouzení stavu projektu 

 rovnoměrnější pracovní vytížení vývojářského týmu. Projekt je koncipován tak, aby 

co nejdříve přinášel konkrétní výsledky. Při rozdělení na iterace je možné snáze sle-

dovat průběh projektu a dodržování stanovených termínů pro jednotlivé iterace. 

 spolupráce s uživateli v průběhu celého projektu a možnost testování subverzí 

 včasné rozpoznání nesrovnalostí mezi požadavky, návrhem a implementací. Tato 

výhoda přímo vyplývá z předchozích dvou bodů. Díky tomu, že uživatelé mají mož-

nost kontrolovat a hodnotit dílčí části systému, značně se omezuje riziko vysokých 

nákladů způsobených úpravami produktu v pozdní fázi vývoje. 

 snazší zapracování změn požadavků 

                                                
7 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2#kap23i ter  
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4.2.2 Jsou spravovány požadavky na něj kladené
8
 

U vodopádového přístupu se požadavky sbírají a dokumentují pouze na začátku celého 

projektu, jejich změna v dalších stádiích vývoje se zpravidla nepřipouští. RUP naproti to-

mu využívá koncepci “aktivní správy požadavků” spočívající ve stálém kontaktu zadavate-

le s dodavatelem a možnosti zpřesňování a úprav požadavků v průběhu projektu. 

4.2.3 Využívá se již existujících softwarových komponent
9
 

Komponenty v tomto kontextu označují netriviální části systému zajišťující určitou jeho 

funkcionalitu. Využití architektury systému založené na komponentách je výhodné z něko-

lika důvodů: 

 projekt lze snáze rozdělit mezi několik vývojářských týmů 

 zapracování změn je snazší 

 umožňuje postupnou tvorbu systému 

4.2.4 Model softwarového systému je vizualizován
10

 

Softwarový proces RUP popisuje jak vizualizovat model softwarového systému s cílem 

uchopit strukturu a chování výsledné architektury produktu a jeho komponent. Smyslem 

této vizualizace je skrýt detaily a vytvořit kód užitím jazyka postaveného na grafickém 

vyjádření stavebních bloků výsledného produktu. 

                                                
8 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2#kap23pozad  
9 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2#kap23komp  
10 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2 #kap23vizual  

Obrázek č. 1 - Iterační vývoj (Úvod do softwarového inženýrství - Prof. 
Ing. Ivo Vondrák CSc. str. 13) 
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Základem pro úspěšné použití principů vizualizace je za průmyslový standard považo-

vaný jazyk UML (Unified Modeling Language) primárně určený pro účely modelování 

softwarových systémů. 

4.2.5 Průběžně je ověřována kvalita produktu
11

 

Softwarový produkt lze předat do provozu pouze v případě, že splňuje požadovaná kva-

litativní kritéria: 

 funkcionalita: systém podporuje všechny funkce vymezené v modelu případů užití 

 spolehlivost: systém správně řeší určenou skupinu chybových stavů 

 výkon: dostupnost systému a doba odezvy jsou přijatelné 

4.2.6 Změny systému jsou řízeny
12

 

Možnost provádět změny i v pozdějších stádiích projektu s sebou samozřejmě přináší i 

problém jejich řízení a dokumentace. 

4.3 Schéma RUP 

Celý proces RUP se dá poměrně přehledně a srozumitelně vizualizovat pomocí následu-

jícího schématu: 

                                                
11 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2#kap23over  
12 Vše o programování - h t tp: / /objekt y. vse.cz/Objekt y/Rup2#kap23zmeny  
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Obrázek č. 2 - Schéma RUP (Úvod do softwarového inženýrství - Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc. str. 12) 

 

4.4 Rozdělení na cykly, fáze a iterace 

Celý životní cyklus vývoje softwaru je rozložen do čtyř základních fází (zahájení, roz-

pracování, tvorba a předání), přičemž pro každou z nich je typická realizace několika itera-

cí umožňující postupné detailnější rozpracování produktu. 

„Zahájení, kde je původní myšlenka rozpracována do vize koncového produktu a je de-

finován rámec toho, jak celý systém bude vyvíjen a implementován. 

Rozpracování je fáze věnovaná podrobné specifikaci požadavků a rozpracování archi-

tektury výsledného produktu. 

Tvorba je zaměřena na kompletní vyhotovení požadovaného díla. Výsledné programové 

vybavení je vytvořeno kolem navržené kostry (architektury) softwarového systému. 
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Předání je závěrečnou fází, kdy vytvořený produkt je předán do užívání. Tato fáze zahr-

nuje i další aktivity jako je beta testování, zaškolení apod.
 13

“ 

4.5 „Statická struktura procesu“ 

Smyslem každého procesu a tedy i softwarového je specifikovat kdo v něm vystupuje, 

co má vytvořit, jak to má vytvořit a kdy to má vytvořit. Z tohoto pohledu hovoříme o ná-

sledujících elementech tvořících strukturu každého softwarového procesu: 

 Role definující chování, kompetence a zodpovědnosti jednotlivých osob (analytik, 

programátor, projektový manažer apod.) nebo skupiny osob spolupracujících v tý-

mech. Jednotlivé osoby (lidské zdroje) jsou mapovány na požadované role dle toho, 

jak jsou požadované kompetence slučitelné se schopnostmi těchto osob. 

 Artefakty reprezentující entity, které jsou v procesu vytvářeny, modifikovány nebo 

zužitkovány (modely, dokumentace, zdrojové kódy apod.). Základním artefaktem, 

který je nosným pro vývoj softwarového systému, je model. 

 Aktivity (činnosti) prováděné pracovníky s cílem vytvořit nebo upravit artefakty 

(kompilace zdrojových kódů, vytvoření návrhu apod.). 

 Toky (workflow) činností reprezentující posloupnosti aktivit vytvářející požadované 

produkty (byznys modelování, specifikace požadavků apod.). 

4.6 „Základní a podpůrné toky činností“ 

Vývoj softwarového systému je dán celou řadou aktivit a činností, které jsou uspořádá-

ny do toků charakteristických svým účelem. Z tohoto pohledu můžeme hovořit o tzv. zá-

kladních tocích, jejichž výsledkem je část softwarového produktu (artefakt) a o tocích 

podpůrných, které nevytváří hodnotu, ale jsou nutné pro realizaci základních toků. 

Základní toky vytvářející vlastní softwarový produkt jsou následující: 

 Byznys modelování popisující strukturu a dynamiku podniku či organizace. 

 Specifikace požadavků definující prostřednictvím specifikace tzv. případů použití 

softwarového systému jeho funkcionalitu. 

                                                
13 Úvod do softwar ového inženýrství  -  Prof.  Ing.  Ivo Vondrák CSc.  str .  13 
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 Analýza a návrh zaměřené na specifikaci architektury softwarového produktu. 

 Implementace reprezentující vlastní tvorbu softwaru, testování komponent a jejich 

integraci. 

 Testování zaměřené na činnosti spjaté s ověřením správnosti řešení softwaru v celé 

jeho složitosti. 

 Rozmístění zabývající se problematikou konfigurace výsledného produktu na cílové 

počítačové infrastruktuře. 

Podpůrné toky spjaté s vlastním vývojem, jsou následující: 

 Řízení změn a konfigurací zabývající se problematikou správy jednotlivých verzí 

vytvářených artefaktů odrážejících vývoj změn požadavků kladených na softwarový 

systém. 

 Projektové řízení zahrnující problematiku koordinace pracovníků, zajištění a dodr-

žení rozpočtu, aktivity plánování a kontroly dosažených výsledků. Nedílnou součástí 

je tzv. řízení rizik, tedy identifikace problematických situací a jejich řešení.  

 Prostředí a jeho správa je tok činností poskytující vývojové organizaci metodiku, 

nástroje a infrastrukturu podporující vývojový tým. 

 

4.7 UML jazyk14 

UML (Unified Modeling Language) je jazykem, který slouží k vytváření modelů vzni-

kajících v průběhu realizace požadovaného produktu. V průběhu let se UML stal standar-

dizovaným jazykem určeným pro vytvoření výkresové dokumentace (softwarového) sys-

tému: 

UML je jazyk umožňující specifikaci, vizualizaci, konstrukci a dokumentaci arte-

faktů softwarového systému. 

Co rozumíme pod jednotlivými charakteristikami jazyka UML: 

                                                
14 Úvod do softwar ového inženýrství  -  Prof.  Ing.  Ivo Vondrák CSc.  str .  15 
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 Specifikace vyjadřuje zásadu vytvoření přesných, jednoznačných a úplných modelů 

softwarového procesu. 

 Vizualizace znamená, že se jedná o grafický jazyk. 

 Konstrukce odpovídá požadavku přímého napojení jazyka na širokou škálu pro-

gramovacích jazyků. 

K vytváření jednotlivých modelů systému jazyk UML poskytuje celou řadu diagramů 

umožňujících postihnout různé aspekty systému. 

