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Abstrakt 

Tato diplomová práce je motivovaná potřebou vytvoření metodiky 

řízení projektů v oboru informačních technologií s pouţitím agilních 

přístupů řízení projektů. Základem je rozdělení ţivotního cyklu projektu 

do čtyř fází. V kaţdé z těchto fázi jsou pouţity metody, nástroje a 

šablony, které jsou všeobecně uznávány jako nejlepší praxe 

v projektovém managementu. Výstupem jsou navrţené šablony a návrh 

na implementaci všech potřebných nástrojů.  

 

Klíčová slova: metodika, projekt, řízení projektu PMBOK, WBS, Gantt 

diagram 

 

Abstract 

This diploma thesis is motivated by the need of creating a project 

management methodology in the field of information technologies 

using agile project management approaches. It is based on the 

distribution of the project life cycle into four phases. In each of these 

phases are used these methods, tools and patterns that are widely 

accepted as the best practice in the project management. The outputs are 

designed patterns and the project of implementing all necessary tools. 

 

Key words: methodology, project, project management, PMBOK, 

WBS, Gantt diagram 

 

  



 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

PM - projektový manaţer 

RUP – Rational Unified Process, je iterativní proces vývoje softwaru vytvořený IBM  

PMP – Projekt management plán 

PMBOK – zkratka Project Management Body of Knowledge, jde o metodika řízení 

projektů 

PDM -Precedence diagram method, metoda zobrazení vztahů mezi aktivitami 

ADM – Arrow Diagram Method, metoda zobrazení vztahů mezi aktivitami 

PMI - Project Management Institute, organizace starající se o metodiku projektového řízení 

PMBOK 

OGC - Office of Government Commerce, organizace starající se o metodiku projektového 

řízení PRINCE 2 

IPMA - International Project Management Association, organizace starající se o metodiky 

projektového řízení 

RBS - Resource Breakdown Structure, rozkládá zdroje podle jejich typů a kategorií 

DP - Decision Point, v češtině rozhodovací bod, jde o milník, ve kterém je třeba učinit 

rozhodnutí o pokračování projektu 
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1. Úvod 
 

Projektové řízení definuje PMBOK
1
 jako „pouţití všech znalostí, dovedností, nástrojů a 

technik na aktivity projektu tak, aby byly splněny poţadavky na projekt“. Cílem řízení 

projektu je tedy jasné stanovení poţadavků a následné vytvoření reálně dosaţitelných cílů 

projektu. Projektový manaţer, který je za řízení projektu zodpovědný musí navíc vyváţit 

poţadavky na rozsah, cenu a dobu trvání projektu a úpravou specifikací, plánů a přístupu 

splnit potřeby a očekávání všech zúčastněných stran. 

 

V rámci projektového řízení je důleţitý ţivotní cyklus projektu, který ovlivňuje a rozděluje 

logicky projekt do jasně definovaných částí. Obecně se tyto fáze týkají přípravy a plánování 

projektu, výroby produktu a formálního uzavření projektu. Postupně byly vyvinuty mnohé 

postupy, nástroje, techniky, šablony a jiné pomůcky, které projektové řízení ulehčují. 

Některé z nich jsou spojeny do neustálé aktualizovaných a světově uznávaných metodik 

jako je PMBOK nebo PRINCE 2.  

 

Tato práce se postupně věnuje projektu jako takovému a problémům s ním spojeným. 

Nejpouţívanějším ţivotním cyklům a strukturám provádějících organizací, které v mnohém 

projektové řízení ovlivňují. V další části se zaměřuje na nejpouţívanější metodiky PRINCE 

2 a hlavně PMBOK, který je základem pro návrh naší metodiky. Detailně jsou popsány 

procesní skupiny a znalostní oblasti definované PMBOK. Dalším tématem je samotný 

návrh metodiky řízení projektu, na kterém jsme spolupracovali s Jakubem Štolfou
2
. Návrh 

metodiky byl v průběhu řešení diplomové práce konzultován ve dvou firmách, které se 

zabývají vývojem softwaru pomocí projektů. Výsledná navrţená metodika tak obsahuje 

připomínky vzešlé z těchto konzultací. Navrţená metodika je prezentována pomocí online 

tutoriálu, který uţivatele provede celým ţivotním cyklem projektu za pomocí navrţených 

nástrojů a šablon.  

  

                                                     
1
 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd 

edition. Newtown Square : Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 5 
2
 Štolfa Jakub, Metodologi řízení projektů za pomocí agilních přístupů: diplomová práce (2011) 
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2. Projekt 
 

Neţ se začneme věnovat projektovému řízení, je důleţité vysvětlit co je samotný projekt. 

Jedna z nejpouţívanějších definic podle  PMBOK
3

definuje projekt jako dočasné úsilí 

vyvinuté za účelem vytvoření unikátního výstupu jako sluţby, produktu nebo výsledku. 

Sluţby, produkty a výsledky jsou třemi typy výstupů projektu. Sluţby jsou poskytovány 

jako funkce pro podporu výroby nebo distribuce.  Produkt můţe být konečným výtvorem 

nebo jen jeho částí a výsledek představuje například dokument, který shrnuje znalosti 

získané výzkumem prováděným v rámci projektu.  

 

Projekty mohou zahrnovat jednu nebo i tisíce osob v rámci několika organizací, mohou být 

malého i velkého rozsahu a jejich řešení můţe trvat od několika dní nebo týdnů aţ do řádu 

let. Důleţitou osobou v rámci projektu je jeho projektový manaţer, který je pověřen 

samotným vedením celého procesu. Je zodpovědný za hladký průběh a dokončení projektu 

a spolupracuje se zadavatelem, členy týmu a všemi zainteresovanými stranami. Projekt je 

ukončen ve chvíli, kdy bylo dosaţeno jeho cíle nebo naopak tehdy, kdyţ dojdeme 

k přesvědčení, ţe není moţné cíle dosáhnout anebo pokud jiţ potřeba cíle nadále 

neexistuje.  

 

2.1. Vlastnosti projektu 

Nejdůleţitějšími vlastnostmi vyplývajícími z výše uvedené definice projektu jsou dočasnost 

a unikátnost výstupu. Dočasností projektu je myšleno, ţe kaţdý projekt má určen svůj 

začátek a konec, jinak řečeno kaţdý projekt je konečný. Dočasnost se vztahuje také 

k projektovému týmu, který je vytvořen za účelem dosaţení cíle a po ukončení bývá 

většinou rozpuštěn. Mezi další dočasné faktory projektu je potřeba zařadit také časově 

omezenou příleţitost, po kterou můţe být produkt přínosem. Unikátnost výstupu projektu je 

důleţitou vlastností, jednotlivé projekty mohou mít na první pohled stejný cíl, ale vţdy se 

budou lišit v osobě vlastníka, umístění, designu, technických detailech a mnoha dalších 

aspektech.  

Jak uvádí Kathy Schvalbe
4
 projekt můţe být charakterizován také těmito vlastnostmi: 

 Projekt je průběţně vypracováván. V počáteční fázi projektu je běţně známo méně 

detailů o projektu a aţ postupem času projektový tým dospěje k lepšímu pochopení 

cílů a výstupů. Průběţné vypracování je úzce spjato s definicí rozsahu projektu, 

která by proto měla být pečlivě rozšiřována společně s vývojem specifikace 

projektu a produktu.  

 Projekt musí mít jednoznačně definovaný cíl, záměr nebo účel. 

 Kaţdý projekt obsahuje neurčitost. Ta spočívá v obtíţnosti odhadování času, 

nákladů a rozsahu. Další příčinou neurčitosti jsou vnější faktory ovlivňující projekt. 

                                                     
3
Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd 

edition. Newtown Square : Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 8 
4
SCHVALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Praha : Computer Press, a.s., 2007. 719 s. ISBN 

978-80-251-1526-8. Strana č.37 
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 Projekt potřebuje prostředky a zdroje. Prostředky je myšlen hardware, software, 

kancelářské prostory a jiné. Zdroje představují lidé a to jak zaměstnanci z několika 

oddělení organizace nebo pracovníci externích organizací a dodavatelů. 

 Měl by být znám zadavatel projektu. Projekty mají mnoho zainteresovaných stran, 

ale vţdy je tu jedna, která je sponzorem projektu a určuje, jakým směrem se projekt 

bude ubírat. Takovouto stranu nebo osobu pak nazýváme zadavatelem projektu. 

 

Provozní činnosti se liší od projektů tím, ţe provozní činnosti jsou opakovatelné a 

pokračující, kdeţto projekty jsou dočasné a unikátní. Smyslem projektu je vytvořit 

unikátní výstup a poté skončit, naopak účelem provozní činnosti je neustále udrţovat 

běţný chod organizace.  

 

2.2. Strategické plánování 

Projekty jsou často autorizovány na základě strategického plánu organizace, moţné 

strategické úvahy vedoucí k přijetí projektu jak je definuje PMBOK
5
: 

 Tržní poptávka (např. ropná společnost autorizuje projekt na stavbu nové 

rafinerie jako reakci na nedostatečné zásoby benzínu) 

 Organizační potřeby (např. vzdělávací společnost autorizuje projekt pro 

vytvoření nového kurzu za účelem zvýšení svých příjmů) 

 Žádost zákazníka (např. elektrárenská společnost schvaluje projekt na 

vybudování nové rozvodné stanice slouţící pro novou průmyslovou zónu) 

 Technický pokrok (např. softwarová společnost schvaluje projekt na vývoj 

nové generace video her na základě představení nového herního zařízení) 

 Právní požadavek (např. výrobce barev schvaluje projekt na vytvoření pokynů 

pro manipulaci s toxickými materiály) 

 

2.3. Tři dimenze projektu 

Kaţdý projekt je nějakým způsobem omezen, v projektovém řízení se často pouţívá pojem 

trojí omezení projektu nebo trojimperativ. Při projektovém řízení je tedy nutné zváţit tato 

omezení: 

 Rozsah 

 Čas  

 Náklady 

 

Rozsah projektu určuje mnoţství práce potřebné k jeho dokončení a obsahuje všechny 

očekávané výstupy. Čas určuje začátek a konec, neboli dobu trvání projektu a nakonec 

náklady omezují projekt z hlediska jeho financování. Tyto tři dimenze jsou mezi sebou 

přímo závislé, kdy např. rapidní zvětšení rozsahu projektu automaticky povede k nárůstu 

jeho ceny a doby potřebné k dokončení. Jakákoliv změna jednoho z omezení tedy 

automaticky vede k tomu, ţe musí dojít ke změně obou zbývajících (viz. Obrázek 1). 

                                                     
5
Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. 

Newtown Square : Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 8 
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Projektový manaţer musí najít rovnováhu mezi těmito omezeními tak, aby vyhověl všem 

nárokům zákazníka. To je však v praxi v podstatě nemoţné a na začátku projektu je třeba 

prioritně určit důleţitost mezi těmito třemi veličinami. 

 

 
Obrázek 1: Tři dimenze projektu 

 

Dalším klíčovým prvkem ovlivňujícím čas, rozsah a náklady v projektech je kvalita a tak se 

někdy proto raději hovoří o čtyřech omezeních projektu. Nezahrnutí kvality můţe mít 

negativní vliv na výsledek celého projektu. Například pokud dojde ke splnění projektu 

z časového hlediska, rozsahu a nákladů, ale nebude uspokojena zákazníkova potřeba 

kvality.  

