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Anotace  

V diplomové práci se zabývám pouţitím projektového řízení pro úspěšné dosaţení 

cíle projektu v oblasti informačních systémů. Teoretická část práce je zaměřena na 

celkovou charakteristiku projektového řízení v oblasti informačních systémů. Jsou zde 

uvedeny základní znaky, pojmy, způsoby organizace, jednotlivé fáze, důvody neúspěchu i 

vybrané metody a přístupy, které efektivně podporují vývoj informačních systémů. 

Zároveň jsou uvedeny příklady pouţití v těţebních podnicích. Praktická část má za cíl 

analyzovat a retrospektivně zhodnotit průběh řízení a realizaci konkrétního projektu. 

Následně je posouzen a porovnán způsob vedení i splnění cíle projektu s teoretickou částí. 

Na základě zjištěných skutečností jsou uvedeny návrhy a moţná metodická opatření, která 

by mohla vést ke zlepšení řízení projektů v dané firmě.  

Klíčová slova: projekt, projektové řízení, trojimperativ, informační systémy, 

ţivotní cyklus, fáze projektu, metody projektového řízení, projektový manaţer. 

 
 
Annotation  

In my thesis I am dealing with application of project management for successful 

realization of project in information system area. The theoretical part is general 

characteristics of project management in information systems. There are introduced the 

main characteristic features, basic concepts, methods of organizing, particular stages, 

nonsreccess reasons and chosen methods and access which support development of 

information systems. At the same time there are given examples of its application in 

mining enterprises. The aim of practical part is to analyze and retrospectively evaluate 

process of realisation of the concrete project. There is evaluation and comparison of way of 

piloting and discharging of project targets with the theoretical part. On the basis of findings 

there are given proposals and possible methodical arrangements, which could bring project 

improvement in the given firm.  

Keywords: Project, Project Management, Triple Constraint, Information Systems, 

Project life cycle, Phases of a Project, Project Management Methods, Project Manager.  
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Seznam použitých zkratek 
Zkratka Termín Popis 

AMI  
Asset – Management – 

Information 

Softwarová společnost poskytující sluţby v oblas-

tech podnikových IT řešení a internetu. 

CAD Computer Aires Design Programy pro počítačovou grafiku. 

CCM 
Metoda kritického řetězu 

(Critical Chain Method) 

Je metoda řízení času a zdrojů projektů. 

CPM 
Metoda kritické cesty 

(Critical Path Method) 

Základní metoda síťové analýzy. Cílem je stanovení 

doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické 

cesty.  

CRM 
Customer relationship 

management 

Systémy pro řízení zákaznických vztahů. 

DN Doba návratnosti 
Doba, za kterou se investice splatí z peněţních 

příjmů, které investice zajistí. 

ERP 
Enterprise Resource 

Planning 

Komplexní informační systémy organizací, 

zastřešující činnosti související s výrobou, 

financemi, účetnictvím, dodavatelskými řetězci, 

CRM, řízení lidských zdrojů atd. 

GIS 

Geografický informační 

systém (Geographic 

information systém) 

Systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizuali-

zaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu 

Země. Propojení prostorových (grafických) 

a popisných databázových údajů. 

ICT 

Information and 

Communication 

Technologies 

Informační a komunikační technologie. Zahrnují 

veškeré   technologie   pouţívané   pro  komunikaci  

a práci s informacemi. 

IPMA 
International Project 

Management Association 

Nadnárodní sdruţení projektových manaţerů. 

Standard vedení projektů postavený na 

schopnostech a dovednostech vedoucích projektů. 

IS Informační systém 

Soubor lidí, technologických prostředků a metod, 

které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a ucho-

vání dat za účelem tvorby prezentace informací pro 

potřeby uţivatelů. 

ISO 10006 
Systémy managementu 

jakosti 

 Směrnice pro management jakosti projektů. 

 

IT 
Informační technologie 

(information technology) 

Souhrnné označení pro technologie, které se 

zabývají počítači. 

IRR 
Vnitřní výnosové procento 

(Internal Rate of Return) 

Způsob hodnocení investičních projektů. 

Definujeme jako úrokovou míru, při níţ se čistá 

současná hodnota rovná nule. 

MIS 
Manaţerský informační 

systém (Management 

Systém, který zpracovává nesetříděné údaje z data-

bází, dle poţadavků (dotazů) uţivatele, za účelem 



  

Zkratka Termín Popis 

Information Systém) zkvalitnění vedení organizace. 

MPM Metra Potential Method 
Metoda slouţící k časové analýze. Znázornění po 

sobě jdoucích činností pomocí uzlů. 

NGT 

Technika nominální skupiny 

(Nominal group technique) 

 

Alternativa interaktivního brainstormingu, která 

vyzývá ke sloučení přínosů jedinců (vyvinutých 

v izolaci) do skupinového výsledku. 

NPV 
Čistá současná hodnota (Net 

Asset Value) 

Ukazatel efektivnosti investic. Rozdíl mezi 

současnou hodnotou všech očekávaných peněţních 

příjmů a současnou hodnotou všech peněţních 

výdajů. 

PERT 
Program Evaluation and 

Review Technique 

Metoda vyhodnocení a kontroly projektu. Cílem je 

uspořádat činnosti tak, aby bylo zajištěno dodrţení 

termínu dokončení projektu s dostatečně vysokou 

pravděpodobností. 

POPD 
Plán otvírky, přípravy a 

dobývání 

Předkládá se obvodnímu báňskému úřadu. 

PM Project manager Projektový manaţer. 

PMBOK 
The Project Management 

Body Of Knowledge 

Mezinárodní standard a metodologie řízení projektů 

postavená na souhrnu znalostí, dovedností a zkuše-

ností vedoucích projektů. 

PMI 
Project Management 

Institute 

Česká komora PMI – nezávislé sdruţení osob, které 

se zabývají projektovým řízením. 

PRINCE2 
PRojects IN Controlled 

Enviroment 

U.K. komerční standard. Metodologie řízení 

projektů postavená na procesech. 

RIPRAN RIsk PRojetct ANalysis Empirická metoda pro analýzu rizik projektů. 

ROI 
Návratnost investice 

(Return On Investments) 

Ukazatel míry návratnosti (rentability) investice 

rovnající se podílu zisku a vloţených prostředků 

(celkového vloţeného kapitálu). 

RUP Rational Unified Process Metodika IBM pro vývoj informačních systémů. 

SCA  
System Of Cabling 

Administration 

Systém pro projektování a správu kabeláţe. 

SLEPT 

analýza 

Social, Legal, Economic, 

Political and Technology. 

Analýza, která je určená ke zkoumání obecného 

okolí firmy, tzv. makrosvěta. 

SW Software Nehmotná stránka výpočetního systému. 

SWOT  

analýza 

Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats 

Metoda, pomocí které se identifikují silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby spojené s projektem. 

WBS Work Breakdown structure 
Hierarchická struktura činností (strukturovaný 

rozklad činností). 
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zpracovat soubor znalostí o projektovém 

řízení. Tento obor se velice rychle mění a je chybou se domnívat, ţe to, co bylo úspěšné 

před pár lety, bude i dnes ta nejlepší strategie. Rozhodla jsem se proto podat aktuální 

informace o řízení projektů a zároveň najít vhodné metody, techniky a nástroje 

projektového řízení v oblasti informačních systémů se zaměřením na podniky, které se 

svým provozem dotýkají těţební činnosti.  

Prakticky kaţdá oblast lidské činnosti je ovlivněna softwarovými systémy, od sociál-

ních vazeb osobního ţivota, přes vzdělávání, komunikaci, veřejnou správu aţ po 

podnikání, energetiku a v neposlední řadě i těţbu. V současné době je existence a konku-

renceschopnost mnoha organizací závislá na jejich schopnosti zuţitkovat ohromnou sílu 

informačních technologií. K tomu, aby bylo moţné obstát na trhu, jsou podniky nuceny 

zvyšovat efektivitu práce. Proto je ale nutné zefektivnit celé řízení podniku. 

Téma pouţití projektového řízení jsem si zvolila, protoţe jsem se s tímto oborem jiţ 

profesně setkala a vím, ţe se jedná o oblast, která má velkou perspektivu a rychlost 

rozvoje. Je faktem, ţe mnoho projektů neskončí úspěšně. Proto od této práce očekávám, ţe 

naleznu optimální způsob implementace informačního systému, případně odhalím kroky, 

které mohly vést ke zmatku, dezintegraci, neefektivitě či dokonce ke krachu projektu.  

V první části práce jsou teoretické informace o projektovém řízení. Jsou zde obecné 

pojmy, jednotlivé fáze ţivotního cyklu projektu a celkový teoretický základ pro řízení 

projektů. Projektové řízení v obecné rovině je poměrně známým oborem. Implementace 

informačních systémů má ale jistá specifika, které nelze v projektové činnosti opomíjet. 

Další část je věnována případové studii projektu v praxi. Cílem práce je implementace 

principů projektového řízení a odhalení nesystémových způsobů vedení konkrétního 

projektu. Základem bude vypracování nového metodického pokynu v daném podniku.  

Úspěšná existence těţebního podniku, spojená s kladným hospodářským výsledkem, 

je závislá na ekonomickém vyuţití těţených surovin. Na tom, zda je schopen vyuţít 

veškeré moţnosti k jejich získání, zpracování a prodeji. K těmto moţnostem patří i kvalitní 

informační systém, který výrazně sniţuje transakční, personální i administrativní náklady. 

Je to velmi důleţitá část výrobní strategie a právě její analýza je obsahem této práce.  
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2. Charakteristika projektového řízení v oblasti 

informačních systémů 

Současná moderní společnost je při vytváření nových hodnot mimo jiné 

charakteristická rostoucí sloţitostí, rozsahem, vysokými náklady a pracovní náročností 

úkolů. Proto vyvstává nutnost koordinovaných postupů neboli projektů. Zaměříme-li se na 

vytváření hodnot v oblasti informačních systémů, je nehorší způsob nasazení či obnovy 

informačních systémů chaotické samovolné řízení. Je pravdou, ţe se na mnoho věcí 

přichází v průběhu samotného projektu, ale to je většinou neefektivní a zbytečné, zvlášť 

kdyţ existuje celá řada jiţ vyzkoušených metod. Kvalitní projektové řízení můţe 

pozitivním způsobem ovlivnit celý projekt, minimalizovat rizika, jasně definovat kroky.  

2.1. Co je projekt 

Projekt – tento pojem vychází z anglosaského „project“, které označuje proces 

plánování a řízení rozsáhlých činností). Dřívější český výklad se omezoval na pouhou 

dokumentaci a pochází z latinského pro-jicio, pro-iectum (návrh, rozvrh).  

Projekt v pojetí, které je součástí projektového řízení, přestavuje celý proces od 

plánování, řízení aţ po realizaci. Jinak řečeno je to jednorázová přeměna vstupů 

(informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti lidí) na výstupy za pomocí 

vývojových činností a koordinovaných řídících činností, viz příloha č. 1. 

Projekt je charakteristický svojí jedinečností a neopakovatelností. Příkladem 

jedinečnosti je např. druhý softwarový projekt geologického informačního systému pro 

další nově nalezené loţisko. Sice se velmi podobá projektu prvnímu, budou zde důleţité 

odlišnosti, jako například různá data rozdílného terénu. Dá se říci, ţe je unikátní a nelze 

předpokládat, ţe bude v budoucnosti opakovaný ve stejné posloupnosti. 

Zároveň je projekt činností časově omezenou, která slouţí k vytvoření nějaké 

hodnoty. Má jasně definovaný cíl s určenými vstupy a poţadovanými výstupy. Je tvořen 

vzájemně propojenými činnostmi, kterých můţe být i několik set či tisíc. Proto je efektivní 

rozdělit projekt do snadno zvládnutelných částí, tj. do fází, subprojektů, úkolů (sumárních 

či jednotlivých) a činností. Projekty ale mohou být i malé, zvládnuté jen jednotlivcem. 