V rámci této diplomové práce byl využit Diagram aktivit doplněný o zodpovědnosti 

jednotlivých pracovníků. Diagram aktivit „je jedním z UML diagramů, které popisují 

chování. Tento diagram se používá pro modelování procedurální logiky, procesů a zachy-

cení workflow. Každý proces v diagramu aktivit je reprezentován sekvencí jednotlivých 

kroků, které jsou v modelu zakresleny jako 

 akce – atomické dále nedělitelné kroky 

 vnořené aktivity – volání jiných procesů (aktivit), tyto aktivity mohou být reprezen-

továny dalším diagramem aktivit.
 15

“ 

                                                
15 Wikipedie -  h ttp: / /cs.wikipedia .org/wiki /Diagram_akt ivi t  
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5. Popis obchodního procesu tvorby webových prezentací 

Tato kapitola detailně popisuje celý obchodní proces vytváření firemních webových 

prezentací od fáze telemarketingu, přes obchod až po samotnou realizaci a předání hotové-

ho díla. Na úvod bude čtenář seznámen s charakteristikou společnosti RAYNET s.r.o. na 

jejíž podnět tato diplomová práce vznikla. Dále se objeví popis několika zásadních produk-

tů a softwarů, které hrají v rámci obchodního procesu významnou roli a v neposlední řadě 

se práce zaměří na samotnou realizaci celého procesu na konkrétním případě reálného zá-

kazníka. 

5.1 Historie společnosti RAYNET s.r.o. 

Společnost RAYNET s.r.o. byla založena 7. 10. 2004 pěti společníky, převážně čers-

tvými absolventy VŠB-TUO (FEI), oboru softwarové inženýrství. Spojení s univerzitou se 

odráželo nejen v nabyté kvalifikaci majitelů, ale také v podobě prvního produktu firmy - 

informačního CRM systému, jehož základ byl vyvinut v rámci týmové diplomové práce 

pod vedením doc. Miroslava Beneše. Členové týmu získali za svou práci zvláštní ocenění 

fakulty a jejich projekt byl nominován na soutěžní konferenci studentských softwarových 

řešení v Budapešti. 

Po odladění systému tak vznikl první komerční produkt společnosti s názvem Scud-

CRM, který významným způsobem napomohl k překonání prvotních problémů firmy spo-

jených s absencí adekvátního počátečního kapitálu a zejména pak s chybějícími zkuše-

nostmi společníků v oblasti podnikání. Vytváření zákaznické základny s minimálními fi-

nančními prostředky v praxi znamenalo vyhrocenou strategii nízkých cen, jejíž výsledky v 

prvním kvartále nestačily ani na výplatu mezd na úrovni minimální zákonné hranice. 

Významným milníkem v rozvoji firmy se v polovině roku 2005 stalo jednání se silnou 

kapitálovou společností o dlouhodobé participaci na vývoji klinického informačního sys-

tému.  Součástí vyjednaných podmínek byl souhlas ke spolupráci na bázi zaměstnaneckého 

vztahu po dobu jeden a půl roku a po uplynutí této ochranné lhůty pokračování již na bázi 

odběratelsko-dodavatelských vztahů. Tato kooperace, která započala v roce 2006, se tedy 

ihned neodrazila v ekonomických výsledcích společnosti, znamenala ale významné zklid-
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nění nepříznivého vývoje a v neposlední řadě uvolnění prostoru pro hledání zajímavějších 

zákazníků. Ve druhé polovině roku 2006 je pak opravdu možné sledovat nárůst obratu. 

Společnost se rovněž rozrostla o dva nové zaměstnance. 

V roce 2007 příznivý trend pokračoval. Nabyté zkušenosti a reference odstranily pře-

kážky k účasti v řadě výběrových řízení a tendrů, ze kterých postupně vzešlo několik dlou-

hodobých projektů pro významné zákazníky. Došlo tak k dalšímu navýšení zisku i počtu 

zaměstnanců, který činil v polovině roku 2007 deset pracovníků na plný pracovní poměr a 

šest externistů. 

Společnost RAYNET tedy překonala své počáteční překážky a dokázala úspěšně vstou-

pit na trh poskytovatelů softwaru. Získala významné zákazníky pro dlouhodobou spoluprá-

ci a rozšířila své řady o pět zaměstnanců a řadu externích spolupracovníků. Dynamický 

růst však také odkryl četné interní problémy a slabá místa jako např. nedefinované nebo 

špatně definované rozhodovací procesy, nejasnou organizační strukturu, kompetence a 

povinnosti, protichůdné úkolování, nejasnou zodpovědnost zaměstnanců, pouhé odhadová-

ní zisků jednotlivých projektů, komunikační šumy uvnitř firmy atd. Dne 3. 1. 2008 proto 

všichni majitelé podepsali "dokument závazek" tvorby firemní strategie, aby tak zdůraznili 

své rozhodnutí řešit firemní problémy a výzvy komplexně, systematicky a aby tomuto pro-

cesu věnovali adekvátní prostor v každodenní činnosti společnosti. 

Než bude možné věnovat se samotnému procesu tvorby webových prezentací, bude 

nutné se alespoň na základní úrovni seznámit s produkty společnosti tak, aby byly popisy 

jednotlivých kroků a postupů jasné a srozumitelné. 

5.2 Produkty společnosti 

Společnost RAYNET s.r.o. se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti IT se 

zaměřením na vývoj softwaru „na míru“. Od počátku roku 2007 nabízí svým klientům 

např. tato řešení: 

ScudCRM 

Jedná se o informační systém (intranet), založený na filosofii CRM. V jediné aplikaci 

sdružuje potřebné informace o zákaznících, dodavatelích, projektech a obchodních přípa-
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dech i jejich historii a aktuálním stavu. Eviduje úkoly a termíny s nimi spojené i veškerou 

navazující komunikaci. Je určen pro nasazení především v zákaznicky orientovaných fir-

mách, ať už výrobních, obchodních či poskytujících služby. 

Jedná se tedy o komplexně řešený podnikový informační systém zaměřený primárně na 

podporu a zefektivnění vnitřních firemních procesů v oblasti komunikace, obchodu, 

transparentnosti, uchování, kvalitativní práce s daty apod. 

Systém ScudCRM je zároveň klíčovým produktem, který společnost využívá ke svým 

vlastním firemním účelům a v následujícím textu je možno se s ním shledat. Z tohoto dů-

vodu zde byl alespoň v základní podobě popsán. 

Tvorba webových prezentací a web aplikací 

Jedná se o služby s řádově nižšími nároky na kvalifikaci a zkušenosti vývojářů. Přida-

nou hodnotu se zde společnost RAYNET snaží vytvářet prostřednictvím kreativního desig-

nu a implementací efektivního řešení. Základní charakteristikou těchto produktů je jejich 

přístupnost prostřednictvím určité sítě (zpravidla internetu). Proto předpona "web". 

Telemarketing (callcentrum) 

Službou na první pohled vymykající se oblasti informačních technologií je telemarke-

ting. Společnost RAYNET si zřídila vlastní callcentrum pro potřebu podpory prodeje rela-

tivně brzy po svém založení, koncem roku 2005. Důvodem byla potřeba aktivního vyhle-

dávání obchodních příležitostí v situaci absence počáteční zákaznické základny a obecně 

kontaktů v podnikatelské sféře. Zhruba po dvou letech nepřetržitého provozu callcentra 

získala firma RAYNET v oblasti telemarketingu dostatečné zkušenosti pro to, aby mohla 

službu nabízet komerčně svým zákazníkům. Od prvních externích projektů pro blízké part-

nery firmy se postupně callcentrum RAYNET dopracovalo k plně konkurenčnímu subjektu 

v oblasti telemarketingu a úspěšně se účastní řady tendrů a výběrových řízení. Využívá 

přitom výhodu úzké specializace, a to sjednávání obchodních schůzek s potenciálními zá-

kazníky svých klientů. 

Služby callcentra jsou často nabízeny ve spojení se systém ScudCRM a tvorbou webo-

vých prezentací, prostřednictvím kterého má klient možnost pracovat s výsledky telemar-

ketingových kampaní a dále kvalitativně rozvíjet dané obchodní případy.  
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5.3  Obchodní proces tvorby webových prezentací 

Celý obchodní proces tvorby webových prezentací se dá rozdělit z hlediska dodavatele 

služeb na dvě základní varianty: 

a) Poptávka – kdy zákazník libovolnou formou projeví zájem o realizaci zakázky 

b) Nabídka – kdy je zákazník osloven dodavatelem za účelem realizace zakázky 

Samotný proces se pak v závislosti na výše uvedené variantě liší v celé řadě postupů a 

přístupů k celé realizaci. Z obchodního hlediska je varianta poptávky jednodušší, ale z hle-

diska implementace se pak obě varianty liší jen minimálně. 

Varianta Poptávky se z hlediska postupu liší zejména svou podstatou - zákazník má 

sám zájem o daný produkt a proto není třeba provádění aktivního marketingu nebo jiné 

formy oslovování. Samotná návrh procesu tedy začíná získáním poptávky ze strany zákaz-

níka a z hlediska realizace navazuje na druhou variantu Nabídky ve fázi Sjednání ob-

chodní schůzky. 

5.3.1 Stručný textový popis procesu Nabídka 

Proces realizace tvorby webové prezentace je poměrně složitější záležitostí, než by se 

mohlo na první pohled zdát. Celá řada zákazníků (včetně vysoce postavených a vzdělaných 

lidí) jen těžko chápe plnou hodnotu softwaru a mnohdy jsou velmi překvapeni finanční 

kalkulací za provedenou zakázku. Do značné míry je to dáno abstrakcí softwaru jako tako-

vého. Při koupi automobilu si zákazník může prohlédnout barvu, provedení nebo vybavení 

vozidla, zkusit si jeho jízdní vlastnosti nebo si prostě jen poslechnout ohlušující zvuk sil-

ného motoru. V případě softwaru se však jedná o produkt nehmatatelný, pro laiky jen těžko 

představitelná změť zdrojových kódů a nečitelných algoritmů. 