 

2.4. Program, portfolio a podprojekty 

Pokud rozsah projektu přesahuje rozumnou mez, nebo se řízení tak velkého projektu zdá 

být příliš komplikované, rozděluje se projekt na několik menších a tvoří tak program. Ten 

je pak řízen koordinovaně a kaţdý z jeho podprojektů je řízen jako samostatný prvek. Celý 

program vede tzv. programový manaţer, jemuţ jsou podřízeni jednotliví projektoví 

manaţeři.  

 

Portfolio jakoţto sbírka projektů nebo programů, které na sobě nemusí být závislé nebo 

související se vytváří za účelem podpory efektivnějšího řízení a pro splnění strategických 

obchodních cílů. Portfolio řídí většinou zkušení projektoví manaţeři a zkušené projektové 

týmy. 

 

Projekty je moţné rozdělit do lépe ovladatelných podprojektů, které poté mohou být 

samostatně řízený jako jeden projekt. Podprojekty se často pouţívají při externím 

vypracování dané části mimo samotnou organizaci, kdy najatá firma můţe takovýto 
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podprojekt sama řídit, jako by byl její vlastní. Příkladem mohou být například podprojekty 

zahrnující pouţití speciální technologie nebo lidských zdrojů a podprojekty zajišťující 

celou fázi ţivotního cyklu projektu. 

 

3. Životní cyklus projektu 
Projekty se běţně rozdělují na fáze, kterými projekt prochází a spojují tak začátek a konec 

daného cíle. Ţivotní cyklus projektu pak tyto fáze přirozeně definuje. Rozdělení do fází 

poskytuje organizaci lepší moţnosti samotného řízení celého projektu a je logické, ţe 

jednotlivé fáze na sebe chronologicky navazují. Podmínky, kdy je moţné přejít z jedné fáze 

cyklu projektu do druhé, jsou v organizaci předem jasně definovány a kaţdý takový 

přechod je provázen schválením výstupů předešlé fáze. V tomto bodě je třeba ověřit úplnost 

a přesnost daného cíle a to před zahájením další fáze. Ovšem v praxi se často stává, ţe 

následující fáze začne ještě před dokončením fáze předchozí. 

 

Různé metodiky uvádějí různá dělení projektu a neexistuje jednoznačně nejlepší ţivotní 

cyklus, avšak ideálním řešením je vybrat takový, který nejlépe vyhovuje konkrétním 

potřebám projektu. Některé organizace striktně nařizují pouţití jimi osvojeného cyklu. 

Metodiky cyklu se definují pro kaţdou fázi a určuje se, jakou práci je třeba vykonat, kteří 

zaměstnanci budou zapojeni a kdy je třeba vyprodukovat příslušné výstupy a jak je fáze 

řízena a ukončena. Výstupy jsou myšleny např. specifikace, studie proveditelnosti projektu 

nebo detailní návrh produktu. PMBOOK původně specifikoval 3 fáze projektu 

(viz.Obrázek 2) : 

 Počáteční 

 Střední 

 Závěrečnou 

 

 
Obrázek 2: Typické využití nákladů a zdrojů během fází projektu podle PMBOK 

 

Roku 1991 představil Warren Allen, dnes obecně známý a rozšířený koncept ţivotního 

cyklu projektu, ve svém článku The Universe of Project Management: A Comprehensive 
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Project Management Classification Structure (PCMS) to Update and Expand the 

Dimensions of PMI’s PMBOK
6

. Původně byl určen pro PMBOK avšak Project 

management institut odmítl tuto práci dále publikovat (viz.Obrázek 3). 

 

 
Obrázek 3: Warren Allenův koncept životního cyklu projektu 

 

Široce rozšířená metodika PRINCE2 nechává dělení projektu zcela na projektovém 

manaţerovi a vyhýbá se jakémukoliv pojmenování fází. PRINCE2  je mnohem více 

zaloţen na procesech.  

 

 
Obrázek 4: Životní cyklus projektu podle RUP7 

 

                                                     
6
WIDEMAN, Max. Max Wideman [online]. 2004-01-02 [cit. 2011-04-04]. Project Life Spans in the 

1990s. Dostupné z WWW: <http://www.maxwideman.com/papers/plc-models/1990s.htm>. 
7

 IBM. IBM [online]. 2008-04-15 [cit. 2011-04-04]. A Project Manager's RUP in review. Dostupné z WWW: 

<http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/edge/08/apr08/temnenco/index.html>. 
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Naopak RUP (Rational Unified Process) od IBM zdůrazňuje prolínání jednotlivých procesů 

mezi fázemi (viz. Obrázek 4), coţ je oproti ostatním přístupům jedinečné. RUP pouţívá 

tyto čtyři fáze: 

 Zaloţení 

 Rozpracování 

 Budování 

 Zavedení 

4. Organizace 
Projekty jsou velmi ovlivňovány organizací, která svou velikostí samotný projekt zpravidla 

přesahuje. Organizace obecně můţeme rozdělit na projektově a neprojektově zaloţené. 

Mezi projektově zaloţené pak patří organizace provádějící projekty pod smlouvou a to pro 

konkrétní zákazníky a samotné projekty jsou jejich hlavním zdrojem příjmů a tvoří 

v podstatě jejich provozní činnost. Organizace neprojektově zaloţené většinou postrádají 

systém pro řízení projektů, coţ činí provádění projektů velmi komplikovaným. Pokud je 

projekt řešen externě, je ovlivněn organizací nebo organizacemi, které jej zahájily. 

Nejčastějším důvodem selhání projektů jsou firemní politiky. Tím jsou myšleny vztahy a 

konkurence mezi jednotlivci nebo skupinami uvnitř organizace, kteří usilují o vlastní 

prospěch. Proto je nutné brát v potaz jako zainteresované strany případné odpůrce projektu 

v rámci vlastní organizace, kteří například soupeřením o nedostatkové zdroje mohou 

způsobit velké problémy. Dalším faktorem ovlivňujícím projekt jsou potřeby jednotlivých 

zaměstnanců, které musí být vyváţeny s potřebami organizace. Není moţné zaměstnance 

nadměrně protěţovat, stejně tak jako je někdy potřeba pro včasné dokončení projektu 

pracovat přesčasy. Mnoho organizací pracuje s vyvinutými kulturami, ty jsou v kaţdé 

organizaci jedinečné a měly by být dobře zdokumentovány. Kultury ovlivňují projekt 

v pracovní etice, pracovní době, zásadách a postupech, sdílených hodnotách, normách, 

přesvědčeních a očekáváních.   

 

4.1. Organizační struktura 

Existuje několik variant struktur organizace, kdy kaţdá z nich má své výhody i nevýhody 

a můţe do značné míry omezovat dostupnost zdrojů.  

V praxi se setkáváme s těmito organizačními strukturami: 

 Funkční 

 Projektová 

 Maticová 

 Neorganizovaná 
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Tabulka 1: Porovnání organizačních struktur zobrazuje charakteristiky některých 

z vyjmenovaných struktur podle PM BOOK
8
. 

 

Charakteristiky 

projektu 

Typ organizační struktury 

Funkční 

Maticová 

Projektová 
Slabá Vyváţená Silná 

Pravomoci 

manaţera 

projektu 

Téměř 

ţádná nebo 

ţádná 

Omezená 
Nízká aţ 

střední 

Střední aţ 

vysoká 

Vysoká aţ 

úplná 

Dostupnost 

zdrojů 

Téměř 

ţádná nebo 

ţádná 

Omezená 
Nízká aţ 

střední 

Střední aţ 

vysoká 

Vysoká aţ 

úplná 

Kdo kontroluje 

rozpočet 

projektu 

Funkční 

manaţer 

Funkční 

manaţer 

Funkční 

manaţer a 

manaţer 

projektu 

Projektový 

manaţer 

Projektový 

manaţer 

Role 

projektového 

manaţera 

Částečný 

úvazek 

Částečný 

úvazek 
Plný úvazek Plný úvazek Plný úvazek 

Zapojení 

administrativních 

zaměstnanců do 

řízení projektu 

Částečný 

úvazek 

Částečný 

úvazek 

Částečný 

úvazek 
Plný úvazek Plný úvazek 

Tabulka 1: Porovnání organizačních struktur 

 

4.1.1. Funkční organizační struktura 

Je nejtypičtější organizační struktura, kdy výkonnému řediteli jsou přímo podřízení ředitelé, 

náměstci nebo funkční manaţeři jednotlivých odborných oddělení jako IT, výroba, obchod 

nebo finanční oddělení (viz. Obrázek 5). Na obrázku jsou šedou barvou vyznačeni 

zaměstnanci podílející se na projektu. Kaţdý zaměstnanec má jednoznačného nadřízeného 

a zaměstnanci jsou seskupeni podle specializace.  

 

                                                     
8
 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. Newtown Square : 

Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 28 
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Obrázek 5: Funkční organizační struktura 

 

Nevýhoda funkční struktury spočívá v tom, ţe provádění projektu je drasticky limitováno 

na velikost jednoho oddělení. Nebo pokud je projekt mezioborový, pak celá koordinace 

projektu probíhá komplikovaně přes jednotlivá nadřízená oddělení aţ k výkonnému řediteli, 

který je komunikačním můstkem mezi jednotlivými odděleními. Tyto důvody vedou 

k nejasnostem v zodpovědnosti za projekt.  

 

4.1.2. Projektová organizační struktura 

Tato struktura je pro řízení projektu jedna z nejvýhodnějších a je určena především pro 

projektově zaloţené organizace (viz. Obrázek 6). Většina zdrojů je neustále zapojena do 

běţících projektů a celý tým pracující na jednom projektu je stále pohromadě. Výkonnému 

řediteli jsou přímo podřízení jednotliví projektoví manaţeři, pod které spadají pracovníci 

nejrůznějších profesí. Projektoví manaţeři mají jasně definovanou zodpovědnost a jsou 

nezávislí.  

 

 
Obrázek 6: Projektová organizační struktura 
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Z pohledu organizace jde o nejhorší moţnou strukturu kvůli nutnosti disponovat více 

zaměstnanci stejné specializace a samozřejmě také vyšším počtem administrativních 

zaměstnanců u kaţdého týmu. 

 

4.1.3. Maticová organizační struktura 

Jedná se o směsici předešlých dvou struktur, kde se podle pravomocí a moţností 

projektových manaţerů rozlišuje několik variant: 

 Slabá maticová struktura 

 Silná maticová struktura 

 Vyváţená maticová struktura 

 

Výhodou maticové struktury je fakt, ţe se pro projekty vyuţívají zaměstnanci z celé 

organizace a administrativní zaměstnanci mohou navíc podporovat všechny projekty. Jako 

nevýhody ale musíme zmínit nejednoznačnost v podřízenosti zaměstnanců. Zaměstnanci 

jsou totiţ podřízení jak jednotlivým ředitelům oddělení, tak zároveň svému projektovému 

manaţerovi. Ten musí být u této organizační struktury opravdu silným jedincem neboť je 

neustále pod tlakem ředitelů oddělení, snaţících se prosadit své potřeby a poţadavky. 

 

Slabá maticová struktura (viz. Obrázek 7) zachovává mnoho vlastností funkční struktury. 

Projekt manaţer je více koordinátorem neţ manaţerem. 

 

 
Obrázek 7: Slabá maticová struktura 

 

Naopak silná maticová struktura organizace (viz. Obrázek 8), zachovává vlastnosti 

projektové struktury. Role projektového manaţera je zde na plný úvazek, stejně jako u 

administrativních pracovníků. 
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Obrázek 8: Silná maticová struktura 

 

Vyváţená maticová struktura (viz. Obrázek 9) nedává projektovému manaţerovi 

zodpovědnost nad financováním celého projektu. 