Podle charakteristik a rozsahu rozdělujeme do několika kategorií, viz tabulka č. 1.  
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Tabulka 1 - Katgorie projektů 

Kategorie 

projektů 
Charakteristika Časový 

rozsah 

Organizační 

uspořádání 

Komplexní Unikátní 

Jedinečný 

Neopakovatelný 

Mnoho činností 

Vysoké náklady a mnoho 

zdrojů 

Velký počet subprojektů 

Dlouhodobý 

 

 

 

 

Speciální organizační 

struktura 

Speciální Niţší rozsah činností  

Dekompozice na subprojekty 

Odpovídající zdroje a náklady 

Střednědobý Větší organizační 

jednotka 

Dočasné přiřazení 

pracovníků 

Jednoduchý Malý projekt 

Jednoduchý cíl 

Několik málo činností 

Uţití standardizovaných 

postupů 

Krátkodobý Realizovatelný 

jednou osobou 

[Dolanský et al. 1996] 

Projekty se pouţívají při diskontinuálních změnách a řídí se zásadami projektového 

managementu. Pokud se pro dosaţení cílů nevyţaduje diskontinuální změna (skoková 

změna), pak se pouţívá procesní řízení nikoliv projektové (tzv. provozní činnost). Na 

rozdíl od projektu jsou provozní činnosti práce rutinní, bez časového omezení, určené pro 

udrţení běţného chodu společnosti či firmy. Kaţdý projekt, na rozdíl od provozní činnosti, 

po splnění úkolu skončí. Dalším neméně důleţitým znakem projektu je riziko jeho 

neúspěchu, které vyplývá z jeho jedinečnosti. Nikdy není předem jasné, co nás v průběhu 

jeho realizace potká. Právě tato nejistota a rizikovost zásadně odlišuje projekt od rutinních 

činností v podniku. 

Existují ale i činnosti, které nespadají ani pod procesy ani pod projekty: jsou to tzv. 

ad hoc aktivity, neboli „Šedá zóna řízení“. Tyto činnosti sice podporují inovační potenciál 

kaţdé společnosti, ale jejich velkým záporem je to, ţe nejsou řízeny (nemají cíl). Pokud je 

společnost chce vyuţít, musí je vykonávat jen velmi způsobilí jedinci.  
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Obrázek 1 - Procesní, projektové a jiné aktivity v podniku  [www.rizeni-projektu.cz] 

Projekty, které se zabývají informačními systémy a v souhrnném pojetí 

technologiemi, mají jistá specifika. Vytváří nebo mění produkt, aplikaci případně část 

systému s pouţitím určitého hardwaru, softwaru, sítí. Výstup pak slouţí k realizaci jiných 

činností a poţadavků, obecně k dosaţení jiných hodnot. Podporuje všechny moţné obory a 

funkce firem. Pro představu projektu z informačních systémů uvedu například vytvoření 

jednoduché, samostatné aplikace v Microsoft Access, ale třeba také zapojení stovek lidí 

kvůli práci na analýze podnikových procesů a následném vývoji sloţitého výrobního 

softwaru týkající se např. hornicko-metalurgických procesů. Další příklady projektů: 

 Přidání nové funkce do interní softwarové aplikace. 

 Realizace nákupu a způsobu implementace nového softwaru do firmy. 

 Vývoj nového systému ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců v prodeji. 

 Kamenolom vyvíjí nové webové stránky, prostřednictvím kterých zjednoduší 

distribuci a prodej svých vytěţených produktů. 

Projekty v oblasti informačních technologií (IT) jsou v současné době jedny 

z nejdůleţitějších a zároveň ty, které významným způsobem ovlivňují chod podniku. Podle 

nejnovějšího průzkumu, který v roce 2010 realizovala česká pobočka poradenské 

společnosti Ernst & Young, patří modernizace IT či systémová integrace mezi tři nejčastěji 

realizované typy projektů v České republice. Je na druhém místě hned za vývojem či 

uváděním nového výrobku, coţ ukazuje na její důleţitost, viz graf č. 1.  
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Graf 1 - Tři nejčastější typy projektů realizovaných v posledních dvou letech 

 

[www.ey.com] 

2.2. Projektové řízení  

Definic pro projektové řízení je opravdu mnoho. Nejvýstiţnější a zároveň nejjedno-

dušší je tato: Projektové řízení je plánování, organizování a řízení činností a jejich zdrojů 

v rámci uceleného projektu za respektování časových, zdrojových a nákladových omezení 

(obvykle s cílem dosaţení maximálního ekonomického efektu). 

Předmětem projektového řízení je projekt, chápaný jako jedinečný proces 

koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení cíle, 

vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích. 

Pro úplnost a pochopení celé problematiky je ještě třeba rozlišovat dva termíny: 

Management projektu (Řízení projektu) a Projektový management (Projektové řízení).  

Řízení projektu je v odpovědnosti projektového manaţera a jeho týmu. Představuje řízení 

s jasně stanoveným cílem, který musí být dosaţen v poţadovaném čase, nákladech a 

kvalitě. Projektové řízení má však širší význam a vedle managementu jednotlivých 

projektů zahrnuje i jejich organizování a koordinování. Jedná se tedy o řízení několika 

projektů a vyţaduje koordinaci na vyšší úrovni managementu.  
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Projektové řízení má dlouhou historii, ačkoliv se tento termín objevil aţ ve 20. 

století. Za jeho zakladatele se povaţuje Henry L. Gantt. Ve vlastní firmě poţadoval 

harmonickou spolupráci mezi pracujícími a managementem. Zavedl analýzu pracovních 

postupů tzv. Ganttův diagram, který je v současné době tím nejpouţívanějším způsobem 

prezentace projektových modelů. Původně se projektové řízení pouţívalo při realizaci 

velkých staveb, u vojenských a kosmických projektů a aţ v 80. letech se rozšířilo i na další 

odvětví. V současné době se jedná o samostatnou disciplínu. 

2.2.1. Trojimperativ 

Cíl projektu musí mít jiţ na začátku projektu stanovená měřitelná, jednoznačná 

kritéria. Jedná se o jednu ze základních projektových zásad, na základě které můţeme 

zjistit, zda bylo plánovaného cíle dosaţeno. Je proto důleţité zabývat se důsledně návrhem 

tzv. trojimperativem projektu. Ten se skládá ze tří podmínek, viz příloha č. 1. Za úspěšný 

se povaţuje projekt, kterému se podaří splnit všechny podmínky současně. Dodrţení 

kvality, časového rámce i nákladů. Pro praxi je důleţité si pamatovat, ţe pokud se 

dostanete do situace, kdy musíte upravit jednu z těchto základních vlastností projektu, vţdy 

to ovlivní zbývající dvě veličiny. Cílem kaţdého plánování je vyladit projekt tak, aby se 

tyto tři veličiny dostaly do jakési harmonie. Dosáhnout správného trojimperativu ale není 

v praxi aţ tak snadné. Kaţdý zadavatel klade důraz na něco jiného a je třeba zjistit, jaké má 

poţadavky na rozsah a kvalitu provedení produktu, či jaká je limitace časem a financemi. 

Pokud by byl poskytnut vyšší rozpočet, můţe být zapojeno více zdrojů nebo lepší 

technologie a čas na projekt by se tak mohl zkrátit. Ovšem zadavatel má většinou jinou 

představu. Chce vysokou kvalitu, v co nejkratším čase a za malé náklady.   

2.2.2. Procesy projektového řízení 

Projektové řízení je vedeno prostřednictvím procesů. Můţeme je definovat jako po 

sobě jdoucí aktivity, které se mohou v jednotlivých fázích projektu opakovat, a které jsou 

zaměřeny na vytvoření výsledku. Dají se sjednotit do těchto skupin, viz obrázek č. 2: 

 Inicializační - předmětem je schválení realizace projektu nebo jeho části. 

 Plánovací - předmětem je příprava plánu k dosaţení stanovených cílů.  

 Prováděcí - vykonávání naplánovaných činností dle platných metodik.  
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 Kontrolní a řídící - porovnává se aktuální stav s plánem, měření postupu.  

 Ukončovací - zahrnuje přijetí výsledků, jejich vyhodnocení a převzetí celého projektu 

nebo jeho části. 

 

Obrázek 2 - Procesy v projektovém řízení [http://rizeni-projektu.cz] 

Všechny procesy jsou provázané s celou organizační strukturou společnosti. V rámci 

projektového řízení se mohou objevovat tzv. kompetenční konflikty mezi projektovým a 

liniovým řízením. Těmto konfliktům lţe přecházet jasným definováním pracovních 

postupů a odpovědností jednotlivých zdrojů. 

Při řízení projektů patří mezi hlavní činnosti zejména plánování, organizování, 

delegování, motivování, řízení času, zdrojů, financí a nákladů, komunikace, kvality, řízení 

změn, rizik a rezerv a dále hodnocení a kontrolování. Celkový pohled na procesy a celé 

řízení projektů je uveden na obrázku č. 3.  

 Řízení integrací - cílem je zjistit správnou koordinaci jednotlivých části projektu.  

 Řízení rozsahu - zajištění toho, ţe projekt obsahuje potřebnou práci k dosaţení cíle. 

 Řízení času - zajištění dokončení projektu ve stanoveném čase. 

 Řízení rozpočtu - zajištění dokončení projektu ve stanoveném rozpočtu. 

 Řízení kvality - má zajistit, ţe projekt uspokojí potřeby, pro které byl realizován. 

 Řízení lidských zdrojů - zajištění maximálně efektivního vyuţití lidských zdrojů. 

 Řízení rizik - identifikace a analýza rizik s cílem minimalizace rušivých událostí.  

 Řízení zprostředkování - zajištění potřebného materiálu a sluţeb.  

 Řízení komunikace - efektivní sdílení informací zainteresovanými osobami. 
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Obrázek 3 - Řízení projektu [http://prinke.cz] 

2.2.3. Organizace projektového řízení 

Organizaci projektu jako takového je moţné definovat dvěma způsoby. Prvním je 

institucionální pojetí, které řeší to, jak začlenit projekt do organizační struktury podniku. 

Druhý pohled je tzv. funkcionální, který vyjadřuje vnitřní organizaci projektu.  

Klasická organizační struktura podniku ve většině případů nevyhovuje potřebám 

časově omezeného projektu, proto je nutné přizpůsobit i organizační strukturu firmy. Exis-

tují různé typy a modely, které volíme dle četnosti, zaměření, velikosti, časové a personální 

náročnosti projektu. Pro začlenění projektového managementu do organizační struktury se 

pouţívají tyto základní modely: 

 útvarový projektový management,  

 maticový projektový management,  

 čistý projektový management,  
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 síťový projektový management.  

Útvarové organizační uspořádání nevyţaduje změny ve stávající organizační 

struktuře. Je vhodné pro menší projekty a pro projekty, kde jsou potřeba dovednosti, které 

máme k dispozici v rámci jednoho odborného oddělení organizace. V praxi projekt 

předáme tomu oddělení, kde najdeme potřebné odborné znalosti. Pracovníci jsou stále na 

svých liniových pozicích a jsou řízeni a odpovědni svému přímému nadřízenému z této 

linie. Nejsou zde ţádné zvláštní nároky na řízení ani koordinaci, které zabezpečuje liniový 

manaţer. Řízení se realizuje nejčastěji prostřednictvím pracovních porad. Můţe být 

začleněn i štáb jako metodický a informační útvar.  

Maticová struktura je nejtypičtější formou a většinou se pouţívá pro řízení sloţitěj-

ších či časově náročnějších projektů. Je aplikována v mnoha IT firmách, které se zabývají 

vývojem softwaru. Je to řídicí systém dvourozměrný, kde se překrývá nejčastěji funkcio-

nální struktura s projektovým řídicím systémem, viz příloha č. 3. Roli vedoucího projektu 

plní manaţer a projektový tým tvoří pracovníci různých úseků, specializací a různé kvali-

fikační úrovně. Členové týmu pracují zčásti na svých obvyklých úkolech a zčásti jsou 

zapojeni do práce na projektu. Právě skutečnost „dvojí podřízenosti“ členů týmu můţe být 

zdrojem konfliktů. Řízení maticové organizace je proto poměrně sloţité a je důleţité jiţ na 

začátku rozdělit a jasně definovat role. K těmto rolím je pak vhodné vymezit podmínky 

práce, například práce na projektu bude činit 60 % pracovní doby.  

Čistá projektová struktura je aplikována u významných a náročných projektů. Vyuţí-

vá strukturu vytvořenou výhradně pro projekt. Horizontální vazby jsou hlavní a členové 

týmu jsou plně v kompetenci vedoucího projektu. Všechny činnosti se v projektu vykoná-

vají plnohodnotně a bez rozptylování odpovědností a závazků jiných pracovních 

povinností. Projektový tým se soustředí na jediný cíl, který je moţné splnit rychleji neţ u 

jiných struktur. Nevýhodou tohoto uspořádání je obtíţné sestavení projektového týmu, ne-

vyuţití vysoce kvalifikovaných odborníků a riziko členů týmu ztráty původních pozic 

v podniku. V praxi se v menších firmách téměř nepouţívá, neboť má jeden pracovník často 

více pracovních rolí a ve všech oblastech by ho šlo nahradit jen velmi těţko. 