Tento aspekt pak vede k nepříjemným situacím, kdy si zákazník těžko za těmi všemi 

soubory a postupy představí hodnotu takového produktu. Ve většině případů však na reali-

zaci softwarové zakázky pracuje stejný nebo dokonce větší vývojový tým pracovníků než 

je tomu např. při zmíněném procesu výroby automobilu. 

Ve společnosti RAYNET se dá celý postup stručně shrnout do následujících mezníků. 
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5.3.2 Plánování marketingové akce 

Plánování nové marketingové akce je proces, který má ve své kompetenci především 

obchodní oddělení. Každá akce, která ve společnosti vzniká, je pak schvalována vedením, 

které vyžaduje kromě detailního popisu samotné akce i předběžnou finanční analýzu ná-

kladů a přibližný odhad ziskovosti. Plánování marketingové akce probíhá vždy před jejím 

započetím a samotnou realizací. 

Konkrétním příkladem akce může být např. nabídka www auditu. Zákazníkům je nabí-

zeno zhodnocení stávajících webových stránek z hlediska mnoha aspektů s možností kon-

zultace kroků, které by vedly k zlepšení samotné www prezentace. 

Obchodní oddělení tedy sepíše základní průvodní dokument, který blíže specifikuje akci 

a její průběh. Dále pak naplánuje způsob oslovení zákazníka, rozdělení lidských zdrojů a 

nároky na technické provedení akce. Pro tyto účely se velice často využívá vlastní callcent-

rum, jakožto způsob aktivního telemarketingu. Pro callcentrum tedy obchodní zástupce 

připraví databázi firem, callscript pro operátorky a celý proces přípravy končí založením 

nové marketingové akce v ScudCRM. 

5.3.3 Zahájení a provádění akce 

Po založení akce přechází proces do další fáze – provádění. V této fázi postupně operá-

torky callcentra volají pomocí callscriptu a databáze firem jednotlivé kontakty a nabízejí 

předmět akce – www audit. Výsledkem volání je seznam potencionálních klientů (zákazní-

ků), který si přebírá obchodní oddělení. Samotné domlouvání termínů schůzek je v jejich 

kompetenci. Úspěšné obchodní schůzky, jejichž výsledkem jsou nabídky na realizaci 

webové prezentace, se opět zaznamenávají do ScudCRM a v případě zájmu o konkrétní 

nabídky je firmám odeslána smlouva o realizaci díla. V tuto chvíli pak přechází akce do 

další fáze – realizace webové prezentace. 

5.3.4 Realizace 

Před započetím této fáze je s objednavatelem podepsána smlouva, v IS systému jsou za-

znamenány všechny informace ohledně celého dosavadního průběhu akce, včetně kontaktů 

na osoby spojené s realizací ze strany objednavatele i dodavatele. Veškeré kompetence za 

další průběh přebírá osoba nazvaná jako projektový manažer (koordinátor). Jeho hlavním 
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úkolem je řízení celého projektu, udržení realizace v časových i finančních hranicích, ma-

nagement kapacit kooperujících na realizaci a plánování. Dalšími dílčími úkoly jsou pak 

péče o zákazníka a komunikace s ním. Ve fázi realizace pracuje na projektu současně ně-

kolik kapacit v různých rolích, proto je nutné mít pod kontrolou i time-management a pře-

hled nad celkovou vytížeností jednotlivých pracovníků. Fáze realizace má několik menších 

subfází, jako jsou: návrh stromové struktury, analýza konkurence, návrh konceptu, návrh 

homepage a grafického designu podstrání atd. (podrobněji v dalším textu). Fáze je ukonče-

na testováním z hlediska funkcionality, výkonnosti i na uživatelské úrovni. 

5.3.5 Předání a nasazení 

Pokud proběhnou veškeré testy bez výraznějších problémů, předává hotové dílo projek-

tový manažer zákazníkovi a součastně kontaktuje obchodní oddělení ve věci úspěšného 

dokončení projektu. Obchodní oddělení vystavuje zákazníkovi fakturu a kontaktuje jej za 

účelem konzultace celého průběhu a z hlediska zpětné vazby získání informací o spokoje-

nosti (či nespokojenosti) v rámci realizace. 

Zákazníkovi jsou předvedeny základní funkce a práce s webovou prezentací, předány 

informace ohledně webhostingu, aktivních databázích nebo doméně. 

5.3.6 Další spolupráce 

Velmi často se stává, že i přes veškerou snahu a precizní zpracování všech dílčích speci-

fikací realizace webové prezentace, se obrací zákazník po nějaké době s dodělávkami a 

úpravami první verze prezentace. Kontaktuje tedy obchodní oddělení za účelem poptávky 

změn, obchodní oddělení rozhodne, zdali se jedná o úpravy, které je nutné znova nacenit 

nebo jsou zpracovány v rámci předchozí cenové kalkulace a celý projekt opět předává pro-

jektovému manažerovi. V takovýchto iteracích potom objednavatel i dodavatel spolupracu-

jí mnohdy i v delším časovém období. 
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6. Diagram aktivit 

použité zkratky: 

PM – projektový manažer, OOD – obchodní oddělení, SE – SEO expert, GOD – grafické oddělení 

I. Plánování akce 

a. vypracování strategie akce, jejího průběhu (slovní popis) 

b. zacílení akce – typ zákazníka a způsob oslovení (slovní popis) 

c. zpracování technických nároků a parametrů akce 

d. plán využití kapacit (lidských zdrojů) 

e. vypracování odhadu nákladovosti, ziskovosti (předběžný návrh) 

f. vypracování celkového Plánu akce (na základě všech dosud zpracovaných 

materiálů) 

g. předložení Plánu akce vedení společnosti 

Klíčová entita: Plán akce 

Zodpovídá: OOD 

II. Schvalování akce 

Zodpovídá: vedení společnosti 

III. Zahájení akce 

a. založení marketingové akce v CRM 

b. zavedení Plánu akce do CRM 

c. výběr a zpracování Databáze firem 

d. vypracování Callscriptu (nebo jiného dokumentu sloužícího k oslovení po-

tencionálního zákazníka) 

e. zpracování E-mailové šablony (nebo jiného doprovodného dokumentu 

k oslovení zákazníka) 

f. vytvoření ostatních Podpůrných dokumentů (leták, šablony) 

g. zavedení všech entit do CRM 

Klíčová entita: Databáze firem, Callscript, E-mailová šablona, Podpůrné dokumenty 

Zodpovídá: OOD (ve spolupráci s GOD) 
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IV. Provádění akce 

a. získávání potencionálních klientů (z databáze firem) 

b. záznam komunikace s těmito klienty 

c. zpracování databáze firem (vyznačení zájemců o předmět akce) 

d. zaslání podpůrných dokumentů (e-mailů, produktových listů, informací o 

společnosti atd.) 

Klíčová entita: zpracovaná Databáze firem 

Zodpovídá: callcentrum 

 

V. Sjednání obchodní schůzky 

a. telefonický kontakt se zákazníkem 

b. zavedení informací o společnosti a zákazníkovi do CRM (všechny dosud 

známé a získané atributy) 

c. zavedení informací o obchodní schůzce do CRM (datum, čas, místo konání, 

osoba za zákazníka) 

d. plánování cesty za zákazníkem 

Zodpovídá: OOD 

VI. Zpracování předmětu akce 

a. vypracování předmětu akce (např. zpracování dokumentu „www audit“) 

v možné spolupráci s dalším oddělením 

b. zavedení předmětu akce do CRM 

c. tisk předmětu akce (dokumentu) 

Klíčová entita: Předmět akce 

Zodpovídá: OOD (v možné spolupráci s GOD a SE) 

VII. Obchodní schůzka (z důvodu zachování obchodního tajemství není blíže specifikováno) 

Klíčová entita: Zápis z jednání, Firemní materiály (vizitky, loga, grafický manuál atd.) 