 

 
Obrázek 9: Vyvážená maticová struktura 

 

Existuje kombinace maticových struktur pouţívaná v moderních organizacích nazvaná 

sloţená organizace (viz. Obrázek 10).  
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Obrázek 10: Složená organizační struktura 

 

4.1.4. Neorganizovaná struktura 

U této struktury nejsou pevně daná pracovní místa ani řídicí struktury a kaţdý pracuje tam, 

kde je aktuálně potřebný, coţ s sebou nese jasné výhody, ale také mnoho záporů. Jasnou 

výhodou je flexibilita, avšak na druhé straně stojí nedostatek zaměstnanců, neboť kaţdý je 

zapojován do všech aktivit.   

5. Metodiky řízení projektů 
 

V praxi se často díky nepřesného překladu z angličtiny zaměňuje slovo metodika a 

metodologie. Metodologie je vědní obor zabývající se vytvářením a pouţíváním metod. 

Metodou je zde myšlen specifický postup nebo nástroj, popisující jak dosáhnout kýţeného 

cíle. Metodika je pak nauka o metodě, zabývající se jejími úskalími, vhodností a 

pouţitelností. Speciálně v IT je jako metodika označován soubor doporučených praktik a 

postupů pro vývoj softwaru.  

 

Projektovým managementem se zabývá několik profesních organizací, kdy mezi 

nejznámější zařadíme PMI (Project Management Institute), OGC (Office of Government 

Commerce) a IPMA (International Project Management Association). Nejpouţívanějšími 

metodikami řízení projektů v dnešní době jsou: 

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) vytvářen PMI 

 PRINCE 2 (Projects in Controlled Environments) vytvářen OGC 
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5.1. PMBOK 

PMBOK je mezinárodně uznávaná metodika a někdy se o ní hovoří spíše jako o souhrnu 

nejlepších praxí pro řízení projektů, neţ o metodice jako takové. Je spravována Project 

Management Institutem (PMI) a je nerozšířenější v USA. Jde o nejrozsáhlejší 

a nejobecnější metodiku snaţící se popsat všechny aspekty projektového řízení a je určena 

převáţně pro projektově zaloţené organizace. Avšak společnost PMI vydává i jiné 

standardy, pořádá výzkumy a poskytuje certifikační školení v oblasti projekt managementu. 

PMBOK je zkratkou Project Management Body of Knowledge, coţ je staré jméno 

standardu pouţívané před rokem 1996. Aktuální jméno je A Guide to Project Management 

Body of Knowledge, v překladu Průvodce základními znalostmi projektového 

managementu, stále se však pouţívá zkratka PMBOK.  

 

PMBOK je zaloţen na pěti procesních skupinách a devíti znalostních oblastech. Jednotlivé 

procesní skupiny jsou přiřazeny k čtyřem fázím ţivotního cyklu (inicializační, plánovací, 

prováděcí a uzavírací) a poslední skupina slouţí pro monitorování a kontrolování. 

Inicializační a plánovací procesní skupiny jsou velmi detailně popsány, zatímco prováděcí, 

monitorovací a kontrolní, uzavírací nedisponují tak obsáhlým popisem. Interakce mezi 

těmito procesy probíhá pomocí tzv. cyklu plan-do-check-act (viz. Obrázek 11), v překladu 

plánuj-prováděj-kontroluj-jednej. Cyklus je spojen pomocí výstupů, kdy výstup z jedné 

fáze je vstupem do fáze následující. Obrázek zobrazuje také Procesní skupiny v upraveném 

cyklu plan-do-check-act. 

 

            
Obrázek 11: Cyklus plan-do-check-act a procesní skupiny přiřazené na plan-do-check-act9 

 

Jednotlivé procení skupiny podle metodiky PMBOK: 

 Inicializační procesní skupina – definuje a autorizuje projekt nebo jeho fázi, 

provádí identifikaci zainteresovaných skupin, výstupem je Charta projektu. 

 Plánovací procesní skupina – hlavní procesní skupina, detailně definuje cíle a 

plánuje činnosti potřebné k jejich dosaţení, výstupem je Projektový plán. 

 Prováděcí procesní skupina – spojuje lidské zdroje k naplnění Projektového plánu. 

                                                     
9
 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. Newtown Square : 

Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 40 

 

Plánuj

Prováděj
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 Monitorovací a kontrolní procesní skupina – sleduje postup průběhu prací oproti 

plánu, tak aby mohla být přijata nápravná opatření. 

 Uzavírací procesní skupina – provádí přijetí výstupu projektu a formálně ukončuje 

fázi nebo celý projekt. 

 

Kaţdá ze znalostních oblastí PMBOK obsahuje procesy potřebné ke zdárnému dokončení 

projektu. Všechny procesy mají přesně definované vstupy, nástroje a techniky, výstupy. 

PMBOK rozeznává tyto znalostní oblasti: 

 Management integrace 

 Management rozsahu 

 Management času 

 Management nákladů 

 Management kvality 

 Management lidských zdrojů 

 Management komunikace 

 Management rizik v projektu 

 Management obstarávání 

 

 

Management rizik je podrobně rozebrán v diplomové práci Jakuba Štolfy
10

. 

Obrázek 12: Časová posloupnost procesů plánovací procesní skupiny zobrazuje procesy 

plánovací procesní skupiny, procesy jsou seřazené chronologicky po sobě a je vyznačeno, 

do kterých znalostních oblastí patří.  

 

5.1.1. Management integrace 

Management integrace spojuje, integruje a koordinuje všechny ostatní znalostní oblasti, 

jejich procesy a aktivity řízení projektů. Obsahuje tyto procesy: 

 

1. Vytvoření charty projektu 

Charta projektu je dokument potvrzující zahájení projektu a v rámci zaměstnanců 

organizace oznamující jeho existenci. Definuje záměr a potřeby projektu. Chartu by měli 

schválit všichni účastníci projektu svým podpisem. Účast projektového manaţera při tvorbě 

charty je vítána, pokud tomu tak není, je vhodné jej jmenovat hned, jakmile je to moţné. 

Charta opravňuje projektového manaţera k pouţití lidských zdrojů potřebných pro zahájení 

projektu. Kathy Schvalbe
11

 jasně definuje, co by mělo být součástí charty projektu: 

 Název projektu a datum jeho schválení 

 Jméno manaţera projektu a jeho kontaktní informace 

 Souhrnný časový plán projektu (plánované datum zahájení, očekávané datum 

ukončení, souhrnný plán milníků) 

                                                     
10

 ŠTOLFA, Jakub. Metodologie řízení projektů za pomocí agilních přístupů. Ostrava, 2011. Diplomová práce. Vysoká škola 

báňská. 
11

 SCHVALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Praha : Computer Press, a.s., 2007. 719 s. ISBN 978-80-251-

1526-8. Strana č. 165 
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 Přehled rozpočtu na projekt 

 Stručný popis cílů projektu, včetně obchodní potřeby nebo jiného zdůvodnění, proč 

bude projekt řešen 

 Shrnutí plánovaného postupu při řízení projektu (předpoklady a očekávání 

účastníků projektu, předpoklady a omezení projektu) 

 Matice rolí a odpovědností 

 Místo pro podpisy klíčových účastníků projektu 

 Sekce komentářů, kde mohou účastníci projektu doplnit další důleţité informace a 

poznámky 

 

Některé organizace pouţívají místo charty projektu formální smlouvy nebo mnohem delší 

dokumenty. 

 

 

 
Obrázek 12: Časová posloupnost procesů plánovací procesní skupiny 
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2. Vytvoření předběžného rozsahu projektu 

Předběţný rozsah projektu je první definicí toho, jaké práce musí být provedeny. Snaţí se o 

stvrzení vzájemného pochopení rozsahu projektu mezi všemi stranami. Definuje a 

dokumentuje hranice projektu, metody přijetí produktu a kontrolu rozsahu. Předběţný 

rozsah projektu je podstatný také z pohledu nenafukování rozsahu, coţ je běţný jev, který s 

postupem běhu projektu často celý rozsah navyšuje. Předběţný rozsah by měl hlavně 

obsahovat hranice a omezení projektu, poţadavky a vlastnosti produktu a kritéria přijetí 

produktu. 

 

3. Vytvoření projekt management plánu 

Slouţí k vymezení, integraci a sladění plánů řízení, ze všech znalostních oblastí a jiných 

dokumentů spjatých s managementem projektu do jednoho plánu. Definuje také, jak bude 

projekt prováděn, monitorován a kontrolován a také jak bude uzavřen. Projekt management 

plán se věnuje plánování celého projektu a dokumentuje výsledek výběru metod řízení. 

Připravuje jej projektový manaţer společně s členy projektového týmu a měl by obsahovat 

vybrané procesy projektového řízení, nástroje potřebné pro jejich provedení, to jak budou 

procesy pouţity a míru implementace kaţdého z nich. Dále by měly být specifikovány 

ţivotní cykly celého projektu, jak a kdy bude probíhat komunikace mezi všemi 

zainteresovanými stranami a jak budou kontrolovány a monitorovány změny. Podle 

PMBOK
12

. se projekt management plán odkazuje nebo přímo obsahuje tyto dokumenty a 

podplány: 

 Plán managementu rozsahu projektu 

 Plán managementu času 

 Plán managementu nákladů 

 Plán managementu kvality 

 Plán managementu vylepšování procesů 

 Plán managementu lidských zdrojů 

 Plán managementu komunikace 

 Plán managementu rizik v projektu 

 Plán managementu obstarávání 

 Seznam milníků 

 Kalendář zdrojů 

 Základní harmonogram projektu 

 Základní rozpočet projektu 

 Základní kvalitu projektu 

 Registr rizik 

 

Dobrým a osvědčeným nástrojem pro vývoj projekt management plánu je detailní a 

odborně navrţená šablona. Ve většině organizací je takováto šablona běţně pouţívaná při 

                                                     
12

 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. Newtown Square : 

Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 89 
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řízení projektu, čímţ usnadňuje a urychluje práci projekt manaţera a projektového týmu 

tím, ţe je provede procesem plánování řízení. 

 

 

4. Směrování a řízení výkonu projektu 

Jde o provádění a řízení prací popsaných v projekt management plánu. Projektový manaţer 

pouţívá všechny znalostní oblasti a společně s projektovým týmem provádí, řídí a 

kontroluje aktivity potřebné k vyprodukování projektových výstupů a dokončení projektu 

včas, ve stanovených zdrojích, kvalitě a rozsahu. Během celého tohoto procesu jsou sbírána 

data o průběhu prací na jednotlivých výstupech, která jsou zpracovávána do zpráv o 

průběhu prací. Součástí směrování a řízení výkonu projektu je také správa poţadovaných 

změn, kdy je projektový tým zodpovědný za jejich zpracování. Jedná se o poţadavky na 

rozšíření nebo zmenšení rozsahu projektu, na změnu rozpočtu a harmonogramu projektu, 

nebo politik a procesů organizace. 