Síťový projektový management se pouţívá při realizaci velkého mnoţtví vzájemně 

se překrývajích projektů. Týmy se rozpadají a znovu vznikají v jiné podobě pro řešení 

dalších a dalších projektů. Velmi často se pouţívá v softwarově orientovaných firmách.  
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Funkcionální organizace projektu, tedy jeho vnitřní organizace, je jednou 

ze základních a velmi důleţitých manaţerských činností. Zajišťuje dynamiku, vytváří řád a 

systém. Je neustále přizpůsobována fázím ţivotního cyklu projektu. Zahrnuje organizování 

lidí, zabezpečuje zdroje, procesy, sluţby, struktury a systém uvnitř organizace. Návrh 

organizace projektu musí brát v úvahu i kulturní a environmentální vlivy.  

Zásadní význam pro fungování projektových principů leţí na osobě tzv. 

projektového manažera (v praxi téţ vedoucí projektu, manaţer projektu). Jeho pozice, 

odpovědnost a kompetence jsou definovány ve standardech projektového řízení - PMBOK, 

PRINCE2, ISO 10006, RUP a dále fungují i systémy profesních certifikací, které indikují 

úspěšnost kvalifikace projektových manaţerů. Manaţeři projektů z IT musí mít určité 

znalosti navíc, proto je pro ně vytvořena i zvláštní certifikace, kterou zavedl v roce 2002 

institut PMI. Nejznámější certifikace jsou: 

 Mezinárodně uznávaný certifikát IPMA.  

 Certifikace projektového manaţera dle PMI.  

 Certifikace projektového manaţera dle PRINCE2.  

Projektový manaţer je hlavní osobou odpovědnou za úspěšné plnění cílů projektu 

v poţadované kvalitě, rozsahu, času a v rámci daného rozpočtu. Definuje a organizuje 

projektový tým, zpracovává plán projektu, dále projekt řídí, kontroluje a monitoruje, 

přijímá opatření. V závěru hodnotí celkový výsledek projektu a splnění cílů. Ke všem 

těmto činnostem má k dispozici projektový tým a některé další podpůrné týmy. Ve vztahu 

k řízení zdrojů musí neustále tým a jeho členy formovat. Kromě plnění všech těchto 

činností, musí být vedoucí projektu také vůdce. Jeho úkolem je motivovat a vést tak, aby 

jeho tým spolupracoval a pohyboval se ve vývoji vpřed. Je zároveň nutné soustředit se na 

projekt jako na celek a delegovat zodpovědnost za konkrétní výstupy na členy týmu. 

Projekty týkající se IS mohou mít velmi rozdílný charakter. Při řízení projektu IT 

řešeného pro účetní divizi těţebního podniku, tak bude PM i projektový tým potřebovat 

jiné znalosti a dovednosti neţ při řízení projektu, jehoţ úkolem je vývoj nového 

geografického informačního systému slouţícího k řízení těţby. Proto je do nich zapojen 

určitý počet lidí z různých oborů, s rozdílnými znalostmi a dovednostmi. V ČR se školy 

zaměřovaly na IS/IT aţ v 80tých letech, proto je v praxi velmi časté, ţe mnozí lidé ani 

nemají v tomto oboru jednotné formální vzdělání. Novým trendem v oblasti vývoje 
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aplikací je také zapojení uţivatelů, kteří nejsou vystudovanými IT specialisty.  

Základní předpoklad pro realizaci úspěšného projektu je plánovaná a koordinovaná 

týmová spolupráce určitého počtu lidí různé kvalifikace. Projektový tým se skládá z 

řešitelů, z vedení projektu, členů řídícího výboru i z osob, které se aktivně podílejí na  

realizaci. V příloze č. 2 pak naleznete některé konkrétní pozice, které se vyskytují v oblasti 

IS. Kaţdý z členů projektového týmu má v projektu určitou roli s danými kompetencemi,  

s vymezením nadřízenosti, podřízenosti. Výkon členů musí být v průběhu práce na 

projektu manaţerem pravidelně přezkoumáván a konzultován s liniovými manaţery. Také 

jsou pravidelně posuzovány potřeby osobního rozvoje, koučování a tréninků. Budování 

projektového týmu (teambuilding) se většinou provádí pomocí zahajovacích projektových 

schůzí, workshopů a seminářů. Pro efektivnější spolupráci mezi zainetresovanými 

stranami, které se účastní na projektu, je vhodné vybudovat vnitřní i vnější sítě, a to jak 

formální, tak i neformální. Vývoj týmu dle Bruce Tuckmana: fáze formování, fáze 

konfliktů a polarizací, fáze normování a fáze výkonu, viz příloha č. 1. 

V některých firmách je zřizována tzv. Projektová kancelář. Je to instituce, která 

zajišťuje řízení portfolia projektů, jejich centrální koordinaci, metodickou podporu, 

projektový reporting, stanovuje firemní nástroje a techniky. Kancelář musí zajistit 

sjednocení projektů se strategií a vizí firmy. V dnešní době ji začleňuje do organizační 

struktury téměř kaţdá větší společnost.  

2.2.4. Metody a nástroje projektového řízení 

Vzhledem ke kapacitě práce není moţné ukázat všechny novodobé metody a 

nástroje, které se pro projektové řízení mohou pouţít, proto zde uvedu pouhý výčet 

základních metod s jejich stručnou charakteristikou. S pouţíváním těchto, jiţ popsaných a 

ověřených postupů se velmi zvyšuje pravděpodobnost úspěchu projektu.  

Ve fázi inicializace projektu se nejčastěji pouţívají: 

 Metody portfolio analýzy (Bostonská matice).  

 SWOT analýza – obecně známá managerská metoda, která odhaluje a analyzuje 

současné i potenciální moţnosti a omezení projektu. Obecně známá analýza u daného 

projektu porovnává silné, slabé stránky, příleţitosti a hrozby.  

 Porterova analýza pěti sil – tato metoda vychází ze zkoumání pěti okruhů. Patří mezi 
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ně vstup potenciálních konkurentů, rivalita a stávající konkurenti, obchodní síla 

odběratelů, smluvní síla dodavatelů, hrozby substituce výrobků.  

 SLEPT analýza zkoumá okolní prostředí a analyzuje případné dopady na daný projekt. 

Řeší sociální faktory, legislativu, ekonomiku, politické a technologické faktory. 

 Metoda Trojimperativu pro stanovení cílů (SMART cíle). 

 Logická rámcová matice.  

 Řízení zainteresovaných stran (Stakeholder management).  

 Metody oceňování hodnoty a návratnosti projektu (NPV, ROI, IRR, Benefit cost ratio, 

Cost-benefit tradeoff, Bod zvratu projektu a návratnost investice).  

 Metody identifikace a analýzy rizik, které zahrunují kvantitativní i kvalitativní 

analýzy. (Expertní posouzení rizik, Rozbor průběhu minulých projektů, Risk projetct 

Analysis - RIPRAN, Metoda rozhodovacích stromů, Strategie eliminace rizik).  

Ve fázi plánování projektů pak existují např. tyto metody: 

 Metoda logieckého rámce (Logical Framework Method). Touto metodou můţeme 

vymezit konkrétní cíl projektu, definovat klíčové činnosti, jejich vazby a vymezit 

konkrétní výstupy. Jednotlivé na sebe navazující kroky metody logického rámce jsou 

stanovení účelu, výstupů, klíčových činností, cíle, ověření vertikální logiky, stanovení 

úrovňových předpokladů, ověřitelných ukazatelů s prostředky tohoto ověření. Dále 

určíme rozpočet na realizaci, provedeme kontrolní test návrhu projektu a 

přehodnotíme návrh projektu dle zkušeností s podobnými projekty. 

 Metoda WBS (Work Breakdown Structure) - velmi uţitečná a víceúčelová metoda 

plánování představuje hierarchický rozklad činností. Rozděluje práce projektu na 

jednotlivé činnosti nebo balíky činností. Postupuje se od hlavního cíle projektu na 

podrobnější úrovně, které jsou potřebné k určení samostatného úkolu. Vzniká 

podrobný rozpis prací. Z tohoto rozpisu pak vychází další činnosti, jako např. rozpis 

cílů v logické hierarchii, popis úseků práce, harmonogram, rozpis zapojení 

jednotlivých organizačních sloţek, jednotlivců, plán čerpání nákladů atd. Výstupem je 

tabulka se seznamem činností, které jsou ohodnoceny (čas, náklady, zdroje), viz 

obrázek č. 4. 
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Obrázek 4 - Struktura rozpisu činností WBS´-  software VIP Task Manager [www.vip-qualitysoft.com] 

 Metody časového plánování – tam patří např. Úsečkový harmonogram, Síťový graf, 

Seznam úkolů/milníků a nejpouţívanější Ganttův diagram, který je velmi přehledný, 

ukazuje plánovaný a skutečný postup prací současně. Zobrazuje kritické činnosti, 

jejich začátky, konce, milníky. Jedna osa zobrazuje čas a druhá jednotlivé činnosti. 

V diagramu ovšem nejsou vzájemné závislosti a vazby těchto činností. 

 Metody síťové analýzy – coţ je skupina speciálních analytických metod, které se 

soustředí na výpočet nebo optimalizaci kritické cesty mezi jednotlivými prvky. Patří 

sem metoda kritické cesty CPM (Critical Path method), metoda kritického řetězu 

CCM (Critical Chain Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique), 

MPM (Metra Potential Method).  
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Obrázek 5 - Příklad Ganttova diagramu- aplikace OpenProj [http://www.mira-vlach.cz] 

 Matice zodpovědnosti – jejím principem je jasné definování odpovědností a pravomo-

cí zúčastněných členů projektového týmu pro jednotlivé fáze a úkoly. 

 Histogramy a řešení konfliktu zdrojů.  

 Teorie omezení E. Glodratta a buffer management.  

 Metody odhadování (CPM, PERT, Monte Carlo, Delfská věštírna, analogie, 

jednočíselný odhad, tříčíselný odhad, parametrické odhadování, odhad pomocí 

zástupce, kuţel nejistoty, Crawford slip, Metoda NGT - Nominal group technique).

Metody pří řízení a ukončování projektů:  

 Vývojové diagramy.  

 Paretova analýza, Paretovy diagramy.  

 Metody sledování stavu rozpracovanosti projektu (Earned Value Management, 

číselníkové metody, procentuální vyjádření, Status Structure Deviation, Kontrolní 

seznam - Checklist).  

 Metody síťové analýzy (hranová, uzlová, CPM, PERT) - při změnách projektu.  

 Závěrečné vyhodnocení - zpráva informuje o průběhu projektu, dosaţení cílů, 

dodrţení naplánovaných hodnot. Zmiňuje i problémy ve vedení projektu, plánování, 

komunikaci a další překáţky. Součástí jsou i navrţená opatření pro další zlepšování. 
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Pro snazší pouţívání těchto metod i pro celé řízení projektů existuje celá řada softwa-

rových nástrojů. Podle výzkumu poradenské firmy Ernst & Young patří mezi 

nejpouţívanější  MS  Project (49 %),  dále MS Excel, Primavera, HP PPM,  OpenPlan.  Aţ   

15 % respondentů odpovědělo, ţe ţádný software k řízení projektů nepouţívá. 

2.2.5. Pohled na současné projektové řízení  

Projektové řízení v posledních dvanácti měsících významně ovlivnila změna 

ekonomického prostředí. Ekonomická krize je mnohými povaţována za významný faktor, 

který často vedl k neúspěchu projektů. Naproti tomu se ale obecně úspěšnost dodrţení 

rozpočtu i termínu zvyšuje. 

Graf 2 - Důvody neúspěchu projektů v ČR 

 

[www.ey.com] 

V České republice byl na přelomu roku 2009 a 2010 uskutečněn společností Ernst & 

Young průzkum, ze kterého vyplývá, ţe ve firmách dochází k většímu vyuţívání nástrojů 

projektového řízení. Častěji se jiţ setkáváme se „skutečnými“ projektovými managery (45 

%). Typická doba realizace projektů (57 % respondentů) je v rozmezí 6 - 12 měsíců. Roz-

počet typického “českého projektu“ přesahuje hranici 100.000 EUR. Z průzkumu také 

vyplynul hlavní důvod neúspěchu a tím je změna rozsahu buď v důsledku vnějších změn či 

v důsledku špatného plánování a vymezení, viz graf č. 2. Dobrou zprávou je, ţe aţ 71 % 

projektů je dokončeno včas a v rámci rozpočtu. Bohuţel se ale také sníţila spokojenost s 

kvalitou řízení projektů. 
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2.3. Informační systém 

Informační systémy pro těţební společnosti jsou poměrně specifické, protoţe kaţdá 

společnost se různí způsobem těţby, loţiskem, velikostí apod. Příkladem IS je třeba vedení 

důlních map s průběţnými aktualizacemi podle postupu těţby. Výpočty kubatur výtěţků i 

zásob pro plánování těţby a efektivní řízení. Grafické znázornění vrstev a sloţek suroviny. 

