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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 složení 

nejbohatších lidí světa. [6] Na to, že 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   
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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 

 



Bc. Petra Malá: Použití projektového řízení v oblasti informačních systémů v těžebních podnicích 

2011 48 

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. 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 možno projednat  

Nedoporučeno projednat do zapracování připomínek  

 

 

Stanovisko:  Datum:  

 
 
 

 

 

Připomínky zapracovány, možno projednat  Datum:  

 
 

Odpovědná osoba: 

 

  

 

 

Rozhodnutí představenstva CAEN, a.s.  

 
Požadovanou 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 možno je kvantifikujte (např. zkrácení 

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

Realizace cílů a dodržení termínů  

Popište způsob a výsledek plnění cílů, jak byly dodrženy 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 (uživatel, 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 
Uživatel zpravidla nedokáže v počátečních 
etapách formulovat přesné požadavky na 

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

Fontánový typ 

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

Vracíme se vždy jen o jeden krok,  
nejzávažnější chyby se opět mohou proje-
vit až na závěr, při provozu. 

 

 
 

„Přírůstkový“ 

 (inkrementální) 

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

zpětná vazba uživatele). 

Obtížné sledování a kontrolování  
postupu prací. 

 
 

Síťový typ 

Dosahuje časových úspor 
umožněním 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. 

 

  