 

5. Sledování a kontrola projektu 

Tento proces obnáší převáţně shromaţďování informací o průběhu prací a rozšiřování 

těchto informací. Průběţné sledování průběhu prací dává projektovému manaţerovi přehled 

o celkové zdravosti projektu. Při sledování se aktuální průběh prací srovnává s Projekt 

management plánem, coţ nás upozorní na konkrétní části vývoje projektu, které vyţadují 

naší pozornost. Pokud dojde ke zjištění nějaké změny oproti plánu, mohou být přijata 

preventivní nebo nápravná opatření. Sledování navíc poskytuje také moţnost aktualizace 

stávajících informací o ceně a harmonogramu projektu. V neposlední řadě se provádí také 

analýza trendů, vedoucí ke zlepšování procesů organizace. 

 

6. Provádění integrovaného řízení změn 

V průběhu ţivotního cyklu všech projektů dojde k vzniku poţadavků na změny, a právě 

integrované řízení změn tyto poţadavky zpracovává, uchovává a informuje o nich. Kaţdý 

z poţadavků na změnu musí být buď schválen k provedení, nebo s odůvodněním zamítnut. 

Schválit, nebo zamítnout poţadavek můţe někdo kompetentním z projektového týmu, 

sponzor, zákazník nebo iniciátor projektu a vţdy si vyţádá úpravu příslušné dokumentace 

stejně tak jako změnu rozpočtu, rozsahu, času nebo kvality. Průběh kaţdého poţadavku na 

změnu musí být zdokumentován stejně tak, jako jeho schválení či neschválení a případné 

následné řízení změny a přijetí preventivních nebo nápravných opatření. Projektový 

manaţer je zodpovědný za komunikaci závaţných změn směrem k vedení organizace a 

hlavním zainteresovaným stranám, ale i směrem k členům projektového týmu, pokud jsou 

touto změnou jakkoliv ovlivněni. 

 

7. Ukončení projektu 

Ukončení nebo uzavření projektu je formálním ukončením všech aktivit projektu a 

předáním dokončeného nebo zrušeného projektu kompetentním lidem. Samotný proces 

ukončení obnáší schválení veškerých výstupů projektu stranou zadavatele a dodrţení 

smluvních postupů, které projekt formálně uzavírají. 
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Projektový tým by měl vytvořit dokument k ukončení projektu a seznam celé projektové 

dokumentace. Dokument o ukončení projektu obsahuje charakteristiky projektu a hlavně 

nabyté zkušenosti a poučení projektového týmu z průběhu a plánování. Měl by shrnovat, 

zdali byly dodrţeny předpokládané náklady, časový harmonogram, úroveň kvality a rozsah 

produktu a neměly by chybět ani patřičné komentáře.   

 

5.1.2. Management rozsahu projektu 

Procesy managementu rozsahu se zabývají zajištěním toho, ţe projekt bude obsahovat 

všechnu potřebnou práci a jen potřebnou práci k dokončení jeho cílů. Rozsah projektu je 

nejdůleţitějším faktorem ovlivňujícím úspěšnost projektu. Dalším úkolem, na kterém se 

podílí zainteresované strany, je jasné definování všech výstupů projektu. Hlavní úsilí je 

však věnováno vymezení toho, co je a co není součástí projektu.  

 

Je nutné rozlišovat rozsah projektu a rozsah produktu. Rozsah projektu je práce potřebná 

k dokončení projektu a doručení jeho výstupu. Rozsahem produktu jsou myšleny vlastnosti 

a funkce popisující výstup.  

 

Mezi procesy managementu rozsahu patří:  

 

1. Plánování rozsahu 

Proces plánování rozsahu vytváří plán, jak bude rozsah definován, jak bude vytvořena 

WBS a specifikuje způsob provedení ověření a kontrolování rozsahu. Důleţitým vstupem 

toho procesu je charta projektu a předběţné stanovení rozsahu projektu 

 

2. Definice rozsahu 

Proces vytvářející stanovení rozsahu projektu, staví na chartě projektu a předběţném 

stanovení rozsahu projektu, které díky znalosti více informaci detailněji rozvíjí. Samotná 

definice rozsahu není nic jiného, neţ vymezení prací potřebných k dokončení projektu. Jde 

však o velmi důleţitý proces z hlediska celého projektu, neboť se od něj odvíjí další 

plánování.  

 

Mezi metody pouţívané v definici rozsahu patří analýza produktu, která překládá 

projektové cíle do výstupů a poţadavků. Technika identifikace alternativních postupů 

vytváří jiné přístupy k řízení a provádění práce v projektech. Poslední z pouţitých nástrojů 

a technik je analýza potřeb účastníků, ta se snaţí zjistit potřeby, přání a očekávání 

zainteresovaných stran. 

 

Výstupem celého procesu je dokument stanovení rozsahu projektu, který popisuje všechny 

výstupy a práci potřebnou k jejich dokončení.  

 

3. Vytvoření WBS 

Work breakdown structure (zkratkou WBS) je metoda, pro rozklad naplánované práce. 

Jedná se o hierarchickou dekompozici zachycující veškerou práci potřebnou k dosaţení cíle 
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projektu a vyprodukování všech výstupů. WBS definuje a hlavně organizuje rozsah 

projektu, jinak řečeno vymezuje, co je třeba udělat a také co jiţ součástí projektu není a 

můţe být vynecháno. Textovou formou nebo graficky názorně prezentuje úsilí, které je 

třeba vyvinout pro zdárné dokončení projektu. Jde o základní proces řízení projektu, 

protoţe umoţňuje plánování nákladů a zdrojů. Návrh WBS mohou velmi ulehčit vzorové 

šablony rozkladu, nebo WBS z minulých projektů.  

 

WBS rozkládá projekt na menší, lépe řiditelné části. Čím hlouběji se ve stromové struktuře 

WBS nacházíme, tím podrobnější je pohled na práci v projektu. Jednotlivé komponenty 

WBS stromu se nazývají work package, česky pracovní balíček, v praxi se však více 

pouţívá anglický název.  Na nejniţší úrovni stromu se pak nacházejí jednotlivé aktivity, 

které jsou snáze plánovatelné, cenově, časově a zdrojově odhadnutelné a lehce 

monitorovatelné a kontrolovatelné.  

 

WBS vytváří projektový manaţer, pokud ovšem nezná dostatečně a detailně všechnu 

potřebnou práci pro dokončení projektu, je běţné, ţe spolupracuje s členy  projektového 

týmu. 

 

Rozklad 

Rozklad je rozdělení projektové práce do menších částí neboli work package a provádí se 

tak dlouho, dokud práce nejsou definovány jako aktivita (viz. Obrázek 13). Aktivita je tedy 

nejniţší úroveň WBS, která umoţňuje věrohodně odhadnout cenu a stanovit délku trvání.  

 

Ne všechny větve WBS musí mít stejnou hloubku rozkladu, záleţí na tom, ve které úrovni 

se rozkladem dostaneme k lépe řiditelnému pracovnímu úsilí neboli aktivitě. Problémem 

pro projektové týmy můţe být nalezení bodu, kdy se další rozklad stává zbytečným. 

Dochází k nadměrnému úsilí řídit projekt, neefektivnímu vyuţívání zdrojů a klesá tak 

efektivita prováděné práce. Jiný problém můţe nastat, pokud je WBS příliš velké a sloţité, 

a v takovém případě se doporučuje projekt rozloţit na program, nebo vytvořit podprojekt.  

 

Kaţdý work package i aktivita obsahuje jedinečný identifikátor, podle kterého je snadné jej 

zařadit do větve stromu, ale i určit stupeň rozkladu ve kterém se nachází. WP a aktivity 

musí také obsahovat atribut Jméno, dále pak mohou obsahovat tyto atributy: 

 Vlastník 

 Předpokládaná cena (v jednotkách měny) 

 Předpokládaná doba trvání (ve dnech) 

 Předpokládané typy zdrojů (jaké druhy pracovníku potřebujeme např. 

zedník/instalatér/elektrikář pro dokončení aktivity) 

 Předpokládaný počet zdrojů (počet zdrojů/pracovníků pro dokončení aktivity) 

 Celková cena (pro nadřazený work package je součtem všech cen v niţší úrovni 

stromu) 

 Celková doba trvání (pro nadřazený work package je součtem všech dob trváni 

v niţší úrovni stromu) 

 Milníky (seznam milníků) 
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Obrázek 13: Vzorový WBS rozklad  

 

Typy WBS stromů 

Podle základního principu rozkladu projektu můţeme rozlišovat dva druhy WBS stromů, 

jsou to: 

 Funkční 

Dělení projektu pomocí jednotlivých produktů, které jsou potřeba k jeho dokončení 

(viz. Obrázek 14). 
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Obrázek 14: Funkční WBS strom 

 Fázový  

Projekt je rozdělen na jednotlivé fáze vyplývající z logiky projektu (viz. Obrázek 

15). 

 

 
Obrázek 15: Fázový WBS strom 

 

Pravidla pro vytváření WBS 

Existují 3 základní pravidla pro vytváření WBS stromů: 

 WBS se musí jednoznačně drţet rozsahu práce 

 vzájemně výlučnost WBS 

 pravidla, kdy přestat s rozkladem 

 

WBS se musí jednoznačně držet rozsahu práce 

Všechny work package WBS stromu dohromady musí obsahovat celý rozsah práce. Jde o 

velmi důleţité pravidlo, neboť projektový team si musí být opravdu jist, ţe vše co obsahuje 

rozsah práce je obsaţeno i ve WBS a zároveň WBS nesmí obsahovat nic, co by rozsah 

práce přesahovalo.  

 

To souvisí i s dalším pravidlem, které tvrdí, ţe niţší stupeň rozkladu musí obsahovat jen to 

a přesně to, co v sobě zahrnuje vyšší stupeň.  Jinak řečeno součet elementů na niţším stupni 

je roven rodičovskému stupni (viz. Obrázek 16).  
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Obrázek 16: WBS dodržující rozsah práce 

 

A 1 + A 2 + A 3 = Project 

A1, A2 a A3 zachycují všechny potřebné aktivity k úspěšnému ukončení projektu. 

WP B 1.1 a B 1.2 a B 1.3 tvoří dohromady work package A 1 

B 1.1 + B 1.2 +B 1.3 = A 1 

 

Vzájemná výlučnost WBS 

Nesmí dojít k tomu, aby se dva work package překrývaly (viz. Obrázek 17). Z obrázku je 

patrné, jak jednoduché je docílit nadbytečnosti, která pak vede k nejednoznačnosti, 

nedorozuměním, zmatku a duplikování práce.  

 

 
Obrázek 17: Vzájemná výlučnost WBS 

 

Pro zamezení duplicity se doporučuje vytvoření tzv. WBS slovníku, jde o jednoduchý 

seznam všech komponent s jejich detailním popisem. 
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Kdy přestat s rozkladem 

Problémem při rozkladu je, kdy sním přestat, neboli jak rozpoznat, ţe jde jiţ o aktivitu. 

Existuje několik pravidel, kdy se zastavit, pokud narazíme na tato kritéria: 

 Teoreticky je zapotřebí jen jeden typ zdroje pro dokončení work package 

  Můţete vytvořit přesné odhady ceny, času a mnoţství zdrojů 

 

WBS slovník 

WBS slovník je jednoduchý dokument popisující podrobnosti WBS komponent, který je 

výstupem procesu vytvoření WBS. Slovník by měl být přiloţen ke kaţdé WBS pro její 

lepší čitelnost. Takovýto slovník většinou obsahuje jedinečný identifikátor pro kaţdou 

komponentu, jméno, popis a vlastníka. 