Vytváření modelů např. koncentrací škodlivin, obsahů sloţek v horninách. Projektování a 

dokumentace odstřelů s různými výpočty vrtů, řezů, rozvalů. Výpočty kubatur a návrh 

sloţení pro projektované skládky. Kreslení inţenýrsko-geologických map.  

Je ještě nutné dodat, ţe “informační systémy” jsou v praxi systémy s účastí lidí, např. 

mzdová účtárna. Programové systémy jsou naopak systémy bez účasti lidí, např. systém 

pro účetnictví.  

Hlavní očekávání a kritéria pro tvorbu IS: 

           Splnění poţadavků uţivatelů. 

           Pomoc uţivatelům, zjednodušení a urychlení jejich práce. 

           Dostatek kvalitních informací, které vyuţijeme při návrhu IS. 

           Intuitivní a jednoduché ovládání uţivatelského rozhranní systému. 

           Odolnost systému vůči chybám uţivatele. 

           Odolnost systému vůči technickým poruchám. 

           Důvěryhodnost systému. 

           Integrovaná nápověda. 

           Otevřenost systému vůči změnám a úpravám. 

           Zaloţení koncepce IS na zaţitých zvyklostech firmy. 

 

Obrázek 6 - Ukázka IS těžební firmy - Sklopísek Střeleč , a. s. [www.atlasltd.cz] 



Bc. Petra Malá: Pouţití projektového řízení v oblasti informačních systémů v těţebních podnicích 

2011       17 

3. Základní fáze projektu 

Celý ţivotní cyklus projektu se dělí do několika fází. Definují se konkrétní výstupy, 

jaké práce budou v kaţdé fázi provedeny, kdy a kdo bude zapojen do projektu a jak bude 

management firmy kontrolovat a schvalovat práce provedené na těchto etapách. Rozdělení 

umoţňuje efektivnější plánování a průběţnou kontrolu projektu. Management se můţe 

v kontrolních bodech rozhodnout, zda v projektu nadále pokračovat či ho změní, ukončí. 

3.1. Fáze a životní cyklus projektu 

Jednotlivé fáze a etapy se liší podle oboru i konkrétního projektu. Nicméně se jednot-

livé etapy dají obecně definovat. Je to předprojektová, projektová a poprojektová fáze. 

Detailněji je to koncepce, vývoj, implementace a ukončení projektu, viz obrázek č. 7. První 

etapy se vyznačují nejvyšší mírou neurčitosti a naopak největší příleţitostí, jak ovlivnit 

charakteristiky vyvíjeného produktu. V pozdějších fázích řešení jsou uţ zásadní změny 

mnohem nákladnější. Pro samotné řízení je důleţité kompletně ukončit jednu fázi a prů-

běţně přejít do etapy další. Kaţdá fáze je definována cíli, milníky, časem, rozpočtem a 

lidskými zdroji, jejím výsledkem je výstup s konkrétním přínosem. 

 

Obrázek 7 - Fáze obecného životního cyklu projektu [www.maxwideman.com] 

Ţivotní cyklus projektového řízení v oblasti vývoje softwarové aplikace lze vyobrazit 

na jednoduchém cyklu, který je uveden na obrázku č. 8. Důvodem vytváření etap a fází je 

stanovení aktivit, které transformují původní myšlenku na poţadovanou aplikaci.  
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Obrázek 8 - Životní cyklus SW projektu [www.odbornecasopisy.cz] 

U velkých projektů je vţdy jako první realizována analytická etapa - Studie 

proveditelnosti, která je určena k identifikaci a analýze problémů spojených s předběţným 

návrhem na vývoj. Před touto studií ale ještě nelze opominout „předanalytickou“ fázi, 

kam je moţné zahrnout byznys modelování, specifikace poţadavků na funkcionalitu 

systému. Analytická fáze pak modeluje budoucí systém na konceptuální úrovni. 

Technologickou úroveň modelu systému pak představuje návrh, který detailně rozpracuje 

procesy aţ do úrovně konkrétních instrukcí pro daný software. Pod termínem konstrukce 

si můţeme představit vývoj systému, tedy jeho programování (psaní a testování). 

Problematika testování aplikací je velmi důleţitá, protoţe v současné době nemá 

softwarové inţenýrství jiný způsob zjišťování kvality programů. Fyzická instalace 

systému zahrnuje i související aktivity např. školení uţivatelů. Smyslem fáze ukončení 

projektu je:  

 stanovit zásady a poţadavky pro ukončení projektu, 

 nastavit parametry pro realizaci projektu do plného provozu, 

 zdokumentovat dosaţení výkonnostních parametrů projektu, 

 archivovat výstupy projektu, 

 rozpustit projektovou strukturu a ukončit projekt, 

 připravit a realizovat poimplementační zhodnocení projektu. 

Po těchto fázích nastupuje správa systému, která zajistí jeho další vývoj, změny, 

dolaďování výkonu. Údrţba systému pak odstraňuje závady zjištěné při jeho pouţívání. 

Fáze projektu velmi úzce souvisí s ţivotním cyklem vlastního systému. V současné 

době existuje mnoho podob ţivotních cyklů. Ty se liší podle druhu SW a podle zvoleného 

postupu jeho vývoje. Cyklus představuje časové období ţivotnosti systému od jeho zadání 

přes projektování, realizaci, zavedení a provozování (včetně údrţby a rozvoje) aţ k jeho 

zániku (nahrazení). Nejznámější ţivotní cykly vývoje SW jsou shrnuty v příloze č. 14. 
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4.  Aplikace projektu při implementaci informačních 

systémů v těžebním podniku 

Těţební firmy musí zajišťovat mnoho různorodých činností. Nejde jen o to, ţe 

velkostroj začne těţit, odveze se uţitkový nerost, který se následně prodá. Operativa je 

mnohem obsáhlejší. Můţeme například uvést zajištění geologického průzkumu, 

vypracování POPD, po mnoha administrativních úkonech vystavět povrchová zařízení, 

starat se o personální agendu, dokázat sledovat postupy těţby, řídit ji a uţitkový nerost 

zpracovávat. V současné době jiţ nestačí základní nástroje, vše zastřešují moderní stroje a 

technologie, bez kterých by nebyl těţební výkon efektivní. Zároveň je potřeba se zajímat o 

ekonomickou část vytěţeného materiálu. Je efektivní, pokryje náklady, vytvoří zisk? 

Všechny tyto činnosti pak zastřešuje určitý informační systém podniku. Je třeba si také 

uvědomit, ţe těţební podnik nemůţe existovat bez dílčích činností zdánlivě s těţbou 

nesouvisejících. Zasahuje do mnoha oblastí, od geologie, geodézie, stavebnictví, dopravu, 

přes rekultivace, energetiku, ekologii, výzkum, aţ k informačním systémům. Není moţné 

ani efektivní, aby všechny tyto činnosti zastřešila pouze jediná společnost, která by se pak 

nemohla soustředit na svůj hlavní strategický cíl. Proto má většina těţebních společností 

kapitálovou účast v jiných společnostech. Buď je sami vytváří jako své „dcery“ nebo si 

kupují podíl v jiných přidruţených společnostech. Krom jiného je motivací pro nákup 

podílu takové firmy získání know-how třeba např. v oblasti těţební technologie, které by 

vlastní činností získávali velmi zdlouhavě. 

4.1. Uplatnění projektového řízení  

Primárně se těţební podniky, ani podniky s tím související, projektovým řízením 

v informačních a komunikačních technologiích (ICT) nezabývají. Neznamená to ovšem, ţe 

by ho neměli pouţívat. V tvrdém konkurenčním boji v ekonomické krizi s útlumem po-

ptávky po hnědém uhlí si těţební podnik zkrátka nemůţe dovolit implementovat či vytvořit 

vybraný informační systém s pouhou improvizací, spoléháním na náhodné štěstí a s postu-

py zaloţenými na pokusech a omylech.  

Příkladem úspěšného projektu je třeba realizace geografického informačního 

systému  AMI  (Asset – Management – Information) ve  společnosti  Czech Coal Services,  
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a. s., která je jedním z rozhodujících producentů hnědého uhlí v ČR. Cílem tohoto projektu 

bylo vytvoření prostředí pro zpřístupnění integrovaných informací o investičním majetku a 

zájmovém území společnosti širokému okruhu oprávněných uţivatelů. Bylo vybráno řešení 

firmy HSI vyuţívající jako základní GIS prostředí technologii GeoMedia firmy Intergraph. 

Modulární systém AMI, který byl úspěšně nasazen, tj. v potřebném rozsahu, v daných 

nákladech i čase, dokáţe přizpůsobit funkčnost a výstupy původním i dalším postupně 

přibývajícím poţadavkům. Koordinace projektu a integrace nového systému však nebyla 

snadná. V původním systému existovalo velké mnoţství polohopisných dat a ve firmě se 

tvořily geografické podklady mimo samotný GIS, docházelo k častému mapování území. 

Zároveň má firma mnoho uţivatelů s potřebou vzdálených přístupů. S odstupem času bylo 

dle vyjádření těchto uţivatelů vlastní nasazení systému přínosem. Systém je aktuální, 

přehledný, intuitivní s rychlými odezvami. Výhody spatřují i v dosaţitelnosti potřebných 

prostorových informací, sníţení nákladů na tisk, komplexní přehled. Zároveň bylo splněno 

očekávání těţební společnosti, které přineslo širší vyuţívání geografických dat pro 

rozhodování a administrativu podniku vyšší kvalitu prováděných činností, dále vyšší 

návratnost investic vloţených do pořízení těchto dat. 

      

Obrázek 9 - Výstup projektu v Czech Coal - GIS (správce legend a rekultivace plochy) [www.hsi.cz] 

4.2. Projekt IS  

V této části práce představím případovou studii projektu, která je postavená 

především na vlastním empirickém šetření ve vybrané firmě. Projekt je jiţ ukončen, a 

proto zde budu retrospektivně hodnotit všechny materiály a informace, ke kterým mi firma 

poskytla přístup. Účelem ovšem není popsat projekt komplexně do všech detailů, ale 

ukázat na slabá místa projektu. Zároveň budu porovnávat cíle projektu s teoretickou částí i 
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s trojimperativem.  

Projekt je řešen společností CAEN, a. s., která je součástí nadnárodní společnosti 

MQL Group, zabývající se především ropným a plynárenským průmyslem. Inţenýrsko-

dodavatelská firma CAEN se na trhu zaměřuje a specializuje na komplexní dodávku sluţeb 

v oblasti energetiky a vývoje systémů, inţenýrských řešení, optimalizaci řízení 

technologických procesů, projekční činnosti (silnoproud, měření, regulace), systémovou 

integraci, realizaci kabelových systémů. Segment působnosti je v oblasti energetiky, 

teplárenství, těţebního a chemického průmyslu.  

Firma je dle členění Evropské komise klasifikována jako velká firma, tedy taková, 

která má více neţ 250 zaměstnanců a obrat nad 50 mil. EUR. Má cca 900 zaměstnanců a 

působí téměř ve všech regionech České republiky. Organizační členění je uvedené 

v příloze č. 4. Firma je rozčleněna podle jednotlivých segmentů působnosti. V rámci těchto 

segmentů neboli divizí, má zvláštní oddělení pro konkrétní informační systémy a 

technologie, které se týkají dané oblasti působnosti divize. Zároveň má firma zvláštní 

oddělení pro informační a komunikační technologie (ICT), jejichţ zaměstnanci mají na 

starosti správu obecných SW systémů (Účetní IS, ERP, CRM) i hardwarové vybavení celé 

společnosti.   

CAEN, a. s. je partnerem pro několik největších těţařských společností světa i pro 

významné regionálními podniky, jako jsou KGHM Polska a Severočeské doly, Sokolovská 

uhelná, ČEZ. Pro tyto firmy řeší vše v oblasti „elektro“. Jedná se např. o různé investiční 

dodávky, montáţe zařízení, rekonstrukce, servis, údrţbu nebo zajišťování provozu 

elektrických celků. Zároveň zajišťuje opravy a údrţby logických celků v elektrárnách např. 