Zodpovídá: OOD (ve spolupráci se zákazníkem) 

VIII. Záznam z obchodní schůzky 

a. zavedení zápisu z jednání do CRM (včetně případné specifikace obecných 

požadavků) 

b. doplnění informací o společnosti a zákazníkovi do CRM 
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c. založení získaných Firemních materiálů 

Zodpovídá: OOD 

IX. Vypracování nabídky 

a. vypracování dokumentu Nabídka 

b. zavedení dokumentu Nabídka do CRM 

c. zaslání dokumentu Nabídka zákazníkovi 

d. získání zpětné vazby (odsouhlasení nebo zamítnutí Nabídky) 

Klíčová entita: odsouhlasená Nabídka 

Zodpovídá: OOD (ve spolupráci se zákazníkem) 

X. Vypracování smlouvy 

a. založení projektu v CRM 

b. založení položek projektu v CRM 

c. vypracování dokumentu Smlouva 

d. zavedení dokumentu Smlouva do CRM 

e. podepsání smlouvy jednatelem 

f. zaslání Smlouvy zákazníkovi 

g. informování zákazníka o zaslání Smlouvy, začátku realizace a předání ob-

chodního procesu projektovému manažerovi (dále jen PM) 

h. přijetí smlouvy od zákazníka 

i. předání řízení projektu PM 

Klíčová entita: podepsaná Smlouva 

Zodpovídá: OOD (ve spolupráci se zákazníkem a jednatelem ze strany zhotovitele) 

XI. Začátek realizace 

a. kontakt se zákazníkem ohledně předání obchodního procesu 

b. získání podrobnější Specifikace požadavků, Materiálů k realizaci a Informa-

cí o společnosti (byznys modelování - formou dotazníku), Přístupových 

údajů k hostingu a doméně (případně dalších informací souvisejících 

s technickým provedením) 

c. zavedení podrobnější Specifikace požadavků a Informací o společnosti do 

CRM 
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d. zavedení všech Materiálů k realizaci do CRM nebo na datový server (dále 

jen datový sklad) zhotovitele 

e. zpracování Časového harmonogramu realizace (včetně plánování kapacit) 

f. zavedení Časového harmonogramu do CRM 

g. zaslání Časového harmonogramu zákazníkovi 

Klíčová entita: podrobná Specifikace požadavků, Materiály k realizaci, Informace o společnosti, 

Přístupové údaje, Časový harmonogram 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci se zákazníkem, v komunikaci s OOD) 

XII. Analýza a návrh 

a. analýza a zpracování dokumentu Informace o společnosti 

b. vypracování dokumentu Koncept projektu (na základě Specifikace požadav-

ků, Materiálů k realizaci, Informací o společnosti) 

c. vypracování dokumentu Návrh stromové struktury 

d. vypracování dokumentu Návrh klíčových slov 

e. zavedení všech zpracovaných dokumentů do CRM 

f. zaslání Konceptu projektu, Návrhu stromové struktury a Návrhu klíčových 

slov zákazníkovi ke schválení 

g. získání zpětné vazby (schválení nebo zamítnutí výše popsaných dokumentů 

zákazníkem) 

Klíčová entita: schválený Koncept projektu, Návrh stromové struktury, Návrh klíčových slov 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci se SE, OOD, GOD a zákazníkem) 

XIII. Grafický návrh homepage 

a. vypracování Šablony grafického návrhu homepage 

b. zavedení Šablony grafického návrhu homepage do datového skladu 

c. vypracování Grafického návrhu homepage (úvodní stránky) na základě 

všech dostupných specifikací, informací, materiálů a dokumentů 

d. zavedení Grafického návrhu homepage do datového skladu 

e. zpracování dostupných Obrazových materiálů 

f. zavedení Obrazových materiálů do datového skladu 

Klíčová entita: Šablona grafického návrhu homepage, Grafický návrh homepage, zpracované Ob-

razové materiály 

Zodpovídá: GOD 
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XIV. Schválení grafického návrhu homepage 

a. schválení Grafického návrhu homepage OOD, SE a PM 

b. zaslání Grafického návrhu homepage zákazníkovi 

c. získání zpětné vazby (schválení nebo zamítnutí Grafického návrhu home-

page) 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci s OOD, SE) 

XV. Kódování homepage 

a. řezání Grafického návrhu homepage 

b. kódování Grafického návrhu homepage do HTML stránky 

c. zavedení HTML stránky do datového skladu a ke zveřejnění (na testovací 

server) 

Klíčová entita: zveřejněná HTML stránka 

Zodpovídá: kodér 

XVI. Revize homepage 

a. schválení zveřejněné HTML stránky SE, PM (včetně testování, SEO revize) 

b. zaslání odkazu na zveřejněnou HTML stránku zákazníkovi 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci s SE, kodérem) 

XVII. Grafický návrh podstránek 

a. vypracování Grafického návrhu podstránek prezentace (na základě všech 

dostupných specifikací, informací, materiálů a dokumentů) 

b. zavedení Grafického návrhu podstránek do datového skladu 

c. zpracování dostupných Obrazových materiálů 

d. zavedení Obrazových materiálů do datového skladu 

Klíčová entita: Grafický návrh podstránek, zpracované Obrazové materiály 

Zodpovídá: GOD 

XVIII. Schválení grafického návrhu podstránek 

a. schválení Grafického návrhu podstránek OOD, SE a PM 

b. zaslání Grafického návrhu podstránek zákazníkovi 

c. získání zpětné vazby (schválení nebo zamítnutí Grafického návrhu home-

page) 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci s OOD, SE) 
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XIX. Kódování podstránek 

a. řezání Grafického návrhu podstránek 

b. kódování Grafického návrhu podstránek do HTML stránky 

c. zavedení HTML podstránek do datového skladu a ke zveřejnění (na testova-

cí server) 

Klíčová entita: zveřejněné HTML podstránky 

Zodpovídá: kodér 

XX. Revize podstránek 

a. schválení zveřejněných HTML podstránek SE, PM (včetně testování, SEO 

revize) 

b. zaslání informace o zveřejněných podstránkách zákazníkovi 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci s SE, kodérem) 

XXI. Kódování dynamického obsahu 

a. zřízení DB u zákazníka 

b. kódování specifických vlastností RS 

c. napojení stránek na RS 

d. naplnění tabulek v DB na testovacím serveru 

e. zavedení kompletní www prezentace do datového skladu a ke zveřejnění (na 

testovací server) 

Klíčová entita: kompletní www prezentace (napojená na RS) 

Zodpovídá: kodér 

XXII. Celková revize 

a. schválení kompletní www prezentace (včetně údajů v DB, funkcionality 

stránek i RS, včetně testování) 

b. zaslání informace o dokončení kompletní www prezentace 

Zodpovídá: PM (ve spolupráci s SEO, kodérem) 

XXIII. Nasazení ostré verze 

a. export dat z DB testovacího serveru a import na server zákazníka 

b. přenesení kompletní www prezentace z testovacího serveru na server zákaz-

níka 

c. otestování funkčnosti nasazené ostré verze 
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d. odstranění testovací verze z testovacího serveru 

Zodpovídá: kodér 

XXIV. Ukončení realizace 

a. komunikace se zákazníkem o nasazení ostré verze a ukončení realizace, zís-

kání zpětné vazby 

b. zaškolení zákazníka v práci s RS 

Zodpovídá: PM 

XXV. Fakturace projektu 

a. vytvoření faktury, její zavedení do CRM 

b. vytvoření předávacího protokolu 

c. zaslání faktury a předávacího protokolu zákazníkovi 

Klíčová entita: faktura, předávací protokol 

Zodpovídá: OOD 

XXVI. Ukončení projektu 

a. ověření zaplacení faktury 

b. ukončení projektu v CRM (zavedení patřičných atributů) 

Klíčová entita: zaplacená faktura 

Zodpovídá: OOD 
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6.1 Diagram aktivit – grafické zpracování 

Vedení společnosti Obchodní oddělení 

 

Callcentrum 

Obrázek č. 3 – Zodpovědnosti pracovníků v diagramu aktivit 

Obrázek č. 4 – Zodpovědnosti pracovníků v diagramu aktivit 

Zákazník Obchodní oddělení 

 

Projektový manažer 

I. Plánování akce 

II. Schvalování akce 

III. Zahájení akce 

IV. Provádění akce 

V. Sjednání schůzky 

[ukončení] 

[pokračování] 

VI. Zpracování před-

mětu 

[neschváleno] 

[schváleno] 

[další schůzka] 

VII. Obchodní schůzka 

[úspěch] 

[úprava] 

[úprava] 

[přijetí nabídky] 

[úspěch] 

X. Vypracování smlouvy 

[neúspěch] 

IX. Vypracování nabídky 

[neúspěch] 

VIII. Záznam schůzky 

XI. Začátek realizace 
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Projektový manažer SEO expert Grafické oddělení Kodér 

Obrázek č. 5 – Zodpovědnosti pracovníků v diagramu aktivit 

XII. Analýza a návrh 

[úprava] XIII. Grafický návrh 

homepage 

XIV. Schválení gra-

fického návrhu HP 

[schváleno] 

[úprava] 

[schváleno] 

XV. Kódování home-

page 

XVII. Grafický návrh 

podstránek 

XVIII. Schválení 

grafického návrhu 

podstránek 

[úprava] 

XVI. Revize home-

page 

XIX. Kódování pod-

stránek 

[úprava] 

[schváleno] 

[schváleno] 

XX. Revize podstrá-

nek 

[úprava] 

XXI. Kódování dy-

namického obsahu 

[schváleno] 
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Obchodní oddělení Projektový manažer SEO expert Kodér 

Obrázek č. 6 – Zodpovědnosti pracovníků v diagramu aktivit 

6.2 Diagram aktivit – detailnější rozdělení 

Výše uvedený diagram není úplně přesným vyobrazením aktivit a zodpovědností, pro-

tože se každá aktivita zde definovaná skládá z několika menších podaktivit, které může 

současně zpracovávat více pracovníků. Tento diagram však lze dále rozdělovat na drobněj-

ší diagramy a zpřesňovat tak jednotlivé zodpovědnosti pracovníků realizujících tento pro-

ces. V diagramu nejsou zahrnuty entity, které při realizaci procesu vznikají, jsou upravo-

vány nebo spotřebovány.  