 

Ukázka WBS slovníku: 

Projekt Stavba domu 

V lokalitě XYZ je třeba na zakázku postavit typový domek M1 pro Zákazníka Y. Stavbu 

bude zajišťovat Stavební společnost X. Termín dokončení celé stavby je 5. 5. 2011. 

Vlastník: Stavební společnost X 

 

1.  Základy  

Je třeba základy nejdříve vykopat, provést přípravu pro betonování a na konec provést 

samotné betonování. 

 

1.1 Vykopání základů 

Je třeba vykopat základy do správné hloubky 

 

4. Ověření rozsahu 

Proces ověření rozsahu je ověřením, ţe rozsah je kompletní. Zákazník formálně schválí, ţe 

rozsah obsahuje opravdu to, co očekával. Ověřením úplnosti rozsahu minimalizujeme 

jakékoliv pozdější změny a s tím spojené problémy a zabrání se hlavně častému nafukování 

rozsahu. 

 

5. Kontrola rozsahu 

Kontrola rozsahu je procesem, který řídí vzniklé změny v rozsahu projektu. Zajišťuje, ţe 

kaţdá změna rozsahu projde procesem integrovaného řízení změn a snaţí se ovlivňovat 

faktory způsobující změny. 

 



24 

 
Důleţitým nástrojem je systém pro řízení změn, kdy tento systém definuje, jak by mohl být 

rozsahu projektu a produktu změněn. Většina systému pro řízení projektů takovýto 

prostředek pro řízení změn obsahuje. Mezi další nástroje patří změna plánování rozsahu a 

analýza odchylek. Změna plánování se stará o provedení potřebných změn vyplývajících ze 

schválených poţadavků na změnu, zatímco analýza odchylek vyhledává rozdíl mezi 

plánovanou efektivitou a tou skutečnou. Pokud je takovýto rozdíl nalezen, následuje vznik 

doporučení nápravného opatření. Samotné přeplánování se týká stanovení rozsahu projektu, 

plánu managementu rozsahu projektu, WBS, a WBS slovníku.  

 

Výstupem procesu kontroly rozsahu jsou doporučená nápravná opatření, poţadované 

změny a aktualizace všech dokumentů týkajících se změn v rozsahu projektu. 

 

5.1.3. Management času 

Procesy časového managementu se zaměřují především na včasné dokončení projektu, coţ 

je jedním z největších problémů projektů v IT. Během exekuční fáze projektu dochází často 

ke konfliktům s časovým plánem. Je totiţ jednoduché zjistit časovou efektivitu 

probíhajících prací porovnáním s harmonogramem projektu. Časový management obsahuje 

tyto procesy: 

 

1. Definování aktivit 

Tento proces obnáší převáţně identifikaci a dokumentaci aktivit, které jsou potřebné pro 

vykonání a dokončení prací na projektu. Aktivita je lehce plánovatelná část práce, nejlépe 

definovatelná pomocí WBS.  Lehce plánovatelná aktivita znamená, ţe jsme schopni 

jednoduše a přesně odhadnout dobu jejího trvání, potřebné náklady a zdroje k jejímu 

dokončení. Hlavním cílem procesu definování aktivit je shodné a naprosté pochopení 

obsahu práce obsaţené ve všech aktivitách, neboť jen s vědomím úplného pochopení 

rozsahu prací můţe projektový tým přistoupit k plánování času v projektu. 

 

Některé organizace mají vypracované šablony seznamu aktivit, které se dají pouţít pro 

určité typy projektů. Mohou obsahovat také některé atributy aktivit, jako potřebné zdroje, 

dobu úsilí k jejich dokončen nebo předpokládaný výstup projektu a jiné. Podstatným 

faktem tedy je, ţe tyto šablony mohou projektovému týmu ušetřit mnoho času. 

 

Výstupem procesu definování aktivit je jiţ zmíněný seznam aktivit, atributy aktivit a 

seznam milníků. Seznam aktivit je velmi detailní seznam, obsahující veškeré aktivity 

potřebné k dokončení projektu, kdy je ke kaţdé aktivitě uveden jedinečný identifikátor z 

WBS a popis práce potřebné k jejímu dokončení. Popis aktivity musí být dostatečně 

detailní a výstiţný, tak aby kaţdý člen projektového týmu jednoznačně pochopil její náplň. 

Výstup atributů aktivit je rozšířením seznamu aktivit a poskytuje dodatečné informace o 

aktivitách.  Mezi tyto atributy patří jedinečný identifikátor, jméno aktivity, její popis, 

vlastník, aktivita předchůdce a následníka, jakékoliv vynucené termíny a jiné. Seznam 

milníku pak uvádí informace o všech milnících projektu, kdy milník je bodem v časovém 

rozsahu projektu, čili je datem, které většinou určuje dokončení nějaké části práce 
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z rozsahu projektu. Milníky mohou být povinné nebo nepovinné, avšak povinný milník je 

zpravidla vynucen smlouvou. 

 

 

2. Řazení aktivit  

Proces řešící identifikaci a dokumentaci logických vztahů mezi aktivitami. Kaţdý logický 

vztah mezi aktivitami musí být odůvodněný a musí být vybrán typ závislosti. Logické 

vztahy se zaznamenávají do síťových grafů a pro řazení aktivit se pouţívá k tomuto určený 

software nebo se můţe provádět ručně či v kombinaci obou metod. 

 

Rozlišují se tři typy závislostí mezi aktivitami: 

 Povinné závislosti 

Jsou ty závislosti, které přirozeně plynou z podstaty prováděných prací. Plynou tedy 

z logiky věci, například pokud výstup jedné aktivity je vstupem další aktivity, logicky 

druhá aktivita nemůţe začít dříve, neţ první skončí. Povinným závislostem se také někdy 

říká „tvrdá logika“. 

 Volné závislosti 

Pouţívají se v případech, pokud projektový tým postupuje podle definovaného postupu, 

který tuto vazbu vyţaduje nebo pokud jde o speciální případ v rámci projektu a tato vazba 

je z tohoto důvodu nutná. Jejich pouţití můţe omezit pozdější plánování projektu, proto by 

se měly pouţívat opatrně. Volná závislost je někdy označována jako „lehká logika“. 

 Externí závislosti 

Jde o závislost na aktivitách mimo samotný projekt. Jde o aktivity, které projektový tým 

nemůţe ovlivnit, ale mohou mít pro projekt váţné důsledky. 

 

Hlavním nástrojem pro řazení aktivit jsou síťové diagramy, kdy se pouţívají hlavně dva 

typy ADM a PDM. ADM (Arrow Diagram Method), někdy se pouţívá také jméno AOA 

(Activity On Arrow) je metoda tvorby síťových diagramů, která znázorňuje aktivity jako 

šipky mezi uzly. Ty zde představují počáteční a koncový bod aktivity (viz. Obrázek 18). 

Obrázek zobrazuje příklad diagramu ADM, písmena A aţ K označující šipky představují 

aktivity, čísla 1 aţ 5 v uzlech grafu znázorňují návaznosti aktivit.  

 

 
Obrázek 18: ADM diagram 
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Mnohem pouţívanější metodou však je PDM (Precedence diagram method), která 

umoţňuje znázornění několika typů časových vztahů. Aktivity jsou zobrazeny jako 

obdélníky nebo kolečka a vztahy mezi nimi pak jako šipky. Čtyři typy časových závislostí 

mezi aktivitami si vysvětlíme na příkladu dvou aktivit A a B, aktivita A je předchůdcem 

aktivity B a naopak aktivita B je následovníkem aktivity A. Typy časových závislostí jsou: 

 Finish-start (FS, konec-začátek) 

Aktivita B nelze zahájit, dokud není aktivita A dokončena. 

 Start-start (SS, začátek-začátek) 

Aktivita B nelze zahájit, dokud není aktivita A zahájena. 

 Finish-finish (FF, konec-konec) 

Aktivitu B nelze dokončit, dokud není aktivita A dokončena. 

 Start-finish (SF, začátek-konec) 

Aktivitu B nelze dokončit, dokud není aktivita A zahájena. 

 

Menším vylepšením PDM získáme mnohem přínosnější diagram, který kromě znázornění 

vztahů mezi aktivitami zobrazuje i mnoho jiných údajů spojených s časovým 

managementem projektu. Mezi tyto informace patří nejdříve moţné začátky a konce, 

nejpozdější začátky a konce všech aktivit a časovou rezervu. Jediné, co pro výpočet těchto 

údajů potřebujeme, je znát dobu trvání všech aktivit (viz. Obrázek 19). Obrázek znázorňuje 

dva obdélníky aktivit, vlevo je vzorový obdélník aktivity a vpravo pak praktický příklad 

aktivity. Doba trvání aktivit je uvedena buď v dnech, nebo týdnech a jedinečný identifikátor 

je přejatý z WBS a slouţí pro lepší identifikaci aktivity. Nejbliţší nebo nejdříve moţné 

starty a konce jsou ideálním scénářem průběhu projektu, pokud by se projekt vyvíjel podle 

nich, nedocházelo by k ţádnému zpoţďování. Realita v projektovém řízení je ale bohuţel 

horší a nejpozdější start a konec nám říkají, jaký je nejpozdější termín, kdy daná aktivita 

můţe začít nebo skončit aniţ by ovlivnila harmonogram provádění zbylých aktivit. Časová 

rezerva uvádí mnoţství času, o které můţe být aktivita zpoţděna, aniţ by ovlivnila ostatní 

aktivity. 

 

 
Obrázek 19: Aktivity PDM diagramu 

 

Pokud vytvoříme PDM diagram aktivit daného projektu se správnými závislostmi a známe 

doby trvání všech aktivit, není problém dopočítat zbytek políček (viz. Obrázek 20). 
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Obrázek 20: PDM diagram s vyznačenou kritickou cestou 

 

Vzorový PDM diagram obsahuje 7 aktivit, kdy nejbliţší start počátečních aktivit je vţdy 

nulový. Průchodem grafu zleva doprava dopočítáme nejbliţší starty a konce všech aktivit, 

avšak je nutné sledovat všechny závislosti ovlivňující danou aktivitu. Aktivita C by mohla 

začít díky závislosti z aktivity B jiţ v druhém týdnu, ale protoţe aktivita A končí aţ v týdnu 

pátém a aktivita C je závislá na jejím dokončení, můţe C začít aţ od pátého týdne. Po 

dokončení propočtu zjistíme, ţe celý projekt bude trvat 13 týdnů a tak můţe následovat 

zpětný výpočet nejpozdějších startů a konců aktivit zprava doleva. Nejpozdějším koncem 

všech aktivit je doba trvání celého projektu, v našem případě 13. Po té se postupuje stejně 

jako v předešlém případě a na konec jsou dopočítány časové rezervy, ty jsou dány rozdílem 

nejpozdějšího konce a nejbliţšího konce, nebo nejpozdějšího startu a nejbliţšího startu. 

 

Dalším vhodným nástrojem pro řazení aktivit jsou šablony síťových diagramů. Můţe se 

jednat o vzorové síťové diagramy pouţitelné pro typově stejné projekty nebo o diagramy 

z předešlých projektů, které mohou být dobrým vzorem pro projektový tým. 