Prunéřov 1, Prunéřov 2, Tušimice, Počerady, Ledvice. Všechny uvedené sluţby a řešení 

mnohdy rezultují v dodávku softwarového (SW) produktu, který řeší specifické potřeby 

zákazníků, zajišťují ekonomický přínos v podobě efektivity, kvality a bezpečnosti výroby. 

Aplikační SW je nejčastěji vyvíjen na zakázku. Protoţe se ale firma nejčastěji specializuje 

na oblasti energetiky a těţby, je někdy SW s drobnými úpravami moţné pouţít v jiných 

projektech jako dodávkový nebo „krabicový“ SW. Téměř všechny systémy jsou 

charakteristické velkým mnoţstvím dat a celkovou svou rozsáhlostí ať uţ manaţerského 

nebo technologického charakteru. Pro příklad je moţné uvést třeba systém řízení odstávek, 

systém pro vyhodnocování spolehlivosti zařízení, SW podpory pro přípravu, realizaci a 
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řízení velkých investičních akcí, SW pro sběr dat a speciálních výpočtů, inţenýrské 

simulátory technologických procesů, apod. 

4.2.1. Definice projektu 

Zadání celého projektu se týká rozsáhlé modernizace, rekonstrukce a následné 

správy povrchového zařízení těţební společnosti v části elektro, montáţních činností a 

v části automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Organizační struktura 

celého projektu PL/08 je uvedena v příloze č. 5. Vzhledem k rozsáhlosti celého projektu a 

k efektivní správě a řízení bylo rozhodnuto o vývoji strategického softwaru pro podporu 

projektování a správu kabelových systémů sloţitých technologických celků. Hlavní 

motivace pro vývoj nového software je konkurenceschopnost a ušetření nákladů při 

pokládce a následných změnách v kabeláţi, která čítá tisíce aţ desetitisíce fyzických 

kabelů. Toto mnoţství kabelů uţ nedokáţe obsáhnout ani paměťová kapacita pracovníků, 

kteří odpovídají za jejich pokládku i správu. Zároveň se eliminují nedostatky papírové 

formy správy kabeláţe, digitalizací se optimalizují a naleznou nejkratší, nejlevnější cesty či 

trasy. Systém by poskytl on-line informace o všech sledovaných datech a vazbách 

v grafických a prostorových souvislostech v reálném čase.  

Tato část projektu resp. subprojektu se týká IS, proto se jí budu v této části práce 

zabývat. Vzhledem k obchodnímu tajemství a know-how společnosti bude hodnocen 

především způsob řízení projektu resp. subprojektu, způsob nasazení a splnění očekávání. 

Materiály, které obchodnímu tajemství podléhají, byly přepracovány tak, aby nebylo 

narušeno obchodní tajemství. Tato případová studie je tak jen zčásti podobná reálnému, 

uskutečněnému projektu. Obecně budeme vycházet z toho, ţe po rozhodnutí vrcholového 

managementu je cílem projektu vytvoření softwarového řešení pro podporu konstruování a 

správy kabeláţe. Pro jednotné označení takových systémů se pouţívá zkratka CAD - 

Computer Aided Design. Název vyráběného CAD systému je „System of cabling 

administration“ (zkratka SCA) a má firmě CAEN, která je zadavatelem, slouţit jako 

nástroj k rekonstrukci a ke správě rozsáhlých kabelových systémů v povrchovém zařízení 

úpravny těţební společnosti. Předpokladem je, ţe tento SW bude dále vyuţíván při 

rekonstrukcích dalších povrchových zařízení a energetických zařízeních. 

Pro snazší pochopení důleţitosti nového SW je potřeba přiblíţit kabelový systém 
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jako takový. Jakékoliv kvalitní technologie, které těţební firma vlastní, a které se pouţívají 

např. v úpravnách uhlí, v těţebních prostorách, v elektrárnách, potřebují ke svému 

fungování velmi husou síť kabelů. Ty pak propojují jednotlivá zařízení ať uţ z důvodu 

dodávání energie nebo z jiných např. informačních důvodů. Součástí rozsáhlých 

kabelových systémů jsou nejen kabely jako takové, ale téţ pomocné materiály pro 

ukotvování a připevňování kabelů, ocelové konstrukce, nosné systémy pro prostorové 

uloţení, protipoţární opatření. Dále nelze opomenout veškeré rozváděče, rozváděčové 

skříně, koncová zařízení jako jsou spotřebiče, čidla a akční jednotky. Samotné kabely pak 

musí být detailně specifikovány. Jejich typ, délka, průřez, popis tras, kudy jsou vedeny. 

Všechny údaje a dispoziční uspořádání je potřeba vrátit do systému. Projektování a správa 

kabelových systémů je jedna z nejsloţitějších a zároveň jedna z nejméně oblíbených 

činností obnov a rekonstrukcí. 

Přínos SW by měl být především v podpoře primární činnosti, kterou je návrh, 

realizace a následně správa kabelového systému. Projekt měl odhadem řešit kabelový 

systém v rozsahu K = 20000 ks kabelů. Průměrná délka kabelu čítá v tomto případě cca    

l
K
 = 200 metrů. Z těchto hodnot pak dostáváme celkovou délku kabelového systému          

L = 20000 * 200 = 4 000 000 metrů kabelů. Kabely se pohybují v různých cenových 

kategoriích, ale při průměrné ceně 1 metru kabelu 240 Kč můţe cena kabelů rozsáhlého 

kabelového systému činit: C = 4 000 000 * 240 = 0,96 * 10
9
 Kč. Pokud vyvíjený SW 

optimalizuje délku kabelů tak, ţe navrhne nejkratší, nejvhodnější, či nejlevnější cestu, 

třebaţe pouze o jednotky procent, jsou úspory v desítkách miliónů korun.   

 

Obrázek 10 – Klasická a „nestandardní“ ukázka kabelových systémů 

[http://serverspecs.blogs.techtarget.com] 
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Cílem projektu je tedy vývoj softwarového systému SCA, který se týká řízení celého 

ţivotního cyklu kabeláţe (návrh, realizace, správa). Základní funkční poţadované výstupy 

a vlastnosti systému: 

 Centralizovaná správa všech informací o prvcích kabelového systému s jejich 

strukturalizací (dynamický model kabeláţe). 

 Výpočty a zobrazení optimálního návrhu prvků kabelového systému a modifikací 

kabelového systému. 

 Zajištění a prokázání dodrţení všech technických a legislativních zásad při návrhu, 

realizaci a provozování kabelového systému. 

 Sledování a řízení změn, tvorba řízené dokumentace. 

 Otevřená koncepce, integrace s jinými softwarovými systémy.  

 Software obsahuje stavby, trasy, terminály, kabely, viz obrázek č. 11. 

 Podpora projektování, realizace a provozování celého ţivotního cyklu prvků 

kabelového systému. 

 Návrh a modifikace. 

 Kontroly a vyhodnocení. 

 Úsporu nákladů při projektování, realizaci a provozování kabelového systému.  

 Zajištění kvality procesů správy kabelového systému. 

 Moţnost přístupu pro jednotlivé uţivatele na základě jejich oprávnění. 

 Moţnost vzdáleného přístupu. 

Uţivatelské poţadavky na systém: 

 Rozhraní jednoduché a intuitivní.  

 Komunikace v češtině. 

 Nezávislost na operačním systému. 

 Pouţitelné pro managery, projektanty i mistry. 

Ostatní poţadavky na systém: 

 Moţný další vývoj aplikace. 
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Obrázek 11 - Popis SCA 

4.2.2. Plánování  

Plánování projektu je zásadní a nejdůleţitější aktivitou v projektovém řízení. Nejprve 

byl stanoven cíl, který je uveden v předchozí kapitole, následně byly stanovené aktivity 

s časovým plánem. Dále se realizoval plán zdrojů a rozpočet. Tyto níţe popsané fáze lze 

ještě dále atomizovat na oblasti organizace projektu, návrh řešení, harmonogram, rozpočet.  

Na začátku celého organizování projektu byla volba projektového managera, který 

byl součástí společnosti CAEN, a. s. Zároveň byli zapojeni programátorské zdroje z firmy 

KSW. Ti se jako strategičtí partneři a spolupříjemci podíleli na celém projektu výroby 

softwaru především po vývojové stránce. Projektový manager, který se vyčlenil z vedení 

firmy CAEN, byl zvolen na základě znalostí vývoje IT a praxe při vedení jednoho 

projektu. Tento manaţer ovšem neměl zkušenost s vedením projektu srovnatelného 

rozsahu a typu, resp. s kompletním vývojem aplikace, který má svá specifika.  

Celková doba řešení byla po konzultacích s firmou KSW stanovena na 14 měsíců. 

Dalších 5 měsíců se optimalizuje pilotní verze systému v reálném prostředí. Pro výchozí 

etapy byl zpracován základní časový harmonogram. Tento harmonogram byl rozpracován 

na dílčí aktivity, úkoly a termíny, část uvedena v příloze č. 6. Tento časový fond byl 

sestaven na základě odhadů délek činností příslušnými pracovníky. Dle mého názoru je 

doba trvání vývoje programu poměrně dlouhá. Podle uváděné teorie je optimální čas 

vývoje SW cca 9 měsíců. Celou pracnost a dobu v tomto případě ale ovlivnil charakter 

aplikace, její sloţitost, mnoţství dat a volných pracovních zdrojů. Zároveň projektový tým 

neměl s vývojem takové aplikace zkušenosti, proto byla tato skutečnost zohledněna jak v 

časových plánech, tak i v rozpočtu.  
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Obrázek 12 - Harmonogram projektu SCA 

Byla vytvořena maticová struktura organizace projektu, ve které se pracovníci 

částečně podíleli na projektu a částečně na „provozu“ neboli liniové části provozu firmy. 

Dle mého názoru tato struktura plně odpovídala potřebám projektu. Na základě určení 

struktury byl vytvořen plán řízení zaměstnanců, kde byli pro jednotlivé fáze projektu 

přiřazeni konkrétní pracovníci. Manaţer projektu zde pro řízení zdrojů pouţil intuitivní 

metody, které jsou zaloţené na znalosti vazeb mezi výrobními úkoly, technikou, pracovní 

sílou a poţadovaným výkonem projektu. Pro realizaci systému je nutná součinnost obou 

stran, tj. zadávající firmy CAEN, a. s., jejíţ IT oddělení se podílí na provozní, analytické i 

testovací části a dodavatele aplikačního softwaru, který musí zadání zrealizovat po 

vývojové stránce. Pro projektový tým tedy bylo vyčleněno z oddělení informatiky CAEN 

9 pracovníků vč. vedoucího projektu. Pouze vedoucí projektu a jeden analytik byli 

v projektu začleněni na 100 %. Ostatní pak měli na projektu částečnou spolupráci, která se 

měnila v závislosti na aktivitách projektu.  
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Graf 3 - Poměr členů projektového týmu na jednotlivá období projektu 

 

Další zdroje byly poskytnuté plzeňskou firmy KSW, a. s., která zajišťovala 

kompletní vývojové a částečně testovací aktivity projektu. Tyto zdroje nebyly přesunuty 

k dodavateli a projekt se tak řešil na více funkčních místech. Komunikace je pak z pohledu 

mnoţství pracovišť o mnoho sloţitější. V neposlední řadě se na projektu podílejí i 

konzultanti, kteří nejsou součástí plánu. Jsou to zaměstnanci společnosti CAEN s praxí 

v elektro, montáţních a výrobních oblastí. Plán řízení zaměstnanců jasně ukazuje kolik 

osob, jakých profesí bude potřeba pro aktuální aktivity projektu.  

Při řešení rozpočtu projektu se vycházelo především z odhadů nákladů na pracnost 

(člověkodny a člověkoměsíce). Tato pracnost se pak převedla na finanční vyjádření 

s pomocí mzdových nákladů jednotlivých členů týmu. Započítány byly i další nezbytné 

náklady spojené s jejich prací (hardware, věcné náklady, cestovné atd.), vyjádřené reţijní 

sazbou. Další náklady pak byly definovány expertním odhadem a následnou smlouvou o 

spolupráci s firmou KSW. Do vývoje programu vyčlenila sama firma 
1
/3 částky. Z cizího 

kapitálu pak společnost dokázala velmi výhodně vyuţít dotaci ministerstva průmyslu a 

obchodu v celkové výši 3 milióny.  

Součástí plánování bylo vytvoření vize, která byla odsouhlasena managementem, 

analytikem a projektovým managerem. Následně začal PM vytvářet plán projektu pro 

zahajovací fáze projektu. V uvedeném plánu jsou uvedeny tyto aktivity: 

 Návrh a odsouhlasení vize a cílů projektu. 
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 Definice základních poţadavků – obsahuje klíčové poţadavky a rozsah. 