6.3 Klíčové entity 

Během procesu vznikají nebo jsou používány či upravovány tzv. Klíčové entity. Těmito 

entitami mohou být myšleny podstatné dokumenty, šablony či další materiály, které slouží 

k různým praktickým účelům. Některé entity mohou být předkládány zákazníkovi, jako 

XXII. Celková revize 

[schváleno] XXIII. Nasazení ostré 

verze 

XXV. Fakturace pro-

jektu 

[nezaplaceno] 

[úprava] 

[zaplaceno] 

XXIV. Ukončení 

realizace 

XXVI. Ukončení 

projektu 
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schématický návrh projektu, jiné jsou využívány např. grafickým oddělením jako ilustrace 

myšlenek z dřívější fáze procesu. Jednotlivé entity budou blíže popsány v samotné ukázce 

realizace webové prezentace u konkrétního zákazníka (v dalším textu). 

6.4 Obecná definice zodpovědností 

Během celého procesu probíhá spolupráce několika pracovních kapacit. Každá osoba 

tedy pokrývá část procesu svou přidanou hodnotou a odvedenou prací. Pro jednodušší po-

hled na kompetence a zodpovědnosti konkrétních rolí v daném procesu slouží následující 

text: 

ROLE: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

Úkoly: získat závazek zákazníka k realizaci projektu („prodáno“) 

Zodpovědnosti: 

 sjednat přesné termíny realizace 

 zajistit podpis smlouvy, nebo zaprotokolování zadání projektu 

 dohodnout určení zodpovědné osoby ze strany zákazníka; příslib součinnosti 

 připravit zákazníka na průběh realizace, především na: 

o ostré oddělení designérské části a kódování (po odsouhlasení designu 

není možno dodatečných pozměňovacích návrhů) 

o nutnost součinnosti zástupce zadavatele (o prodlevy ze strany zadavatele 

se automaticky posunují termíny realizace) 

 budovat hodnotný vztah se zákazníkem 

Evidence: evidovat veškeré uskutečněné relevantní komunikace se zákazníkem (např. evi-

dence schůzek, zápisy z jednání, text nabídky, text smlouvy, dojednané podmínky obcho-

du, návrh protokolu "zadání projektu", sjednané termíny, zodpovědné osoby atd.). 

ROLE: GRAFIK 

Úkoly: vytvořit kreativní design dle zadání a požadavků Projektového manažera, případně 

Obchodního zástupce 
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Zodpovědnosti: 

 plnit dohodnuté termíny a včas informovat o případných potížích 

Evidence: ukládat finální verze grafických návrhů a Flash animací do datového skladu 

(cesta: „firma zákazníka"\grafika; formát psd, jpg), ke grafickým návrhům přikládat ade-

kvátní komentáře (cílem je správné pochopení návrhů i v jednotlivých zamýšlených detai-

lech). 

6.5 Konkrétní definice zodpovědností 

K tomu, aby mohl být celý proces přesně dodržován a monitorován, slouží také doku-

ment „Popis role pracovníka“. Tento dokument přesně popisuje a definuje zodpovědnosti 

jednotlivých pracovníků v časové souslednosti. 

 

Obrázek č. 7 - Popis role pracovníka 

6.6 Řízení projektu 

Rolí, která má řízení projektu na starost, je projektový manažer. Kromě definice kon-

krétních částí procesu, dokumentu Popis role pracovníka a dalších pomocných entit má 

projektový manažer k dispozici také poměrně sofistikovaný a silný nástroj - Redmine. 

Jedná se o software primárně určený k řízení projektů (project management software). 

Redmine je flexibilní webovou aplikací, která využívá framework Ruby on Rails. Aplikace 
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je typu open source a spadá pod GNU General Public License v2 (GPL). Více info na ad-

rese: http://www.redmine.org/ 

Aplikace Redmine byla pomocí úprav a nastavení přizpůsobena pro potřeby řízení pro-

jektů tvorby Www prezentací a následně modifikována pod názvem Webmine. Tato apli-

kace je dostupná přes http protokol, umožnuje tedy přístup téměř odkudkoliv pomocí růz-

ných zařízení (PC, PDA, mobile phone atd.). 

Mezi klíčové a k potřebám tvorby Www prezentací často využívané funkce patří 

zejména: 

 Paralelní řízení více projektů 

 Přehledná administrace (viz obrázek č. 8) 

 Uživatelské role (dle vlastní úrovně a definice) 

 Sledování aktivit, modifikací a přístupů 

 Úkolování (včetně navazujících úkolů) 

 Záznam komunikace (v rámci projektů i obecně) 

 Dokument management (soubory, dokumenty, novinky) 

 Diskusní fórum 

 Ganttův graf (pro sledování paralelních procesů - viz obrázek č. 9) 

 Celkový pohled pomocí kalendáře 

 

Obrázek č. 8 - Administrace Webmine 

 

Obrázek č. 9 - Ganttův graf 
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6.6.1 Paralelní řízení projektů 

Každý projekt, který je do Webmine zaveden má své jedinečné ID, název, popis a 

možnost přiřazení nadřazenému projektu. Konkrétnímu projektu tedy projektový manažer 

přiřadí příslušné role (v systému pod názvem Členové), tedy pracovníky, kteří budou 

v dané množině pracovat. 

Další možností je pak nastavení modulů pro sledování úkolů, času a novinek nebo 

správa dokumentů a souborů. Posledním parametrem je možnost nastavení projektu jako 

veřejného, tedy viditelného pro širokou veřejnost. 

Pro samotné řízení nejčastěji projektový manažer využívá obrazovku Moje stránka (viz 

obrázek č. 10), která slouží jako základní pohled (view) pro paralelní řízení projektů. 

 

Obrázek č. 10 - Moje stránka 

6.6.2 Úkolování (včetně navazujících úkolů) 

Úkolování jednotlivých pracovníků (kteří si mohou mimo jiné úkoly přiřazovat sami 

sobě) probíhá prostřednictvím obrazovky Nový úkol. Zde zejména projektový manažer 

vytváří nové (i navazující) úkoly v rámci konkrétního projektu. Každý úkol (ve Webmine 

nazývaný jako issue) má definovány tyto parametry: 

 Fronta - typu úkolu: požadavek, chyba, podpora atd. 

 Předmět - název úkolu (titulek) 

 Popis - textové pole pro popis úkolu (součástí je praktický WYSIWYG editor) 
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 Stav - momentální stav daného úkolu: nový, přiřazený, řeší se, vyřešený, uzavřený, 

odmítnutý atd. (stavy je možno explicitně nadefinovat) 

 Priorita - výběr priority (naléhavosti) daného úkolu: nízká, normální, urgentní atd. 

 Přiřazeno - kterému pracovníkovi bude úkol přiřazen 

 Začátek a Uzavřít do - nastavení termínů realizace 

 Odhadovaná doba - nastavuje konkrétní pracovník po převzetí úkolu 

 % Hotovo - procentuální vyjádření stavu úkolu (0% až 100%) 

 Soubory - ke každému úkolu je možno přibalit soubory libovolného typu 

 Watchers - výběr pracovníků, kteří vývoj daného úkolu mohou sledovat (pozorova-

telé) 

 

Obrázek č. 11 - Nový úkol 

Mimo jiné, upozornění na takto vytvořený úkol přichází všem pracovníkům, kteří mají 

tento úkol přiřazen nebo figurují jako Watchers (pozorovatelé) na e-mail. Pracovník, který 

je uvedený jako Přiřazen nastaví Odhadovanou dobu realizace úkolu, kterou je možno po 

dokončení úkolu porovnat se Stráveným časem a efektivně tak sledovat znalostní odhad 

jednotlivých pracovníků, stejně tak jako jejich pracovní nasazení. V případě, že vytvořený 

úkol nesplňuje požadavky pro jeho úspěšnou realizaci, může jej konkrétní pracovník od-

mítnout příznakem Stav: Odmítnutý. 
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Projektový manažer může dále pomocí okna Úkoly přehledně sledovat stav a vývoj 

jednotlivých úkolů. Úkoly je dále možno filtrovat podle všech dostupných parametrů a mít 

tak absolutní přehled nad daným projektem. 

 

Obrázek č. 12 - Úkoly 

7. Případová studie - průběh navrženého procesu u konkrétního 

projektu 

Prvním projektem, který měl ověřit přínos výše navrženého procesu a plně využívat 

všech nástrojů - např. diagramu aktivit a jeho grafického zpracování, včetně jasného vy-

hranění zodpovědností, byl projekt pro společnost První revitalizační s.r.o.  

Tato společnost se zabývá poradenstvím a poskytováním služeb v oblasti bydlení. Vyu-

žívá manažerských zkušeností a znalostí svých spolupracovníků k nabídce komplexního 

servisu klientům, kteří se rozhodli pro zkvalitnění svého bydlení. 

 

7.1 První kontakt se zákazníkem 

Během provádění akce - Webový audit, jejíž realizaci mělo na starost callcentrum spo-

lečnosti RAYNET s.r.o. byla nabídnuta vedení firmy První revitalizační s.r.o. možnost 

zhodnocení stávajících webových stránek a vypracování návrhů pro jejich vylepšení. Ve-

dení firmy tuto nabídku přijalo a souhlasilo s osobní schůzkou, při které měl být webový 

audit (zhodnocení stávajících stránek společnosti) předán. 
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Akce Webový audit vznikla na základě dokumentu Plán akce, který byl úspěšně zpra-

cován a předán vedení společnosti RAYNET s.r.o. Plán akce byl schválen a na jeho zákla-

dě proběhla část procesu Zahájení akce.  