 

3. Odhad zdrojů pro aktivity 

Proces popisující rozhodnutí o přiřazení zdrojů a jejich mnoţství jednotlivým aktivitám 

projektu. Zdrojem jsou myšleni lidé, materiál nebo zařízení, avšak v projektech z IT oblasti 

se většinou jedná jen o lidské zdroje. Odhad zdrojů je úzce spjat s odhadem doby trvání 

aktivit, neboť určení mnoţství potřebných zdrojů přímo ovlivní celkovou délku trvání 

aktivity. Při odhadování zdrojů je potřeba hlavně expertní posouzení a týmová spolupráce 

v rámci projektového týmu a je také vhodné zapojit členy se znalostmi s projektovým 

řízením i ty, kteří mají zkušenosti s konkrétními klíčovými aktivitami projektu. Důleţité je 

mít přehled o dostupnosti zdrojů v době průběhu projektu. Projektový tým se nemůţe 

spolehnout na to, ţe v období letních dovolených bude dostupný dostatečný počet 

zaměstnanců.  

 

Výstupem by měl být seznam poţadovaných zdrojů a jejich mnoţství pro všechny 

naplánované aktivity projektu. Pro větší projekty disponující velkým mnoţstvím druhů 

zdrojů se doporučuje vytvoření RBS (Resource Breakdown Structure). RBS rozkládá 

zdroje podle jejich typů a kategorií.  
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4. Odhad trvání aktivit 

Obnáší stanovení potřebné doby práce na konkrétní aktivitě projektu, kdy se dobou trvání 

rozumí počet časových jednotek (hodiny, dny, týdny). Vhodným řešením je, kdyţ odhad 

trvání aktivit provádí člen projektového týmu, který je nejvíce obeznámen s obsahem a 

mnoţstvím potřebného úsilí v dané aktivitě. 

 

Pokud mluvíme o odhadu trvání aktivit, je třeba rozlišovat jiţ zmíněné úsilí a trvání 

aktivity. Úsilí je skutečná pracnost, neboli počet pracovních hodin, dní nebo týdnů 

potřebných k dokončení úkolů v praxi a uvádí se v člověkohodinách a člověkodnech. 

Trvání aktivity je odhadované mnoţství času, které je spotřebováno k jejímu dokončení i 

s částmi dne, kdy zaměstnanec nepracuje nebo s víkendy. 

 

Pokud projektový tým v průběhu projektu zjistí, ţe přecenil nebo podcenil odhadované 

doby trvání aktivit, měl by být časový harmonogram přehodnocen a přepracován.  

 

Výstupem procesu jsou odhady trvání aktivit a tyto odhady se udávají jako pevné, 

intervalové nebo pomocí tříbodového odhadu. Pevný odhad jsou například 4 týdny, 

intervalový 2 aţ 3 týdny. Tříbodové odhadování je sloţený odhad prováděný 

z optimistického, pravděpodobného a pesimistického odhadu a tyto tři hodnoty se poté 

průměrují. 

 

5. Vývoj harmonogramu projektu 

Cílem je vytvořit realistický harmonogram pomocí rozboru definovaných aktivit, jejich 

logických vztahů, odhadnutých zdrojů a dob trvání. V harmonogramu jsou určeny 

konkrétní počáteční a koncové dny nebo týdny jednotlivých aktivit, avšak datum začátku a 

konce projektu je jiţ většinou určeno smluvně, nebo je určeno vedením organizace. 

 

Gantt diagram je nejpouţívanější metodou zobrazení harmonogramu projektu. Základní 

princip je jednoduchý - na horizontální ose je projekt rozloţený v čase a na vertikální ose 

jsou uvedeny všechny aktivity projektu, vţdy jedna z nich na řádek. Všechny aktivity by 

měly odpovídat těm z WBS rozkladu. Aktivity jsou poté v diagramu zobrazeny jako 

obdélníky nebo pruhy o délce jejich trvání, od dne nebo týdne jejich započetí do dne nebo 

týdne jejich konce. V Gantt diagramu by měly být vyznačeny i milníky projektu a závislosti 

mezi aktivitami jsou zobrazeny pomocí šipek (viz. Obrázek 21). Na obrázku jsou 

naplánované aktivity zobrazeny modrým obdélníkem, zelený svislý pruh zvýrazňuje 

milník. Světově nejpouţívanějším softwarem pro tvorbu Gantt diagramů je Microsoft 

Project, který je neustále vyvíjen. 
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Obrázek 21: Gantt diagram 

 

Metodu kritické cesty (CPM – Critical Path Method) poprvé popsal Eliyahu M. Goldratt
13

 

ve své knize Cíl (v originále The Goal), jedná se o techniku zaloţenou na analýze síťového 

diagramu projektu. Metoda kritické cesty je zaloţena na myšlence, ţe tak jako kaţdý řetěz 

má jeden nejslabší článek, je moţné takovýto článek nalézt i v mnohem komplikovanějším 

systému. Takovýto článek se nazývá úzké místo systému, které leţí právě na kritické cestě. 

Daná kritická cesta projektu je ta posloupnost aktivit v projektu, která od začátku do konce 

zabere nejvíce času a má nulovou nebo co nejmenší časovou rezervu. Jedná se tedy o 

nejdelší cestu v síťovém diagramu, kdy velikost této cesty určuje nejdříve moţný okamţik 

dokončení projektu, tedy ten nejideálněji moţný. Teoreticky můţe být kritických cest 

v jednom projektu více a změnou odhadu doby trvání jakékoliv aktivity se jejich průběh 

můţe změnit.  Síťový graf z předešlého příkladu (viz. Obrázek 20) má zvýrazněnou 

kritickou cestou, která je kritická právě proto, ţe součet dob trvání aktivit A, B a E je roven 

číslu 13 a jinou delší cestu v diagramu nenajdeme. Nejkratší moţná odhadnutá doba, za 

kterou lze projekt dokončit je tedy 13. Je nutné si uvědomit, ţe dokončení projektu v této 

době je moţné docílit pouze, pokud aktivity leţící na kritické cestě budou provedeny za 

odhadnutou dobu a nedojde k ţádnému zpoţdění. 

 

Zjištění kritické cesty můţe pomoci v řízení projektu tak, ţe aktivity na kritické cestě 

budou podrobeny většímu zájmu projektového týmu. Nejjednodušeji tak, ţe práce na 

aktivitách kritické cesty začne co nejdříve a zaměstnanci pracující na těchto aktivitách 

nebudou zbytečně zatěţováni nepodstatnými problémy. Naopak bychom jim měli umoţnit 

pracovat v klidu a soustředění, dokud svou aktivitu nedokončí. 

 

Metoda kritického řetězu (Critical Chain Method) vychází z přímé aplikace teorie 

omezení a zabývá se omezenými zdroji. Je zaloţena na pouţití tzv. časových nárazníků, 

které pomáhají v dodrţování harmonogramu projektu. Goldratt se snaţí projektové 

manaţery odvrátit od řešení lokálních problému a zaměřit jejich úsilí na globální problémy 

celého projektu. Při pouţití této metody je nutné vyvarovat se dvou problémům 

projektového řízení, a to souběţnému zpracování a vytváření časových bezpečnostních 

rezerv.  

 

                                                     
13

 GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. Cíl. 2. vyd. Great Barrington : The North River Press, 1992. 333 s. ISBN 80-

902770-2-0. 
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Souběţné zpracování je více neţ běţné v IT projektech a jde o situaci, kdy jeden zdroj 

pracuje současně na více aktivitách. Je to problém pramenící z nedostatečně definované 

organizační struktury, kdy jednoho zaměstnance řídí několik vedoucích pracovníků 

najednou. V praxi to vypadá tak, ţe jeden zdroj má přiděleno několik úkolů, kdy právě na 

tohoto zaměstnance je vyvíjen tlak z několika stran, a proto se snaţí uspokojit všechny své 

nadřízené. To znamená, ţe se snaţí pracovat na všech úkolech současně a tím se posouvá 

doba dokončení všech těchto úkolů.  

 

Mnoho projektových manaţerů díky svým předešlým zkušenostem nadhodnocuje odhady 

dob trvání aktivit a začleňují tak do harmonogramu projektu tzv. časovou rezervu. 

Důvodem je snaha o co nejpřesnější předpověď doby trvání projektu. Avšak ani tento 

přístup nezaručuje včasné dokončení projektu a termíny jsou často překračovány. 

Vysvětlením je tzv. studentův syndrom, jehoţ principem je, ţe většina studentů nechává 

všechnu práci na poslední chvíli. Zaměstnanci ví, ţe v odhadech jsou zahrnuty rezervy a 

nezačínají proto pracovat včas. Dalším důvodem mohou přirozeně být i obavy, ţe po 

rychlém dokončení úkolu bude příští odhad doby trvání stejného úkolu sníţen. Závěr je ten, 

ţe zaměstnanci nejsou nijak motivováni, aby se snaţili úkoly dokončit co nejdříve. 

 

Metoda kritického řetězu se tedy snaţí eliminovat souběţné zpracování a nadhodnocování 

odhadů dob trvání aktivit. Běţné projektové milníky se nedodrţují a vše je podřízeno práci 

na kritických činnostech. Časové rezervy nebo nárazníky jsou pouţívány na kritických 

místech, kdy se vyuţívají tři různé druhy: 

 Projektové 

 Přípojné 

 Zdrojové 

 

Samotná kritická činnost je většinou spojena s jedním nedostatkovým zdrojem, a proto 

musíme zabránit souběhu činností spojených se zdroji potřebnými na kritické cestě. 

Provádění následné kritické činnosti nesmí začít před dokončením předešlé. Kritické 

činnosti musí vţdy začít okamţitě, jakmile je to moţné, jinak řečeno nedostatkový zdroj 

musí být stále vyuţíván. Odstraněním rezerv v jednotlivých aktivitách je zkrácena doba 

trvání celého projektu a právě tyto rezervy jsou částečně přesunuty do projektového 

nárazníku. Tento projektový nárazník je umístěn na konci projektu, za poslední aktivitou a 

před jeho samotným ukončením, kdy důvodem jejich umístění je zabezpečení lhůty předání 

projektu zákazníkovi. Přípojné nárazníky se přidávají na konce nekritických řetězů, které 

vstupují do kritického řetězu a samotný kritický řetěz se tak zajistí před přerušením. 

Zdrojové rezervy se pak pouţívají jako varování v kritickém řetězu, v případech, ve kterých 

dojde k situaci, kdy následná kritická aktivita pouţívá jiný zdroj, neţ ta předešlá.  

 

6. Řízení časového plánu 

Proces řízení časového plánu je součástí integrovaného řízení změn. Definuje, jak budou 

kontrolovány změny harmonogramu projektu a jejich hlavním cílem je znát aktuální stav 

harmonogramu. Obnáší ovlivňování faktorů způsobujících změny v harmonogramu 

projektu a detekování a řízení případných změn harmonogramu.  
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5.1.4. Management nákladů 

Management nákladů obsahuje procesy spojené s plánováním a odhadováním nákladů, 

sestavováním rozpočtu a kontrolováním nákladů tak, aby nebyl překročen schválený 

rozpočet. Z hlediska managementu nákladů musí projektový manaţer nejprve zajistit, aby 

byl jeho projekt dobře nadefinován, aby byly vytvořeny přesné odhady času, zdrojů a poté i 

zmíněných nákladů. Na konec je třeba na základě získaných informací stanovit reálný 

rozpočet celého projektu. Management nákladů obsahuje tyto procesy: 

 

1. Odhadování nákladů 

Proces, který pro všechny aktivity odhaduje cenu za pouţité potřební zdroje. 