 Podrobné rozplánování projektu na jednotlivé činnosti, procesní plán. 

 Identifikace rizik, návrhy jejich řešení. 

 Odhady nákladů, časové plány, detekování fází a milníků. 

 Návrh způsobu získávání dat a testování.  

 Návrh architektury. 

Základní vývojový proces projektu navrhoval sám projektový manager. Tento 

proces byl, po schválení vize, rozpracován analytikem formou specifikace poţadavků 

(dokument Obecný funkční design). Organizaci informačních schůzek s technickými 

pracovníky resp. konzultanty měl v kompetenci analytik. V této fázi se upřesňovaly 

představy o vyvíjeném systému. Důleţité bylo porozumění poţadavkům a zároveň 

nalezení nejlepší reálné cesty vývoje. Projektový manager v pravidelných intervalech 

kontroloval stav postupu prací. V rámci specifikace poţadavků se řešily jak funkční, tak 

nefunkční poţadavky na systém (intuitivní ovládání, odezvy systému, moţnost pouţívání 

mobilních řešení, apod.). Další důleţitou činností v procesu byla identifikace rizik a 

rozpočtový plán. Následně projektový manaţer došel k závěru, ţe je celý projekt 

uskutečnitelný, coţ bylo milníkem pro další etapu, která systém vytvoří a implementuje.  

4.2.3. Realizace projektu 

Realizace projektu zahrnuje vlastní vytvoření systému, jeho testování a uvedení do 

provozu. Řídit, koordinovat a udávat směr postupu vlastního provedení projektu znamená 

řídit a vykonávat činnosti, které jsou popsané v plánu řízení projektu. Tento plán byl 

postupně projektovým managerem aktualizován o změny a poznatky z dokončování 

jednotlivých etap projektu. Realizace zabrala většinu plánovaného času i finančního 

rozpočtu. Do této části projektu přímo zasahuje jeho aplikační oblast, kde se na základě 

sepsaných specifikací vytvoří výsledek projektu, v našem případě software SCA. 

Projektový tým vč. vnějších zdrojů firmy KSW vyuţil svých znalostí a zkušeností z oblasti 

technologie, vývoje softwaru a testování. 

V této části projektu byly vyuţívány metody vývojových diagramů, WBS, Ganttův 

diagram, reporting, analýza zdrojů. Metody pro práci s lidmi jsem ovšem ţádné 

nezaznamenala. Kdyby se projektový manager více soustředil na práci s lidmi, je 
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pravděpodobné, ţe mohl zabránit odchodu jednoho ze svých klíčových analytiků, který byl 

přetíţen dvojím vedením v maticové organizaci. Projevil se konflikt projektového i 

liniového vedení a nedostatečná motivace.  

Řízení komunikace mezi analytickým týmem a programátorským týmem bylo řešeno 

pouze „na dálku „ nebo přes projektového manaţera, který dojíţděl k pravidelným 

schůzkám do plzeňské firmy KSW. Způsob komunikace jsem na základě vlastního empi-

rického šetření ve firmě CAEN sumarizovala do grafu č. 4. Na otázku: „Vybavíte si dva 

nejčastější způsoby komunikace na projektu?“ byla nejčastější odpověď „vzdálená komu-

nikace“. Počet odpovídajících respondentů byl ale bohuţel poměrně nízký (9 pracovníků). 

Někteří členové projektového týmu, jiţ ve firmě nepracují, jiní neměli zájem projekt zpět-

ně hodnotit. Přesto má sumarizace vlastních odpovědí jistou vypovídací schopnost. Častá 

vzdálená komunikace se určitě k potřebným pracovníkům dostane rychle, je výstiţná, ale 

někdy příliš formální a technická. Chybí v ní různé důleţité informace, na které se umí 

např. programátor ptát. Nebo je v ní naopak tolik informací, ţe se ztrácí důleţité údaje či 

instrukce. Porozumění pak můţe být rozdílné, navíc kdyţ na projektu nebyl vytvořen slov-

ník pouţívaných pojmů. Krátké osobní setkání bývá často výrazně efektivnější neţ 

rozsáhlá elektronická komunikace, zejména pak při výměně sloţitějších informací. 

Graf 4 - Dvě nejčastější formy komunikace na projektu SCA 

 

Základem vyvíjené aplikace SCA byl datový model prostředí, stavby, kde se řeší celá 

kabeláţ. Vývoj byl řešen na základě systémového designu, kde byla určena architektura, 
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tzn. systém byl rozčleněn na části s určením vzájemných vztahů. Tyto části neboli 

podsystémy se pak odděleně realizovaly na základě jednotlivých podrobných designů. Na 

obrázku č. 13 je celý postup přiblíţen, poslední částí je integrace celého systému. 

 

Obrázek 13 - Realizace vývoje systému SCA [http://objekty.vse.cz] 

Celá aplikační logika vyvíjeného SW je na úrovni databáze s moţností bezpečného 

přístupu jiných klientských aplikací. Pro přístup k databázi má moţnost vyuţití 

standardních rozhraní. Uţivatelská část je přehledná s intuitivním ovládáním. Lze pracovat 

současně na více modulech, přecházet mezi formulářovým a grafickým zobrazením. 

Aplikace umoţňuje interaktivní grafické zobrazení prvků na půdorysu podlaţí, jako jsou 

např. místnosti, body, trasy, terminály, kabely. Důleţité pro projektování kabeláţe je téţ 

moţnost vytvořit tiskové výstupy s exportem do formátů pdf, html, apod. Změnovým 

řízením, resp. rozhodnutím GŘ o změně, byla nad rámec projektu přidána funkčnost 

připojení elektronických dokumentů (výkresů, fotografií, …) k základním prvkům.  

V rámci implementace se především odstraňovaly závady zjištěné při zkušením 

provozu. Zároveň se zapracovávaly poţadavky na změny, které jiţ nevytvářely zcela nové 

komponenty. Testování probíhalo nejprve v testovacím prostředí a následně v produkčním 
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prostředí. Testování se realizovalo ve více fázích, po kaţdém provedení změn se provedly 

testy funkčnosti jednotlivých komponent. Vzhledem k mnoţství dat a poţadavků byla 

aplikace nadále optimalizována pro konkrétní situaci.  

Aţ při akceptačních testech, kdy firma přebírala produkt jeho formálním otestová-

ním, bohuţel vyplynul poměrně zásadní nedostatek v poţadovaném rozsahu systému. 

Chyba se objevila při zpětném zobrazování kabeláţe, kdy systém nedokázal „vydolovat“ 

data o kabeláţi v konkrétním místě stavby v grafické části aplikace. Na základě analýzy 

bylo zjištěno, ţe se jednalo o důsledek chybného řešení učiněného v designu. Projekční 

část i část, která spravuje kabeláţ, byla po drobných opravách a změnách vyvinuta 

v potřebném rozsahu se všemi funkčními i uţivatelskými poţadavky. Z tohoto důvodu se 

vedení projektu spolu s managementem firmy rozhodlo systém nasadit a tento nedostatek, 

který na projektování vliv nemá, vyřešit doplňkovými změnami v systému. 

Výstupem projektu je: 

 Software SCA - konečná funkční verze, s instalačními programy a médii.  

 Manuály - uţivatelská dokumentace k produktu.  

Posledním milníkem bylo předání, kterým končí vývoj stávající verze software, 

produkt byl předán zadavateli a přechází do ostrého provozu. Základními kritérii 

hodnocení úspěšnosti projektu je spotřeba zdrojů a spokojenost uţivatelů.  

Poprojektová fáze se vyznačuje podporou, kdy je systém nasazen do rutinního 

provozu. Bohuţel ve firmě neproběhla potřebná seznámení a školení uţivatelů, kteří byli 

pouze obecně seznámeni s produktem. Byla pouze předána dokumentace a informativní 

prezentace. Tento závěrečný nedostatek pak způsobil, ţe program nebyl zprvu přijat 

pozitivně. Uţivatelé – samouci se ovšem díky intuitivnímu uzpůsobení aplikace dokázali 

zorientovat a pro ulehčení práce s projekcí kabeláţe se začal velmi rychle plně vyuţívat. 

Zároveň uţivatelé pomocí určeného sdíleného souboru předali k aplikaci řadu připomínek i 

návrhů na jeho zlepšení. V závislosti na důleţitosti se bude následně rozhodovat, zda bude 

vytvořena další verze software či se budou upravovat pouze některé komponenty. 
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5. Zhodnocení úspěšnosti projektu a možnosti zlepšení 

Cílem projektu bylo vytvořit softwarový nástroj pro projektování a správu celého 

ţivotního cyklu kabelového systému rozsáhlých staveb. Je podstatné upozornit na to, ţe má 

firma poměrně kvalitní know-how v oblasti kabeláţí i řízených rekonstrukcí a má tudíţ 

veliké předpoklady k navrhnutí optimálního softwarového řešení. 

Vzhledem k tomu, ţe samotný systém ţádné finance negeneruje nelze definovat jeho 

úspěšnost v jednoznačném finančním vyjádření. Přínosy vidím v primárních činnostech, 

které nyní probíhají, proto je hodnocení celé úspěšnosti projektu SCA neukončené a je 

dlouhodobější záleţitostí. V době spuštění ještě nelze odhalit a ohodnotit neplánované 

uţitky a ztráty. Jiţ v této fázi ovšem mohu konstatovat, ţe je výsledek projektu SCA pro 

uţivatele při projektové činnosti kabeláţe velkým zjednodušením jejich činnosti. Zároveň 

zásadním způsobem ovlivnil procesy stávajících systémů kabeláţe. I přes své nedostatky je 

ve firmě vnímán jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Základní přínosy 

tohoto řešení tedy nejsou v samotné aplikaci, která funguje jako podpůrný prostředek 

primární činnosti, ale v: 

 Úspoře nákladu při návrhu, realizaci a provozování kabelového systému. 

 Centralizovaná správa a jednotné úloţiště všech informací o kabelovém 

systému. 

 Sjednocení dokumentů i celých přístupů k řešení kabelového systému. 

 Okamţité informace o všech potřebných datech. 

 Optimalizace návrhů a podpora celého ţivotního cyklu kabelového systému. 

 Vyšší kvalita a zajištění dodrţování technických i legislativních poţadavků 

při návrhu, realizaci a provozování kabelového systému. 

V projektu vývoje informačního systému SCA byla pro hodnocení úspěšnosti pouţita 

řada kritérií. V rámci projektu byl pouţit systém ukazatelů indikujících dosaţení cílů 

projektu. Jednalo se o dvě skupiny metrik, tzv. tvrdé metriky a měkké metriky. Tvrdé 

metriky jsou ukazatelé ekonomické, které představují úroveň výkonnosti firmy. Jsou v 

souladu se strategickými cíli společnosti a vyjadřují tak míru jejich dosahování. Pro 

hodnocení projektu jsem řešila analýzu návratnosti investic do nového systému SCA. 

Návratnost investice (ROI - Return On Investments) označuje poměr vydělaných peněz 
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k penězům investovaným. Je vyhodnocována pomocí vztahu ROI = přínos / náklad na IS. 

Návratnost informačního systému je specifická tím, ţe systém jako takový ţádné přínosy 

negeneruje. Z tohoto důvodu je potřeba analyzovat podnikové činnosti, které informační 

systém ovlivní a kde předpokládáme přímé úspory provozních nákladů. V našem případě 

představuje přínos primárně rozdíl mezi spotřebovávanou kabeláţí při nepouţití software a 

odhadem spotřeby při pouţití SCA. V práci vycházím pouze z orientačních dat. S odkazem 

na obchodní tajemství nebyla firma ochotna poskytnout detailní CF projektu. Přesto je 

moţné zhodnotit návratnost investice. Cílem projektu bylo zlepšit ukazatel min. o 2 %. 

Návratnost investice je ROI = 1,92 * 10
7
 / 4 * 10

6. 
Hodnota ROI = 4,8. V procentuálním 

vyjádření je to 480 %, coţ znamená, ţe projekt generuje zisk. ROI ještě nevyjadřuje dobu 

návratnosti investice. Doba návratnosti, neboli za jak dlouho se vrátí finanční prostředky 

do investice, vychází ze vzorce DN = I/ ΔZ [roky]. I představuje investici v Kč a ΔZ - efekt 

v Kč. Pro daný projekt je doba návratnosti velmi krátká a výhodná.  Je nutné podotknout, 

ţe se jedná o orientační, průběţné a aktuální hodnocení. Nelze jej povaţovat za konečné, 

můţe se ještě zlepšit i zhoršit. K vyhodnocení ROI bude ještě přistoupeno po vypršení 

lhůty pro dosaţení cílových hodnot.  