Během této části procesu byla vybrána a vyfiltrována Databáze vhodných firem, podle 

určitých dopředu nadefinovaných kritérií. Všechna kritéria byla přesně nadefinována a 

popsána v Plánu akce. Veškeré klíčové entity byly podle navrženého procesu zaváděny do 

CRM systému z důvodu zachování kontextu zákazník - akce. Vypracování Callscriptu, E-

mailové šablony a Podpůrných dokumentů proběhlo bez výraznějších problémů. Během 

relativně krátké doby se povedlo vytvořit kvalitativně zlepšující se verze jednotlivých klí-

čových entit. Finální verze byly dále uloženy i jako šablony (podklady) pro další akce ob-

dobného charakteru. 

V návaznosti na telefonický hovor z callcentra společnosti RAYNET přebralo zodpo-

vědnost za další průběh procesu obchodní oddělení, které mělo za úkol Sjednání obchodní 

schůzky se zákazníkem. Během telefonického hovoru byly posbírány informace o společ-

nosti a zákazníkovi samotném, dohodnut termín a místo konání. Všechny informace byly 

posléze zavedeny do CRM systému.  

7.2 Vypracování webového auditu, obchodní schůzka 

Samotné vypracování webového auditu proběhlo ve spolupráci s grafickým oddělením, 

obchodním oddělením a SEO expertem. Dokument byl následně zaveden do CRM systému 

k příslušnému záznamu u společnosti První revitalizační. 

Průběh obchodní schůzky nebude blíže specifikován (z důvodu zachování obchodního 

tajemství). Výstupní informací je ovšem fakt, že zákazník projevil zájem o vytvoření nové 

webové prezentace a souhlasil se zasláním předběžné rámcové nabídky. 

7.3 Záznam z obchodní schůzky, vypracování nabídky, vypracování 

smlouvy 

Záznam z obchodní schůzky byl zaveden společně s obecnými požadavky na podobu a 

rozsah nové webové prezentace do CRM systému. Během obchodní schůzky byly získány 

i bližší informace o společnosti a samotném zákazníkovi. Tyto informace byly rovněž za-
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vedeny do systému, získané materiály (vizitky a logo v digitální podobě) byly zavedeny do 

datového skladu. 

Vypracování rámcové nabídky proběhlo podle nadefinované Doby provádění. Doku-

ment Nabídka byl posléze zaslán zákazníkovi e-mailovou formou. Do druhého dne byla 

následně získána zpětná vazba od zákazníka, který s nabídkou souhlasil. 

Vypracování a zaslání smlouvy proběhlo v souladu s nadefinovanou Dobou provádění. 

Zákazník byl o zaslání smlouvy informován telefonickou cestou. Smlouva byla poté zave-

dena do CRM systému. Přijetí podepsané smlouvy od zákazníka proběhlo do 5 pracovních 

dnů. 

V této fázi byl projekt se všemi získanými a vypracovanými klíčovými entitami předán 

k řízení projektovému manažerovi. 

7.4. Začátek realizace 

Ihned po začátku realizace byl zákazník obeznámen s předáním řízení projektu projek-

tovému manažerovi, který dále provedl kontrolu všech vstupů (dosud získaných informací 

a materiálů), nastudoval zadání projektu a dohodnul se se zákazníkem o způsobu získání 

podrobnější Specifikace požadavků, Materiálů k realizaci a Informací o společnosti (byz-

nys modelování - formou dotazníku), Přístupových údajů k hostingu a doméně. 

Současně zpracoval Časový harmonogram realizace, který společně s výše jmenova-

nými klíčovými entitami zavedl do CRM systému a do datového skladu. 

Poznámka k procesu: později bylo zjištěno, že je poměrně důležité si už na počátku 

projektu vyžádat od zákazníka souhlas s nasazením Google Analytics (robota-analytika), 

který bude během samotné realizace sbírat důležité informace z původních webových strá-

nek společnosti. Tento požadavek bude zapracován v nové definici procesu. 

7.5 Vytvoření konceptu, návrhu stromové struktury a návrhu klíčových 

slov 

Po získání klíčových entit - Specifikace požadavků, Materiálů k realizaci a Informací o 

společnosti (byznys modelování - formou dotazníku), Přístupových údajů k hostingu a 



- 46 - 

doméně, které byly předány během osobní schůzky projektového manažera se zákazníkem, 

byly tyto entity zavedeny do CRM systému a datového skladu. 

Zároveň byl zadán požadavek na analýzu získaných informací a vypracování Konceptu 

projektu (hlavní myšlenky) webové prezentace. V době zpracování této diplomové práce se 

na vypracování konceptu webové prezentace podílelo obchodní oddělení ve spolupráci s 

projektovým manažerem, do dalšího období se předpokládá provádění této činnosti další 

osobou, která bude mít roli kreativního návrháře obdobných řešení. 

Současně proběhla SEO analýza klíčových slov (ve spolupráci se SEO expertem) a ná-

vrh stromové struktury. Výsledkem této práce byly klíčové entity Návrh stromové struktu-

ry a Návrh klíčových slov. 

 Obrázek č. 14 - Návrh klíčových slov 

 Obrázek č. 13 - Koncept projektu 

Všechny dokumenty byly dle navrženého procesu uloženy do CRM systému, pod pat-

řičný projekt. Dále byly dokumenty zaslány zákazníkovi, který je po krátké konzultaci 

s návrhy na drobné změny schválil. 

7.6 Vypracování grafického návrhu homepage, zpracování obrazových 

materiálů 

Společně s dokončením zpracování dokumentu Koncept projektu začalo grafické oddě-

lení vypracovávat Šablonu grafického návrhu homepage. Tato šablona vycházela z před-
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chozích poznatků z jednání se zákazníkem, ale také na základě Konceptu projektu, ve kte-

rém už byly některé hlavní myšlenky grafického zpracování podchyceny. Ihned po odsou-

hlasení Šablony všemi zúčastěnými aktéry začalo grafické studio zpracovávat samotný 

design homepage. Ten svým barevným vyzněním vycházel zejména z firemní identity spo-

lečnosti, s ohledem na odhad profilu a očekávání cílového zákazníka. Rovněž byly při jeho 

tvorbě využívány (upravovány a zpracovány) obrazové materiály, které sám zákazník do-

dal. 

  

Obrázek č. 15 - Šablona graf. návrhu homepage Obrázek č. 16 - Grafický návrh homepage 

7.7 Schválení grafického návrhu, kódování a revize 

Jakmile byla podoba grafického návrhu úvodní (homepage) stránky hotova, projektový 

manažer ji zaslal zákazníkovi ke schválení. Získání zpětné vazby proběhlo telefonickou 

cestou, kdy vyvstaly drobné požadavky na změny. Tyto změny byly obratem zpracovány a 

zákazník také podobu grafického návrhu schválil. 

Projektový manažer dále předal veškeré informace a pokyny kodérovi, který tak posu-

nul projekt do další fáze. Během řezání a kódování grafické podoby úvodní stránky nena-

staly výraznější problémy. Drobné nesrovnalosti se objevily v rozdílném zobrazování 

HTML stránky v prohlížeči Firefox a Internet Explorer. Tyto byly po krátké konzultaci a 

následném testování (revizi) odstraněny. 

Zveřejněná podoba HTML stránky, byla formou odkazu zaslána zákazníkovi k průběž-

né kontrole. Ten ji bez sebemenších připomínek schválil a souhlasil s přechodem na další 

fázi tvorby. 
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7.8 Tvorba grafického návrhu podstránek, jeho schválení 

Grafický návrh podstránek vycházel z grafického stylu hlavní stránky. Přáním zákazní-

ka bylo především dodržení jednotné podoby, zachování přehlednosti a jednoduché orien-

tace na podstránkách. 

 

Tyto byly rozděleny do 3 skupin: 

 podstránky průvodce revitalizací 

 podstránky virtuálního domu 

 podstránky ostatní 

Grafický návrh těchto skupin byl dále zaslán zákazníkovi a během telefonického roz-

hovoru byla získána zpětná vazba včetně požadavků na drobné úpravy. Výsledná podoba 

grafického návrhu byla předána kodérovi k řezání a kódování. 

  

Obrázek č. 17 - Grafický návrh podstránky 1 Obrázek č. 18 - Grafický návrh podstránky 2 

7.9 Kódování a revize podstránek, celková revize 

Kódování a revize podstránek proběhlo v souladu s časovým plánem a bez vážnějších 

problémů. Zákazníkovi byly zaslány informace o probíhajících pracích a jeho postřehy 

byly operativně zapracovávány. Během celkové revize se vyskytly jisté nesrovnalosti 

(špatné zobrazování písma v Internet Exploreru v. 6), které však kodér dokázal pohotově 

odstranit. Na základě tohoto podnětu vznikly nové požadavky na další verzi a úpravu pro-

cesu - způsob zapracování nestandardních písem, v případě potřeby. V nové verzi procesu 
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grafické studio přidávat nestandardní písma do datového skladu společně s Grafickým ná-

vrhem.  

V poslední fázi si zákazník zkontroloval všechny stránky, jejich vzájemné vazby a způ-

sob procházení mezi jednotlivými kategoriemi. Veškeré drobné podněty byly operativně 

zpracovány a celý projekt byl připraven k nasazení do ostrého provozu. 

7.10 Nasazení ostré verze, ukončení realizace 

V současné době se připravuje nasazení ostré verze projektu do provozu. Poslední ne-

srovnalosti v komunikaci s poskytovatelem hostingových služeb by měly být vyřešeny 

během několik málo dnů, a spuštění projektu tedy už nic nebrání. 