Nejdůleţitějším výstupem jsou samotné odhady nákladů na jednotlivé aktivity a pro 

samotné odhadování se pouţívají tři základní metody: 

 Odhad shora dolů vychází ze skutečných nákladů z předešlých projektů. Spočívá 

v nalezení podobného projektu a pouţití jeho celkových nákladů. Vyţaduje však 

vysokou zkušenost a expertní úsudek odhadce a v porovnání s ostatními metodami 

je méně pracný, ale na druhou stranu také méně přesný. 

 Odhad zdola nahoru vychází z odhadování celkových nákladů od jednotlivých 

úkolů projektu, nejlépe s pouţitím WBS. Odhad je prováděn od nejspodnějších 

aktivit nebo work package a poté jsou dílčí odhady sečteny aţ do úrovně projektu. 

Odhad jednotlivých komponent mohou provádět zaměstnanci za ně odpovědní, ale 

stejně jako u předešlé metody je však nutná vysoká zkušenost odhadců. 

 Parametrické odhadování je zaloţeno na vyhodnocování charakteristik projektu 

v matematickém modelu. V IT jsou tyto parametry přepočítávány na řádky 

programového kódu s tím, ţe je určena cena jednoho řádku pro určitý 

programovací jazyk. Parametrické odhadování je velmi přesné, pokud je zaloţeno 

na kvalitních historických informacích. Nejoblíbenějším modelem pro vývoj 

softwaru je COCOMO (Constructive Cost Model). Jako parametry pouţívá tzv. 

funkční body, které jsou ohodnocením funkcí systému. Tyto funkční body jsou 

nezávislé na programovacím jazyce a pouţitých technologiích a z celkového počtu 

funkčních bodů se pak stanovuje počet řádků zdrojového kódu.  

 

2. Sestavování rozpočtu  

Jedná se o proces vytvoření základního rozpočtu nebo směrného plánu, který slouţí pro 

hodnocení efektivity. Probíhá přiřazením odhadnutých nákladů jednotlivým aktivitám 

v průběhu času a jeho výstupem jsou pak směrné náklady a poţadavky na financování 

projektu. Většina organizací pouţívá vlastní nadefinovaný proces pro rozdělení nákladů na 

práci do jednotlivých měsíců. Směrné náklady jsou celkovým rozpočtem rozděleným do 

jednotlivých měsíců a jsou určený k hodnocení efektivity projektu.  

 

3. Kontrolování nákladů 

Definování, jak bude sledována efektivita nákladů, jak budou řízeny změny rozpočtu 

projektu a jak budou oznamovány tyto změny zainteresovaným stranám a projektovému 
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výboru. Nejvhodnějším programem pro řízení a sledování efektivity směrného plánu je 

Microsoft Project a důleţitým nástrojem je EVM (Earned Value Management v češtině 

řízení vytvořené hodnoty), který je pouţíván pro měření pracovní efektivity projektu. EVM 

je zaloţeno na porovnávání skutečného průběhu projektu se směrným plánem. Výstupem 

procesu kontroly nákladů jsou měření výkonu práce a předpovědi o dokončení projektu. 

 

5.1.5. Management kvality 

Účelem managementu kvality je zajistit, aby výsledek projektu odpovídal a uspokojoval 

potřeby, kvůli kterým byl zahájen. Management kvality tedy obsahuje takové procesy, které 

se zabývají politikou kvality, jejími cíli a zodpovědnostmi. O kvalitě produktu rozhoduje 

zákazník nikoliv prováděcí organizace, a proto je nejdůleţitější zjistit, co si pod pojmem 

kvalita představují zainteresované strany a hlavně samotný zákazník. Mezi procesy 

managementu kvality patří: 

 

1. Plánování kvality 

Jde o vybrání standardů kvality vhodných pro projekt a definování toho, jak je splnit. 

Moderním trendem v plánování kvality je prevence závad, která probíhá pomocí školení 

zaměstnanců v oblasti kvality. Právě samotná prevence závad souvisí také s plánováním 

procesů, které zajišťují vyprodukování poţadovaného výsledku, a je velmi důleţité 

informovat zaměstnance o tom, jak správně zajistit kvalitu pro daného zákazníka.  

 

Vhodnou technikou pro plánování kvality je DOE (Design of Experiment v češtině návrh 

experimentu), jejímţ cílem je zjistit, jaké veličiny mají vliv na kvalitu výsledků. Samotný 

experiment spočívá v navrţení co nejlepší kombinace vyuţitých zdrojů, pro dosaţení co 

nejlepších výsledků z pohledu času a nákladů při dodrţení co nejlepší kvality. Další 

metodou jsou Srovnávací testy fungující na principu srovnávání definovaných postupů pro 

řízení kvality s postupy pouţitými v jiných projektech. Výsledkem mohou být nové nápady 

pro vylepšení kvality ve stávajícím projektu. 

 

Výstupem plánování kvality je plán řízení kvality a kontrolní seznam kvality, který slouţí 

jako strukturovaný seznam kroků potřebných k dodrţení kvality výstupu projektu. Plán 

vylepšování procesů je posledním důleţitým výstupem. Snaţí se o vytvoření návodu, jak 

najít aktivity nepřinášející ţádný uţitek pro zákazníka. 

 

2. Zajištění kvality 

Proces zajištění kvality ověřuje, zdali jsou naplňovány odpovídající naplánované normy 

kvality a pokouší se úroveň kvality neustále zvyšovat. Ve velkých organizacích existují 

celá oddělení pro zajišťování kvality zodpovídající za nalezení rovnováhy mezi cenou 

výsledného produktu a náklady na vylepšování kvality.  

 

Audit kvality je technikou snaţící sníţit náklady na kvalitu a zvýšit přijatelnost produktů 

pro zákazníky. Je zaloţen na nalezení neefektivních procesu, postupu a politik, které se 

pouţívají v aktuálním projektu a právě vyřešením těchto problému by měly být sníţeny 
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náklady na kvalitu. Audit je prováděn náhodně nebo plánovaně a auditoři, kteří jej 

provádějí, mohou být najati i externě.  

 

3. Kontrola kvality 

Proces kontroly kvality zkoumá, zda výstupy projektu odpovídají naplánovaným 

standardům kvality a hledá způsoby, jak eliminovat příčiny neuspokojivých výsledků. Pro 

řízení kontroly kvality existuje mnoho nástrojů jako Paretova analýza, metoda Statistických 

vzorků nebo technika Six Sigma.  

 

Paretova analýza hledá malé mnoţství faktorů, které způsobují většinu problémů. Princip 

vychází z tzv. Paretova pravidla 80/20, které tvrdí, ţe 80 procent problémů je způsobeno 20 

procenty příčin. V Paretově analýze se pak vyuţívá sloupcových grafů znázorňujících 

kategorie závad nebo problémů (viz. Obrázek 22), které jsou seřazeny podle frekvence 

jejich výskytu. Projektový manaţer se můţe jednoduše rozhodnou, který z problému bude 

řešit nejdříve. Výška sloupců představuje počet závad stejného typu a červená čára 

zobrazuje kumulovaný objem závad v procentech. Z obrázku je patrné, ţe první dvě 

kategorie představují celých 80 procent objemu všech projevených závad.  

 

 
Obrázek 22: Paretův graf 

 

Statistické vzorkování je metoda vyuţívající statistického výběru vzorků, kdy z mnoha 

výstupu produktu je vybrán jen reprezentativní vzorek a ten je poté podroben kontrole 

kvality. Vzorkování velmi redukuje cenu za kontrolu kvality, ale na druhou stranu je zde 

potřeba dobrých znalostí statistiky.  

 

5.1.6. Management lidských zdrojů 

Management lidských zdrojů obsahuje procesy, které organizují a řídí projektový tým a 

jejich cílem je co nejvíce zefektivnit vyuţití lidských zdrojů. PMBOK rozlišuje projektový 

tým a projekt management tým. Zmíněný projekt management tým je podmnoţinou 

projektového týmu a podílí se na plánování, řízení a uzavírání projektu. Samotný 
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projektový tým je sloţen ze zaměstnanců organizace, kdy kaţdý z členů týmu má jasně 

určenou roli a odpovědnosti v rámci projektu.  

 

1. Plánování lidských zdrojů 

Proces plánování lidských zdrojů obnáší stanovení rolí a odpovědností, vytvoření 

Personálního plánu a vytvoření hierarchie nadřízenosti. Hlavními technikami plánování 

lidských zdrojů jsou organizační diagramy a matice povinností. Organizační diagram se 

pouţívá ke grafickému znázornění hierarchie nadřízenosti a vztahů v projektu. 

Nejpouţívanější jsou OBS (Organizational Breakdown Structure) a RBS(Resource 

Breakdown Structure) a oba jsou principem blízké WBS. OBS rozkládá organizaci podle 

jejich oddělení a týmů a RBS provádí rozklad projektu na základě typů zdrojů. Matice 

povinností (z anglické zkratky RAM - Responsibility Assignment Matrix) určuje pro 

kaţdou aktivitu projektu zodpovědnou osobu. 

 

Výstupem tohoto procesu je Personální plán stanovující kdy a za jakých podmínek budou 

členové týmu získání, kdy a za jakých podmínek budou z projektu uvolněni, a podmínky 

jejich odměňování a nutnost školení členů týmu. Dalším výstupem je dokument Role a 

odpovědnosti, který uvádí jednotlivé projektové role a k nim jejich odpovědnost a 

pravomoci. Odpovědnost znamená, ţe osoba je odpovědná, ale nemá pravomoci pro 

prosazení svého cíle. Naopak mít pravomoc znamená, ţe osoba má odpovědnost i 

pravomoc prosadit své cíle vůči podřízeným zaměstnancům. 

 

2. Získání projektového týmu 

Získání všech lidských zdrojů potřebných k dokončení projektu a je velmi důleţité tyto lidi 

získat ve správnou dobu a ve správném mnoţství. V některých projektech dochází 

k přidělení klíčových zaměstnanců do projektu předem a právě tito zaměstnanci jsou svými 

zkušenostmi a znalostmi důleţití pro samotné dokončení projektu. V jiných případech musí 

projektový manaţer vyjednávat s manaţery jiných projektů a jinými vedoucími pracovníky 

v rámci mateřské organizace o „zapůjčení“ důleţitých zaměstnanců potřebných 

k dokončení projektu. Výstupem tohoto procesu je dokument Přidělení zaměstnanců do 

projektu, obsahující adresář projektového týmu a poznámky k jednotlivým členům. Dalším 

výstupem je dokument Dostupnost zdrojů uvádějící pro kaţdého člena týmu časové 

rozmezí, ve kterém bude pro projekt potřebný.  

 

3. Budování projektového týmu 

Provádí zvyšování pracovní výkonnosti tím, ţe vylepšuje vzájemné vztahy mezi členy 

projektu a rozvíjí jejich dovednosti. Projekt manaţer by měl mít dobré komunikativní 

schopnosti, kreativitu a měl by umět naslouchat tak, aby porozuměl problémům členů 

projektového týmu a měl by se také zajímat o jejich zájmy spojené s projektem. Projektový 

manaţer, který nenaslouchá svým podřízeným, nemůţe při řízení projektu uspět. Samotný 

člen projektového týmu by měl být především týmovým hráčem. 

 

Důleţitou technikou jsou školení, která se pouţívají pro zvýšení kvalifikace členů týmu. 