Vývoj a implementace systému SCA byla uţ od počátku investiční akce velmi 

náročná na čas a přesnost. Systém obsahuje několik desítek miliónů dat. Celý digitální 

model je systém konkrétních a přesných údajů. Chyba kterékoliv části můţe znehodnotit 

údaje ostatní a být příčinou chybného či nefunkčního modelu. 

5.1. Možná opatření a porovnání projektu s trojimperativem  

Před započetím projektu byly stanoveny cíle, kterých chtěla firma dosáhnout. Byl 

určen datum, do kdy mají být cíle splněny. Tyto cíle dle mého názoru splňovaly tzv. 

SMART podmínky – jsou Specifické, Měřitelné, Dosaţitelné (Achievable), Realistické a 

Termínované. Základním cílem projektového řízení je dodat výsledný produkt – včas, v 

plné funkcionalitě, s dodrţenými náklady (OTIFOB - On Time, In Full, On Budget). 

Zadání projektu bylo sice detailně propracováno, ale ještě před tím je třeba 

konstatovat, ţe zde zcela chybí předprojektová část. Nebyl vypracován Business case, a 

tudíţ zde nejsou porovnány ani vyhodnoceny jiné varianty řešení. Ty by pak mohly být, 

z pohledu nákladů, rizik, dopadů na provoz, přínosů, zajímavější a efektivnější. Je pravdou, 

ţe v době rozhodování o vývoji SW, nebyla na trhu aplikace, která by vyhovovala všem 
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uvedeným poţadavkům. Na druhou stranu mohl být porovnán a vybrán jiný způsob 

vývoje, který by mohl být z finančního i časového pohledu efektivnější. Firma si v případě 

detekování potřeby SW na projektech, tento SW vyvíjí téměř vţdy sama, coţ přináší hlavní 

přednosti v jedinečnosti pouţití i v oblasti konkurenčních výhod.  

Při plánování a řízení lidských zdrojů bych navrhovala vyuţít tzv. klíčového 

uživatele, který by vyjednával s konzultanty i s vývojáři. Tuto funkci zastával sám 

projektový manaţer, který na schůzkách s KSW předával poţadované funkčnosti. Není to 

vhodné řešení, protoţe PM pak nemůţe mít dostatek kapacit ani času na řízení celého 

projektu. Zároveň se pak zbytečně zabývá technickými detaily, které mohou ztíţit pohled 

na širší kontext projektu v rámci celé organizace. Druhým navrhovaným a určitě 

chybějícím článkem je školitel, který by následně předal znalosti uţivatelům. Nemyslím si, 

ţe je napsání a předání dokumentace, uţivatelské příručky a jedné prezentace je pro 

uţivatele dostačující.  

Pro zkvalitnění celého projektového managementu bych dále navrhovala vytvořit 

plán řízení komunikací. Tento plán nebyl na projektu SCA zhotoven, přestoţe je pro 

úspěch projektu klíčové právě řízení komunikací a lidských zdrojů. Osobně v této části 

projektu SCA spatřuji největší slabiny. Výměna informací mezi analytickým týmem a 

programátorským týmem bylo řešeno většinou pouze „na dálku „ nebo přes projektového 

manaţera. Tato forma se mi jeví jako nedostatečná a neefektivní. 

Dalším poznatkem je velmi malé zapojení top managementu firmy. Pro vytvoření 

vize sice proběhlo několik informačních schůzek s projektovým manaţerem, ale následné 

kontroly a změny projektu se jiţ řešily na niţší úrovni. Nebyly stanoveny pravidla pro 

pravidelné a průběţné informování o stavu projektu, coţ určitě nebylo podporou pro 

kontinuální a systematickou práci celého projektu. Konstatování jednoho člena vedení 

firmy, ţe se jednalo o „pouhou část“ opravdu velkého projektu a ţe se primárně řeší celá 

rekonstrukce zařízení, je irelevantní. Pokud nemá vrcholové vedení dostatečný zájem na 

vlastním vývoji SW, měla být najata externí firma, která by celý vývoj SW vedla a vše 

realizovala a implementovala dodavatelským způsobem.   

Po uplynutí stanovené doby se hodnotí úspěšnost celého projektu. V této práci byl 

hodnocen vývoj software SCA, který byl dokončen v původním plánovaném čase. Práce na 

realizaci řešení projektu probíhaly se zanedbatelnými změnami časového harmonogramu a 
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cenové kalkulace. Plánovaný termín ukončení prací byl splněn. Vzhledem k poměrně 

vysoké finanční rezervě popisované v kapitole byl celý projekt vyřešen v rámci těchto 

odhadů. V porovnání se zmiňovaným trojimperativem nedošlo v době ukončení projektu 

k překročení nákladů. Tyto náklady by ale firma ještě měla sledovat a vyhodnocovat 

nejlépe 2x ročně po dobu, kterou si firma stanoví dle sloţitosti řešení. Vycházím-li ze 

znalosti norem projektového řízení, které jsou definovány ve firmě, ve které pracuji, je 

ideální vyhodnocování tohoto typu projektu realizovat po dobru min. 3 let od jeho 

ukončení. Tato doba je podpořena i tím, ţe standardní doby údrţby systému bývají při 

dodavatelském způsobu vývoje IS cca 2 - 4 roky. Zároveň se jedná o strategický software 

firmy, který má dle teorií ţivotnost min. 6 let. U takového SW by bylo vhodné sledovat 

úspěšnost alespoň ½ doby ţivotnosti. Po této době uţ bývá systém ustálený a změny 

nebývají výrazné. 

Další podmínkou úspěšnosti projektu je splnění poţadovaného rozsahu a kvality 

vyvíjeného produktu. Tato podmínka ovšem byla splněna pouze částečně. V grafické části 

aplikace se projevila zásadní chyba v systému pro správu kabeláţe. Zpětné zobrazení jiţ 

poloţených kabelů nebylo plně funkční. Analýzou bylo zjištěno, ţe se jednalo o důsledek 

chybného řešení učiněného jiţ v designu. Ostatní části byly po drobných úpravách a změ-

nách funkční. Vedení projektu se spolu s managementem firmy rozhodlo systém i přes 

tento nedostatek nasadit. Následná oprava bude řešena dodatečnou změnou v systému. To 

ovšem vyvolá také dodatečné náklady.  Výše těchto nákladů ještě není v tuto chvíli známa, 

problém se bude analyzovat a řešit.  Do firmy byla přijata programátora, která se chybou 

bude zabývat. Tato pozice ve firmě chyběla (tzn. byla by přijata, i kdyby se chyba nevy-

skytla), takţe bude mít na starosti i jiné firemní záleţitosti. V tuto chvíli mohu dle vlastní 

zkušenosti odhadnout, ţe oprava nebude úplně snadnou záleţitostí, zabere min. 50 MD 

(člověkodnů), dále odstávky v době nasazení. Zároveň je nutné počítat i s dalšími nekvan-

tifikovatelnými ukazateli jako je např. nespokojenost uţivatelů. Z mého pohledu firma 

problém trošičku zanedbala. Pro podobné projekty bych určitě doporučila vytvořit systém 

připomínkového řízení dokumentů a designů, podle kterých se systém vyvíjí. 

5.2. Návrh metodických předpisů  

Ve firmě pro projekt vývoje SW prakticky neexistuje ţádná metodika, na druhou 

stranu musím konstatovat, ţe má s klasickými projekty bohaté zkušenosti. V minulosti 
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firma primárně řešila stavební a rekonstrukčně - stavební projekty. Oblast vývoje IS je 

ovšem velmi specifická a proto není divu, ţe byl celý proces řízení uvedeného projektu 

veden spíše formou intuice a schopností výše uvedeného, ne příliš zkušeného manaţera. 

Z tohoto důvodu vidím jako základní problém, který byl díky hodnocenému projektu 

identifikován, v chybějících nebo nedostatečných standardech či zásadách. Podle nich by 

pak bylo moţné řídit jednotlivé projekty. Chybí i docela jednoduché standardní formuláře 

a šablony pro nejdůleţitější projektové dokumenty. Základní dokumenty se řeší obecným 

formulářem „Rozhodnutí GŘ“ a je na zpracovateli, které údaje v něm uvede. Mnoho 

důleţitých informací v něm můţe chybět.  

Dále by bylo vhodné identifikovat a popsat příklady kvalitních a fungujících plánů 

projektů. K zapojení top managementu firmy by bylo vhodné zpracovat zásady, podle kte-

rých by manaţer projektu musel podávat informace o stavu projektu a postupu jeho řešení. 

Netvrdím, ţe jsou vţdy nutné, ale v tomto konkrétním případě byl zvolen nový projektový 

manaţer. Pro něj nemusí být samozřejmostí např. správný obsah plánu, podávání informací 

o stavu projektu a koneckonců celá struktura vhodně postavených procesů. Formuláře také 

mohou vrcholovému vedení firmy usnadnit rozhodování o portfoliu projektů.  

Z výše uvedených důvodů jsem navrhla firmě chybějící metodiku, která by po 

detailnějším rozpracování mohla být pro případy projektů v oblasti vývoje a správy 

informačních systémů funkční, viz přílohy 9, 10, 11, 12. Je důleţité si ovšem uvědomit, ţe 

jakákoliv metodologie je pouze pomocníkem či nástrojem k dobrému vedení projektu. 

Sama o sobě nic za nikoho neřeší.  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo představit projektové řízení v oblasti informačních 

systémů a na případové studii porovnat teoretická východiska s praktickým řešením. 

Vybraným projektem byl projekt vývoje aplikace pro projektování a správu kabeláţe SCA 

od firmy CAEN, a. s. 

První část práce je zaměřena na charakteristiku projektového řízení. Uvádím zde 

základní znaky, pojmy, způsoby organizace. Zároveň se zabývám jednotlivými fázemi, kdy 

je velmi důleţité porozumět jejich smyslu. Docházím k názoru, ţe kvalitně provedené 

předprojektové fáze jsou klíčovým faktorem splnění cíle projektu, protoţe o jeho úspěchu 

se často rozhoduje právě v počátečních fázích. Pro kvalitní projektové řízení je důleţité 

poučit se i z předchozích chyb, proto uvádím i důvody neúspěchu a příklady pouţití v 

těţebních podnicích. Neopomenutelnou částí jsou i vybrané metody a přístupy, které 

efektivně podporují vývoj informačních systémů.  

V praktické části jsem analyzovala a retrospektivně hodnotila průběh řízení a 

realizaci konkrétního projektu firmy CAEN. Je porovnán způsob vedení a splnění cíle 

projektu s teoretickou částí. Po provedení této analýzy projektu jsem přesvědčena, ţe na 

něj bylo vyčleněno relativně dostatečné mnoţství finančních prostředků a času. Pokud by 

byl ale zvolen jiný způsob vedení projektu nebo jiný způsob přidělování zdrojů a 

efektivnější způsob komunikace s intenzivnějším zapojením vedení firmy, mohl by být 

projekt ukončen s mnohem lepšími výsledky při dodrţení daného rozsahu. 

Na základě zjištěných skutečností jsem manaţerovi pro oblast IT navrhla částečnou 

úpravu procesů i moţná opatření pro další uvaţované projekty z oblasti informačních 

systémů. Zároveň se podařilo vytvořit návrhy metodických pokynů. Jejich implementace 

by mohla omezit riziko nesystémového přístupu a chaotických způsobů řízení a tím by 

mohla přispět ke zlepšení řízení projektů v dané firmě.  

V této práci jsem upozornila na některé problémové oblasti projektového řízení ve 

firmě. Optimalizovaný způsob vedení projektu pak můţe značně zvýšit šanci na úspěšné 

dokončení cíle projektu v poţadovaném rozsahu, při daném rozpočtu a při dodrţení 

poţadovaného časového rámce. Věřím, ţe návrhy z této práce budou pro danou společnost 

přínosem a jejich případné vyuţití by vedlo k vyšší efektivitě projektového managementu. 
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Příloha č. 1  Co je to projekt [26] 

 

 Trojimperativ [9] 

 

 Vývojové fáze týmu dle Bruce Truckmana 
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Příloha č. 2  Některé pozice, které se vyskytují u projektů v oblasti IS: 

 Analytik, architekt 

 Bezpečnostní specialista 

 Copywriting pracovník - tvorba obsahu. 