Ihned po nasazení do ostrého provozu proběhne otestování hlavní stránky a několika 

podstránek, aby se předešlo případným nesrovnalostem nebo nedostatkům projektu. 

7.11 Fakturace a ukončení projektu 

Samotná fakturace a ukončení projektu bude následovat ihned po jeho úspěšném nasa-

zení do ostrého provozu. 

8.0 Celkový pohled na konkrétní projekt 

8.1 Dodané služby: 

I. Analýza a návrh konceptu webové prezentace 

a. Analýza konkurence společnosti 

b. Analýza společnosti produktů a služeb 

c. Analýza primárních a sekundárních cílů webové prezentace 

d. Zpracování analýz a návrh konceptu webové prezentace 

II. Návrh a implementace stromové struktury 

a. Návrh z pohledu logického členění hlavní stránky, pod-stránek a menu 

b. Návrh způsobu orientace a vyhledávání informací na stránkách 
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III. Webdesign 

a. Návrh a zpracování grafického designu hlavní stránky (homepage) 

b. Návrh a zpracování grafického designu podstránek 

c. Návrh a zpracování architektury webové prezentace 

d. Zpracování grafických materiálů 

IV. Obsahová část 

a. Implementace (nakódování) stránek webové prezentace 

b. Naplnění stránek textovými a obrazovými informacemi 

c. Stylování a korektury textů, obrazových materiálů a dalších prvků 

V. Optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

a. Vytvoření SEO validních zdrojových kódů 

b. Návrhy a zpracování klíčových slov 

c. Zapracování klíčových slov do zdrojových kódů 

d. Úprava nadpisů, titulků, popisů stránek, odkazů atd. 

e. Instalace profesionálních statistik návštěvnosti 

8.2 Rozsah projektu 

Projekt lze celkově hodnotit jako středně rozsáhlý. Webové stránky, které byly pro fir-

mu vytvářeny, prošly oproti původním stránkám celou řadou podstatných změn. Tyto 

změny by měly znamenat výrazný nárůst zájmu o služby společnosti, měly by vést k jed-

noduššímu a intuitivnímu ovládání stránek. Úspěch projektu v této chvíli nelze hodnotit - 

první výsledky z instalovaných statistik budou zpracovány teprve po 3 měsících od spuště-

ní ostré verze projektu. 

8.3 Požadavky zákazníka na projekt 

Kritické požadavky zákazníka na novou realizaci Www stránek společnosti vzešly pře-

devším na základě zpracovaného Webového auditu. Tento mimo jiné poukázal na nedosta-

tečnou SEO optimalizaci webu. Stránky se nezobrazovaly téměř na žádná klíčová slova 

na prvních pozicích ve vyhledávačích - což bylo novým požadavkem ze strany První revi-

talizační s.r.o. 
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Dalším požadavkem bylo vytvoření prezentace, který by dodržovala standardy (W3C) 

zdrojového kódu a optimalizace pro nejběžnější prohlížeče (IE, Firefox, Opera), tedy aby 

se korektně zobrazovala širokému spektru uživatelů. 

Podstatným požadavkem ze strany zákazníka bylo rovněž moderní grafické zpracová-

ní stránek - designu. A to takovým způsobem, aby design nadchl potencionálního zákazní-

ka a dokázal uchopit jeho pozornost natolik, aby na stránkách strávil dostatek času k tomu, 

aby si přečetl všechny podstatné informace, které by jej přesvědčili, že se nachází na 

správném místě. 

Také uživatelská přívětivost stránek byla definována mezi důležité požadavky, které 

společnost První revitalizační s.r.o. očekávala. Uživatelskou přívětivostí je myšleno dodr-

žení takových postupů při realizaci stránek, které by vedly k tomu, že uživatel na stránkách 

najde všechny informace, které potřebuje. Navíc jednoduchým a přímočarým způsobem. 

Dále, že se dokáže na stránkách velmi rychle zorientovat, že mu budou pomocníkem při 

řešení jeho problémů. 

8.4 Zahájení projektu a termíny plnění 

Před zahájením projektu byly nastaveny termíny plnění jeho jednotlivých fází. Definice 

časového harmonogramu vzešla zejména z omezených časových možností První revitali-

zační a ze skutečnosti, že celá řada potřebných materiálů nebyla před zahájením realizace 

k dispozici. Zákazník však přislíbil plnou součinnost při jejich získávání. Celková realizace 

projektu byla po dohodě o možnostech zákazníka odhadnuta na 3 měsíce. 

Obě strany se pak také shodly, že dílčí části Projektu budou Zhotovitelem realizovány a 

Objednatelem schvalovány následovně: 

a) Do dvou týdnů od převzetí 1. části podkladů od Objednatele Zhotovitel zpracuje gra-

fický návrh Projektu. 

b) Po schválení grafického návrhu Objednatelem zahájí Zhotovitel programování, kó-

dování a stylovaní home page Projektu. 
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c) Zhotovitel dále provede tvorbu a nastavení redakčního systému nebo dalších součástí 

webové prezentace. 

d) Poslední fází realizace Projektu je testování webové prezentace. 

e) Objednatel předkládá připomínky nebo schvaluje předložené návrhy do 5-ti pracov-

ních dnů od jejich předání Zhotovitelem. Pokud se Objednatel v této lhůtě nevyjádří, pak 

platí, že s návrhem Zhotovitele souhlasí. 

8.5 Kritická místa projektu 

Jako nejkritičtější místo celého projektu se projevil zejména způsob získávání poža-

davků od zákazníka. Pro tuto činnost nebyla dostatečně pečlivě navržena žádná metodika, 

která by dokázala zákazníkovi kvalitně poskytnout potřebné dotazy (dotazník je jednou 

z mnoha metod získávání požadavků) tak, aby obdržená specifikace (stejně tak získané 

obrazové a další materiály) splňovala také požadavky na zpracování moderního webu (i po 

obsahové stránce) vysoké kvality. Tato skutečnost bude ošetřena v nejbližší době formou 

zpracování vhodné metodiky. 

Dalším kritickým místem byla nemožnost zákazníka efektivně sledovat průběh reali-

zace projektu (o průběhu byl informován projektovým manažerem a byl mu poskytnut od-

kaz na zkušební verzi stránek projektu, což se později projevilo jako nedostatečné řešení). 

Nástroj Webmine tuto funkcionalitu poskytuje, v době realizace projektu však nebyla ještě 

dostatečně odzkoušena (a tudíž ani zákazníkovi nabídnuta), ale do dalších projektů se s ní 

již plně počítá. Tato skutečnost měla za následek několik iterací navíc (opravy a korekce 

obsahu i formy), které se projevily časovou prodlevou celého projektu.  

8.6 Vyjádření zákazníka 

První revitalizační s.r.o. 

„Společnost RAYNET jsme oslovili na základě doporučení od známých, za účelem vytvo-

ření nových webových stránek. Vyžadovali jsme hlavně moderní grafiku, tak aby se strán-

ky líbili např. i mladým lidem, kteří by na internetu mohli hledat naše služby. Dále jsme 

požadovali, aby stránky fungovali jednoduchým a přehledným způsobem. Společnost 

RAYNET nám navrhla koncept stránek, který se nám velmi líbil, a věříme, že se bude líbit 
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i našim zákazníkům. Velmi mile nás překvapil bezproblémový průběh celého projektu, ale 

také moderní způsob komunikace přes software, který nám byl pro sledování průběhu pro-

jektu dodán. Jsme velmi rádi, že jsme prezentaci naší firmy svěřili do rukou opravdových 

odborníků. Pevně věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.“ 

Ing. Dušan Gálik - jednatel 

9. Srovnání situace před a po navržení procesu 

Situace před navržením a vypracováním business procesu tvorby webových prezentací 

byla následující: 

 Společnost RAYNET s.r.o. se pokoušela navrhnout optimální proces tvorby 

webových prezentací opakovaně již dříve. 

 Výsledkem této snahy byl pouze slovní popis procesu, který se nezabýval kon-

krétními fázemi nebo jednotlivými kroky, ale spíše jen hrubým výčtem povin-

ností jednotlivých účastníků. 

 Nadefinovaný proces trpěl celou řadou nedostatků, jako příklad uvádím některé 

z nich: 

o Absence přesné časové souslednosti jednotlivých kroků. 

o Nedostatečný popis kompetencí a zodpovědností. 

o Proces nepopisoval varianty a možné alternativy postupu. 

o Proces nijak nerespektoval roli zákazníka. 

o Nepomáhal v nestandardních situacích - nepopisoval jak je řešit. 

o Neobsahoval seznam klíčových atributů, kontrolu vstupů a výstupů jed-

notlivých fází realizace. 

 Proces nebyl nikterak vizualizován - při jeho vytváření nebyly použity žádné 

vizuální modely nebo grafické definice situace. 

 Hlavními praktickými nedostatky procesu byla zejména dlouhá časová nároč-

nost realizace, nedodržování termínů a špatný time-management. 

 Z dalších nedostatků spojených s realizací procesu lze jmenovat například situa-

ce typu „deadlock“ (části procesu na sebe ne vždy přesně navazovaly a tudíž se 
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občas stávalo, že poslední aktér, který provedl práci, neupozornil jiného pra-

covníka na převzetí realizace, ani k tomu nebyl procesem nijak veden). 