 Databázový specialista 

 Grafik 

 Kodér – tvorba vizuální podoby aplikace (zpravidla XHTML a CSS) 

 Konzultant 

 Marketingový specialista 

 SEO specialista 

 Správce sítě - instalace a zajištění provozu serverů. 

 Programátor 

 Tester 

 Vliv obchodu s ICT na současnou světovou ekonomiku 

Výrazný vliv obchodu s ICT na současnou světovou ekonomiku dokazuje i sloţení 

nejbohatších lidí světa. [6] Na to, ţe jsou informační technologie velmi mladým oborem je 

v první „padesátce“ kromě těch, kteří zbohatli na telekomunikacích, energiích, 

průmyslových výrobcích i devět lidí, kteří zbohatli na ICT. Kromě Billa Gatese na druhém 

místě je to dále Lawrence Ellison z Oracle, Paul Allen, nebo například Michael Dell.  

 

Pořadí ve 
světě  
rok 2010 

Jméno, společnost 
Čisté jmění  

($ bil) 

2   William Gates  Microsoft  53   

6   Lawrence Ellison  Oracle 28   

24   Sergey Brin  Gogole 17,5   

24   Larry Page  Gogole 17,5   

28   Azim Premji  Cipro - vývozce softwaru 17   

33   Steven Ballmer  Microsoft 14,5   

37   Paul Allen Microsoft, investice 13,5   

37   Michael Dell  Dell 13,5   

43   Jeffrey Bezos Amazon- online knihkupectví 12,3   

 

 

 



Bc. Petra Malá: Pouţití projektového řízení v oblasti informačních systémů v těţebních podnicích 

 

2011 44 

Příloha č. 3  Základní modely začlenění projektu do org. struktury  

Útvarové uspořádání 

 

Maticová struktura [2] 

 

Čistá projektová struktura 
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Příloha č. 4  Zjednodušená organizační struktura firmy CAEN 
 

 
 

Příloha č. 5  Organizační schéma projektu rekonstrukce č. PL/08 
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Příloha č. 6  Detailní pohled na rozpracovaný harmonogram činností 

v projektu SCA s Ganttovým diagramem – Microsoft 

Project 
 

 

 

Příloha č. 7  Přední strana rozvaděče a ukázka uspořádání kabeláže 
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Příloha č. 8 Systém SCA 
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Příloha č. 9 Návrh metodických předpisů projektového řízení pro firmu CAEN, a. s. 

 

 
 



Bc. Petra Malá: Pouţití projektového řízení v oblasti informačních systémů v těţebních podnicích 

2011 49 

 

 

Příloha č. 9 Návrh metodických předpisů projektového řízení pro firmu CAEN, a. s. 
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Příloha č. 9 Návrh metodických předpisů projektového řízení pro firmu CAEN, a. s. 
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Příloha č. 10   

    Příloha č. 1 k projektu „Název“  

Návrh projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze:  

Autor návrhu, funkce:  Datum:  

1. Cíle projektu a finanční aspekty  

1.1. Popis projektu 

Popište podnikatelský záměr projektu, jakou oblastí se projekt zabývá, co řeší. Jasně definujte 

detaily zavedení / změny a finální výstupy projektu. Uveďte klíčové principy řešení z hlediska IT. 
Upřesněte rozsah a jeho oblasti, které s ním souvisejí. Doporučená délka max. 10 řádek. 

1.2. Cíle projektu 

Uveďte všechny operativní cíle projektu, kvantifikujte je (např. ušetření 10 % nákladů na kabely, 

zkrácení doby instalací o 5 dnů). Tyto cíle by měly být vždy specifikovatelné, měřitelné a měly by 

též být na konci projektu splněny.  

1.3. Finanční posouzení (Business Case)a rozpočet projektu 
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Příloha č. 10   

    Příloha č. 1 k projektu „Název“  

Návrh projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze:  

Autor návrhu, funkce:  Datum:  

1.4. Komentář k business case: 

1.5. Důvod návrhu, soulad se strategickým plánem 

Definujte důvod návrhu / změny,výhody a očekávání, dopady při nerealizaci změny. Uveďte, jak 

cíle projektu podporují podnikatelskou a IT strategii.  

1.6. Přínosy projektu 

Popište finanční přínosy projektu a způsob stanovení.  

1.7. Jiné než finanční klady a zápory 

Uveďte výčet nefinanční přínosy a nevýhody spojených s realizací projektu, např. vliv na image, 

dobré jméno podniku, konkurenční výhoda. Pokud je to možné, vyjádřete tento výčet vlivů 
měřitelně. Max. 10 řádek. 

1.8. Náklady projektu 

 Vývoj Provoz Ostatní 

Náklady na realizaci změny    

o Interní    

o Externí     

 Investice    

 Nakupované výkony    

Náklady vyvolané implementací SW či 
jeho změny  

   

o Investice    

o Nakupované výkony     

Náklady celkem     

 Popis nákladů 

K jednotlivým položkám rozpočtu uveďte komentář.  

2. Plán projektu a zdroje na projekt 

2.1. Předpokládané termíny realizace  

Předání k AT:    
Ukončení AT:    
Realizace:   
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Příloha č. 10   

    Příloha č. 1 k projektu „Název“  

Návrh projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze:  

Autor návrhu, funkce:  Datum:  

2.2.  Milníky/Etapy 

Uveďte klíčové milníky, např. ukončení analýzy, plošná implementace nové verze, ukončení školení 

uživatelů. Doporučená délka max. 10 položek. 

 

Milník Datum Plánovaný rozpo-

čet (tis. Kč) 

Popis 

    

    

    

    

2.3. Organizace projektu – klíčové role 

Uveďte jména klíčových účastníků projektu, dále uveďte klíčové expertní znalosti, které jsou 

důležité pro projekt (know-how). Řídící výbor by se měl zpravidla sestávat ze zástupců businessu 
(obchod, montážní úsek…), zástupců IT, garanta/sponzora projektu a manažera projektu. 

Specifikujte minimální procentní účast každé osoby, která by měla pracovat na projektu. 

 

Role Jméno Účast % Úsek/Odbor 

Sponzor projektu    

Zástupce klienta projektu     

Zástupce IT     

Další členové řízení projektu    

Manažer projektu    

Klíčoví členové projekto-

vého týmu 

   

2.4. Lidské zdroje během trvání projektu 

Kolik MD (Manday – člověkoden) je celkem potřeba pro realizaci projektu (business analytici, 
programátoři, testeři…). Dostupnost pracovníků po dobu trvání projektu. Délka max. 5 řádek. 

2.5. Lidské zdroje po předání do provozu  

Jaké nároky na lidské zdroje bude mít produkt po předání do provozu. Délka max. 2 řádky. 

2.6. Financování projektu 

Vysvětlete, jak budou uhrazeny výdaje plánované v rozpočtu. Není-li k dispozici samostatný 

rozpočet, navrhněte variantní financování. Doporučená délka max. 3 řádky.  

2.7. Ostatní zdroje 

Specielní technika, vybavení, nároky na nový HW. 
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Příloha č. 10   

    Příloha č. 1 k projektu „Název“  

Návrh projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze:  

Autor návrhu, funkce:  Datum:  

3. Rizika projektu 

Uveďte klíčová rizika spojená s projektem a způsob jakým mohou ovlivnit vytyčené cíle projektu. 

Uveďte, jaká je pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik (vysoká, střední, malá). 

 

Název Popis Pravděpodobnost 

výskytu (V,S,M) 

   

   

   

   

3.1. Analýza a dopad rizik  

Pro každé klíčové riziko vyplňte, jak bude zjištěn jeho výskyt, jak bude projekt ovlivněn při jeho 

uskutečnění. Např. technické provozní problémy Dále uveďte, jak budou jednotlivá rizika 

monitorována a minimalizována 

3.2. Riziková strategie a krizová opatření 

Uveďte, jak eliminovat výskyt rizikové události a jaká budou krizová opatření 

3.3. Vztahy vůči dalším subjektům 

Jak se projekt vztahuje vůči dalším odborům a projektům, či jak je ovlivňuje, např. synergie, 

potenciální konflikty, vzájemná podmíněnost. Doporučená délka max. 10 řádek. 

4. Otevřené otázky 

Jaké otázky zůstávají v souvislosti s projektem otevřené a musí být vyřešeny před začátkem 

projektu, např. konflikty v harmonogramu. Doporučená délka max. 10 řádek. 

5. Přílohy 

Doplňte počet a druh příloh. Poskytněte všechnu relevantní dokumentaci a specifikace, pro APV 
funkční specifikace.  

 
Druh přílohy Počet 

A. Rozpočet  

B. Řešení IT   

C. Plán projektu  

D. Posouzení rizik  

E. Kontrola kvality  

F. Stanoviska oddělení IT  

 
Jméno autora, datum, podpis 
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Příloha č. 11 

Příloha č. 2 k projektu „Název“ 

Posouzení projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze návrhu:  

Autor, funkce:  Datum vyhotovení:  

Posouzení projektu  

Doporučeno k projednání bez připomínek  

S připomínkami moţno projednat  

Nedoporučeno projednat do zapracování připomínek  

 

 

Stanovisko:  Datum:  

 
 
 

 

 

Připomínky zapracovány, moţno projednat  Datum:  

 
 

Odpovědná osoba: 

 

  

 

 

Rozhodnutí představenstva CAEN, a.s.  

 
Poţadovanou změnu 

    realizovat / nerealizovat  

 

Datum rozhodnutí:

Zdroj financování:  
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Příloha č. 12 

    Příloha č. 1 k projektu „Název“  

Zpráva o ukončení projektu č. XX 

„Název projektu“ 

CAEN, a. s. Verze:  

Autor návrhu, funkce:  Datum:  

Zpráva o ukončení projektu 

Popis projektu  

Uveďte podnikatelský záměr projektu, jakými oblastmi se projekt zabýval, jaké problémy 

řešil a jaké jsou finální výstupy projektu. Max. 10 řádek. 

Cíle projektu  

Uveďte všechny operativní cíle projektu a pokud moţno je kvantifikujte (např. zkrácení 

cyklu o 3 dny). Tyto cíle by měly být vţdy měřitelné a měly by téţ být na konci splněny.  

Realizace cílů a dodržení termínů  

Popište způsob a výsledek plnění cílů, jak byly dodrţeny milníky projektu, zdroje.  

Způsob financování projektu  

Uveďte plánovaný rozpočet projektu, skutečné výdaje, příčiny odchylek. Max. 10 řádek.  

Finanční přínosy projektu 

Uveďte ekonomické přínosy realizovaného projektu, způsob výpočtu přínosů, uveďte zdro-

je, zdůvodněte odchylky výše skutečných přínosů od plánovaných. Doporučená délka max. 

10 řádek.  

Jiné než finanční efekty 

Popište ostatní nefinanční přínosy, uveďte zdroje dat (uţivatel, marketingový výzkum 

apod.), zdůvodněte odchylky skutečných přínosů od předpokládaných přínosů.  

Přílohy 

Jméno autora, datum, podpis: 
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Příloha č. 13  Ukázky SW pro těžební společnost od firmy Atlas [30]  
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Příloha č. 14 – Nejznámější modely životních cyklů vývoje systému [12]

 

Vývojový cyklus Klady Zápory   

Vodopád 

 

přehlednost 
Uţivatel zpravidla nedokáţe v počátečních 
etapách formulovat přesné poţadavky na 

systém.  
jednoduchost Nemoţné dodatečné změny,   
jasná posloupnost etap hrozí pozdní odhalení nedostatků,   
 systém je dodán celý najednou.   

Fontánový typ 

Po dosaţení vyšší etapy se vra-
címe k předchozí etapě 
(iterace). 

Vracíme se vţdy jen o jeden krok,  
nejzávaţnější chyby se opět mohou proje-
vit aţ na závěr, při provozu. 

 

 
 

„Přírůstkový“ 

 (inkrementální) 

Systém je celý specifikován a 
navrţen na začátku,  
ale zákazníkovi je dodáván v 
sérii přírůstků (po přírůstku 

zpětná vazba uţivatele). 

Obtíţné sledování a kontrolování  
postupu prací. 

 
 

Síťový typ 

Dosahuje časových úspor 
umoţněním současného (para-
lelního) řešení některých etap. 
 

 

 

  
 

Spirálový typ 

 

Postupné zdokonalování systé-
mu dalšími verzemi, etapy se 
opakují ve stejné posloupnosti 

 

 

 
 

Kombinace přehlednosti vodo-
pádového modelu s 
přírůstkovým a iterativním vý-

vojem. 

 

  