Situace po navržení nové, vizualizované verze podnikového procesu tvorby webových 

prezentací: 

 Www prezentace je možno vyvíjet iteračním způsobem (jsou jasně definovány 

kroky, které byly zrealizovány, celý proces včetně všech aktivit jednotlivých 

akterů je zaznamenán v nástroji Webmine; během realizace projektu vznikají 

nové požadavky, které budou zpracovány v dalších iteracích nebo cyklech). 

 Během realizace jsou přesně spravovány požadavky kladené na projekt. Poža-

davky jsou ukládány jako Úkoly k danému projektu. Úkoly, které překračují 

původní zadání, jsou přiřazovány další fázi (vývoji) k souvisejícímu projektu. 

 Díky formálně definovánému procesu je možno opakovaně využívat již existu-

jících softwarových komponent (modulů). Tyto moduly vznikají během reali-

zace jednotlivých projektů na základě podobné nebo obdobné specifikace ze 

strany zákazníka. 

 Model softwarového systému (Www prezentace) je vizualizován - využívá se 

např. Diagramu aktivit (včetně definice povinností jednotlivých aktérů - swi-

mline), vizualizovaného návrhu konceptu projektu. Vizualizovaného návrhu 

stromové struktury - s využitím nástroje FreeMind (viz obrázek č. 19) atd. 

 Celková doba realizace ze strany RAYNET se zkrátila o cca 10%, tento vzo-

rek však nelze považovat za reprezentativní, neboť vlivem nedostatečného sys-

tému sběru požadavků (viz 8.5 Kritická místa projektu) zůstala doba realizace 

za původním očekáváním. I přesto je v navrženém procesu jasně viditelný časo-

vý přínos. 

 Asi nejvetším přínosem nově nadefinovaného procesu je výrazné zvýšení zis-

kovosti projektů. Ta je způsobena zejména snížením režijních nákladů, mož-

ností monitorování procesu (sledování úkolů, pracovního nasazení, komunikace 

atd.) a celou řadou dalších faktorů. Nárůst ziskovosti jednotlivých projektů je na 

základě prvního vzorku odhadován až o 20%. 
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Obrázek č. 19 - Návrh stromové struktury 

9.1 Další vývoj 

V současné době se pracuje na zkvalitnění nově navrženého procesu tak, aby společ-

nost RAYNET byla schopna díky zkrácení realizace a snížení režijních nákladů nabídnout 

více služeb za stejnou cenu. Očekává se, že v další verzi navrženého procesu dojde k vý-

raznému zkrácení fáze projektu, při které se sbírají (získávají) požadavky a materiály od 

zákazníka. Dalším předpokladem je také sofistikovanější možnost průběžného sledování 

kvality právě realizovaných projektů a také možnost efektivně monitorovat vytíženost ak-

térů (pracovníků) v jednotlivých fázích procesu. To by mělo vést k přesnějšímu plánová-

ní práce na paralelně běžících projektech. 

10. Můj pohled na celý význam této práce 

Pokud mám blíže zhodnotit význam této diplomové práce, pokusil bych se jej rozepsat 

ve třech různých pohledech. 

10.1 Co tato práce přinesla firmě? 

Společnost RAYNET s.r.o. je na trhu již několik let, ale co se týče oblasti Www pre-

zentací, se dá říci, že se nachází teprve na počátku. I přes velký potenciál, kterým bezespo-

ru společnost disponuje, se jí nedařilo najít optimální způsob řešení problematiky reali-

zace Www prezentací. Kvalitní kapacity v řadách programátorů, kodérů i grafického stu-

dia byly mnohdy plýtvány na nestandardní práce související s réžií samotného procesu. Při 
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realizaci tak vznikaly časové prodlevy, krizové situace nebo docházelo i k nepřesnostem 

v podobě výsledného produktu oproti zadání.  

Cílem práce z pohledu společnosti bylo všechny tyto nedostatky odstranit a nadefi-

novat celý podnikový proces takovým způsobem, aby bylo dosaženo v rámci CMM (Ca-

patibility Maturity Model) alespoň 4. úrovně (tzn. na základě definovaného softwarového 

procesu je firma schopna jeho řízení a monitorování). Což se podle prvních výsledků i 

ohlasů podařilo zrealizovat, a i přes určité nedostatky, které proces obsahuje (budou od-

straněny v jeho novější verzi), jsou k dispozici pozitivní časové, finanční i režijní výsledky. 

Společnost by díky navrženým modelům měla být výrazněji konkurenceschopná a mělo by 

dojít k celkovému zlepšení působení na trhu profesionálnějším dojmem. 

10.2 Co tato práce přinesla zákazníkovi? 

Z pohledu zákazníka došlo zejména k výraznému posunu v komunikaci (díky nástro-

jům jako Webmine - projektový management) s firmou, většímu přehledu ohledně situace 

a momentálního stavu celého projektu a v neposlední řadě také v posunu kvality výsledné-

ho produktu. Už na prvním vzorku se ukázalo, jak je důležité udržovat zákazníka 

v kontextu procesu, proces monitorovat a řídit a v neposlední řadě průběžně kontrolovat 

kvalitu produktu (zákazník má možnost kvalitu ověřovat i sám). Očekává se, že dalším 

přínosem pro následné realizace by pro zákazníka měly být i zajímavější finanční podmín-

ky. 

10.3 Co tato práce přinesla mi? 

Pokud se mám dívat na celý význam této práce ze svého pohledu, tak mohu velmi po-

zitivně ohodnotit svůj výrazný posun zejména v otázce přehledu nad celou problematikou 

Www prezentací. A to jak z obchodního, tak i z realizačního pohledu. Jsem velmi rád, že 

se mi podařilo znalosti získané během studia (bakalářského i navazujícího) uplatnit 

v praxi a že se má práce stala přínosem nejen pro firmu samotnou, ale i pro zákazníky. Za 

hlavními důvody, proč se měl celý projekt realizovat, a jeho následné přínosy, považuji 

zejména tyto: 

a) zrychlení celkové doby realizace 
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b) jasné a pevné rozdělení kompetencí a zodpovědností 

c) možnost monitorováni průběhu realizace projektu 

d)  možnost jednoduššího nalezení chyb v průběhu realizace 

e) zkvalitnění dodávaných služeb (vylepšovaní dodávaných komponent, nadefinováni 

úzkých míst a další) 

Všechny předchozí body se v rámci této práce podařilo dodržet. 

11. Závěr 

V této práci jsem se zabýval oblastí Www prezentací, internetového marketingu a jejich 

realizací v praxi. Cílem teoretické části bylo zmapování možností metodologií přístupu 

k vývoji software a jejich přizpůsobení pro potřeby vývojového procesu webových prezen-

tací. Před a během zpracování této diplomové jsem se blíže seznámil a prostudoval základ-

ní prvky, myšlenky a nástroje RUP a modelování byznys procesů. 

Na základě nastudovaných materiálů byl navržen podnikový proces obchodní a reali-

zační fáze tvorby Www prezentací takovým způsobem, že došlo k výraznému zlepšení 

kvality dodaných služeb, nákladovosti i komunikace se zákazníkem (a celé řadě dalších 

faktorů). 

Pozornost praktické části byla věnována aplikaci navržených postupů, modelů, diagra-

mů a dalších v praxi při realizaci konkrétní webové prezentace. Současně vznikly nové 

výzvy a úkoly pro zdokonalení stávajících postupů a modelů, které budou aplikovány 

v novější verzi podnikového procesu, jehož realizace se odhaduje na září tohoto roku 

(2009).
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12. Příloha 
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12.1 Vyjádření jednatele společnosti RAYNET s.r.o. 

„Před zavedením metodik procesního řízení vývoje www stránek probíhala jejich reali-

zace zcela intuitivně a zpravidla se skládala ze tří etap: zadání, vytváření webových strá-

nek ad hoc a předání výsledku – jednalo se tedy o zcela nedostatečně řízený proces bez 

možnosti systematické kontroly a efektivního plánování kapacit.  S růstem objemů zakázek 

a zvyšováním počtu zaměstnanců pracujících na tomto produktu přestal být tento způsob 

vývoje životaschopný.  

Jako přirozený důsledek tohoto stavu vzniklo zadání na definování procesu, jeho jed-

notlivých etap, rolí a vyplývajících zodpovědností participující zaměstnanců.  Přičemž vý-

sledná podoba bude kodifikována a integrována do firemních procesů ve formě firemních 

směrnic a standardů. 

Opravdovou hodnotu řešení, které je obsahem této diplomové práce, ukazuje jeho 

úspěšná aplikace v praxi, kdy dosahujeme měřitelného zlepšení prakticky ve všech aspek-

tech, což se v konečném důsledku projevuje celkovým snížením doby realizace zakázky, 

zvýšením kvality a vyplývajícím zvýšení ziskovosti předmětného produktu. 

Prostor pro další zlepšení vidím zejména v upřesnění etapy získávání specifikace poža-

davků a příslušných materiálů od zákazníků, a samozřejmě také kontinuální doplňování a 

zpřesňování popisu procesu na základě zpětných vazeb z praxe. 

Celkově lze práci zhodnotit jako vydařenou. Podle mého názoru diplomant splnil zadá-

ní ve všech dohodnutých bodech.“ 

Ing. Jaroslav Bazala - jednatel společnosti 
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