Plánovaná školení jsou uvedena v Personálním plánu, kde by měl být uveden typ školení, 
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kdo se jej zúčastní a kdy. Školení mohou probíhat ve třídě, na počítači, pomocí mentoringu 

a jinými způsoby, kdy mohou být i předem neplánovaná neboť jejich potřeba vzejde, 

aţ v průběhu projektu. Pro utuţování soudrţnosti týmu jsou vhodné jakékoliv team 

buildingové aktivity, od krátkých seminářů aţ po výjezdní porady nebo různé sportovní 

aktivity. Jasné stanovení a forma odměn a specifikování toho jak jich dosáhnout můţe 

povzbudit odhodlání zaměstnanců a posílit tak ţádoucí chování, avšak kritéria pro dosaţení 

odměn musí být pro členy týmu dosaţitelné.  

 

4. Řízení projektového týmu 

Tento proces řeší konflikty, motivaci, sleduje výkonnost a řídí včasnou zpětnou vazbu 

směrem k členům projektového týmu. V některých případech, kdy je tým řízen 

projektovým manaţerem a funkčním manaţerem najednou, je řízení projektového týmu 

velmi sloţité.  

 

Během projektu projektový manaţer běţně dochází na pracoviště a dohlíţí na práci 

projektového týmu a v  některých případech je pro zjištění produktivity dokonce vhodné 

pouţít také rozhovorů se zaměstnanci. Projektový manaţer je zodpovědný také za řízení 

konfliktů, neboť během projektu k nim zcela běţně dochází. Projektový manaţer by proto 

měl být obeznámen se strategiemi jejich zvládání. Další technikou vhodnou pro projektové 

manaţery je vedení deníku problémů, který obsahuje problémy charakteru neshod členu 

týmu, ke kterým během projektu došlo. Hodnocení efektivity projektu je hodnocením 

pracovního výkonu členů týmu, které slouţí k podání zpětné vazby a identifikaci 

neefektivních pracovníků. Po jejich nalezení je nutné zjistit, proč pracují pomaleji, neboť 

můţe jít o osobní a rodinné důvody nebo je člen týmu nespokojen v provádějící organizaci 

a chce odejít. Všechny tyto důvody pak navedou projektového manaţera k přijetí 

konkrétních opatření. 

 

5.1.7. Management komunikace 

Komunikace je v projektu klíčová a právě projektoví manaţeři bývají zahlcení komunikací 

mezi projektovým týmem, zainteresovanými stranami a projektovým výborem. Kaţdý, kdo 

je spojen s projektem je součástí komunikace a proto je nutné procesně zajistit vytváření, 

sběr, uchovávání, distribuci a vyhledávání potřebných informací v projektu. Management 

komunikace obsahuje tyto procesy: 

 

1. Plánování komunikace 

Stanovení potřeb komunikace a informovanosti v rámci projektu. Vytvoření seznamů toho 

kdo bude potřebovat jaké informace, v jakém formátu mají být distribuovány, kdy mají být 

tyto informace distribuovány a také kým. Výstupem je plán řízení komunikací, který podle 

PMBOK
14

obsahuje: 

 Poţadavky na komunikaci od zainteresovaných stran 

 Informace, které budou sdělovány včetně jejich formátu, obsahu a detailnosti 

                                                     
14

 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. 

Newtown Square : Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 227 
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 Jméno osoby, která je za komunikaci odpovědná 

 Jméno osoby, nebo skupiny, která obdrţí informaci 

 Metoda pouţitá k šíření informace jako e-mail, tištěná forma aj. 

 Frekvence komunikace (denně, týdně, měsíčně) 

 Metoda pro aktualizaci a upřesnění komunikačního plánu 

 Slovník běţné terminologie 

 

2. Distribuce informací 

Proces šíření informací definuje, jakým způsobem budou šířeny, kdy a komu. Mezi metody 

distribuce informací řadíme software pro řízení projektů, softwarové nástroje pro 

spolupráci, schůze, síření informací v tištěné formě, e-maily, videokonference, 

telefonování, publikování na webu a mnoho dalších.  

 

3. Zprávy o postupu prací 

Shromaţďování, třídění a šíření informací zainteresovaným stranám o postupu prací 

 a o stavu projektu. Zprávy o postupu prací obsahují výsledky projektového týmu v rámci 

určitého časového období a naopak zprávy o stavu projektu sdělují aktuální stav, ve kterém 

se projekt nachází. Stavem je myšleno plnění časového plánu, vyčerpané zdroje a 

dokončené aktivity. Výstupem jsou také předpovědi, které se snaţí předvídat rychlost 

dokončení projektu, které jsou vytvářeny na základě aktuálních informací o průběhu.  

 

4. Řízení zúčastněných stran 

Proces zabývající se správou komunikace se zúčastněnými stranami za účelem vyřešení 

problémů a uspokojení jejich poţadavků. Řízením komunikace se zúčastněnými stranami 

dosáhneme vyřešení většiny problémů vzniklých nevyřešenými otázkami. Doporučuje se 

pouţívání Deníku problémů. 

 

5.1.8. Management obstarávání 

Managementem obstarávání se řídí externí zdroje a zajišťuje se nákup sluţeb nebo zboţí. 

Jedná se převáţně o procesy hledání, výběru, vytvoření a řízení smluv s externími 

organizacemi. Postupně obsahuje tyto procesy Plánování nákupu a obstarávání, Plánování 

smluv, Vyţádání nabídek od dodavatelů, Výběr dodavatele, Administrativní zajištění smluv 

a Ukončení smlouvy. Nejdůleţitější technikou při řízení obstarávání je analýza make-or-

buy (v překladu vytvoř-nebo-kup), jde o rozhodnutí o tom, zdali je finančně výhodnější 

daný produkt nebo sluţbu vyrobit či objednat u externí organizace. Analýza obnáší 

porovnání odhadu interních nákladů a odhadu ceny u externí organizace.  

 

5.2. PRINCE 2 

Protoţe je náš návrh metodiky zaloţen na PMBOK, PRINCE 2 je rozebrán velmi letmo. 

PRINCE 2 je metodika spravovaná Projects in Controlled Environments (OGC) vydaná v 

roce 1989. OGC je nezávislý úřad spadající pod ministerstvo financí Velké Británie a stejně 

tak, jako PMI poskytuje moţnost certifikace pro projektové manaţery, ale na rozdíl od 
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PMBOK nepopisuje zdaleka všechny aspekty projektového řízení. OGC vydává i jiné 

standardy, kdy nejznámějším z nich je standard pro řízení IT sluţeb ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). PRINCE 2 je velmi rozšířený a populární v celé 

Evropě a hlavně v zakázkách pro státní správu.  

 

PRINCE 2 je zaloţen na sedmi principech a tvoří jej sedm procesů a charakterizuje sedm 

témat (viz. Obrázek 23). Je nevhodný pro menší projekty z důvodů vyţadovaného vytváření 

a údrţby dokumentů, seznamů a ţurnálů.  

 

 
Obrázek 23: Principy, procesy a témata PRINCE 215 

 

6. Zkušenosti z praxe 
Během práce na této diplomové práci nám bylo umoţněno poznat blíţe praxi projektového 

managementu a konzultovat návrh naší metodiky ve dvou IT firmách zabývajících 

se vývojem softwaru pomocí projektů. V jedné z firem jsou orientováni převáţně na 

metodiku PRINCE 2, zatímco ve druhé, mnohem větší organizaci, probíhá snaha 

o pouţívání vlastní metodiky řízení projektů. Většina jimi prováděných projektů je v délce 

3 aţ 12 měsíců.  

 

Menší firma nemá kompletně zpracovánu metodiku řízení a spíše se spoléhá na zkušenostní 

přístup zaloţený na metodice PRINCE 2. Projektoví manaţeři prošli certifikací na tuto 

                                                     
15

 Commerce, Office of Government. Best management practice [online]. 2009 [cit. 2011-02-04]. An introduction to Prince2 

contents. Dostupné z WWW:  

<http://www.best-management-practice.com/gempdf/an_introduction_to_prince2_contents.pdf>. 
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metodiku a nyní je takto proškolován i zbytek pracovníků. PRINCE 2 byl do této 

organizace vybrán, protoţe má v celé Evropě dobré jméno, ale hlavně kvůli tomu, ţe se 

firma uchází o zakázky pro veřejnou správu a ta tuto metodiku často vyţaduje.  

 

Projekty jsou přijímány jen na základě výpočtu návratnosti a posouzení rizik a přínosů 

konkrétního projektu, čili se nedá říci, ţe by byl PRINCE 2 kompletně zabudován do řízení 

projektů. Většina odhadů a plánování se děje na základě expertního úsudku a zkušeností 

z jiţ uzavřených projektů. Za největší moţné riziko je povaţována součinnost na dokončení 

projektu s jiným subjektem a hlavní metrikou pro riziko projektu jsou ztracené investice 

do práce a úsilí na projektu. Někdy není moţné provést ani výpočet návratnosti investic 

z důvodu nedostatečných informací o výsledném díle. V takovýchto případech záleţí přijetí 

pouze na expertním posouzení rizik a na rozhodnutí vedení firmy.  

 

V plánovací fázi projektu se pouţívá tzv. PBS (Product breakdown structure), který 

je definován v PRINCE 2 a je obdobou WBS. Pro jeho modelaci se nepouţívá ţádný 

speciální nástroj, ale pouze MS Excel a výše popsaný Gantt diagram pro plánování 

časového harmonogramu projektu se nepouţívá vůbec. Organizace však dodrţuje mnoho 

jiných striktních postupů kvůli normám ISO a to hlavně v oblasti řízení poţadavků na 

změny.  

 

V exekuční fázi následně kaţdý ze zaměstnanců pracuje na tom, co je mu zrovna přiděleno. 

Samotné zdroje nejsou nijak strukturovány do týmů přidělených na jeden projekt a jsou 

rozděleny pouze organizačně podle jejich schopností a zkušeností. Práce je rozdělována 

programátorům s tím, ţe na ni mají určitý počet hodin. I kdyţ tento časový rámec 

přesáhnou, je jim další práce přidělena aţ po dokončení té stávající a jen pokud jde jiţ o 

velké zpoţdění, jsou na řešení úkolu vyčleněny další zdroje. Programátoři nikdy nevědí, na 

čem budou pracovat příště a tak se můţe stát, ţe půjde o zcela jiný projekt a v jiném 

programovacím jazyce.  

 

Jako největší problém při řízení projektů byla vţdy označena komunikace při provádění 

projektu, kdy jsou projektoví manaţeři zahlcování dotazy svých podřízených v rámci 

projektu. Řešením je dle mého názoru stanovení jasné organizační struktury a vytvoření 

workflow. Právě workflow by poskytl postup řešení nejčastějších problému a upřesnění 

toho, kdo je za jejich řešení v rámci daného projektu zodpovědný. Projektový manaţer 

by pak neřešil kaţdý vzniklý problém. Dalším problémem je pak přidělování zdrojů pro 

několik současně probíhajících projektů. Projektoví manaţeři si často své zdroje navzájem 

přebírají a dochází ke zmatkům. Se zdroji souvisí ještě problém dovolených, kdy 

projektový manaţer někdy netuší, kdy mají zaměstnanci naplánováno volno a tak se stává, 

ţe v plánu pouţívá zdroj, který však reálně vyuţít nemůţe. Závaţným problémem 

 je workflow při zpracovávání poţadavků na změnu. Často není jasné, kdo z projektového 

týmu má který poţadavek zpracovávat. Projektoví manaţeři do budoucna uvaţují 

o zavedení řízení rizik pomocí registru rizik, který by měl obsahovat identifikovaný 

a ohodnocený risk z předešlých projektů. Další vizí je vytvoření jasného workflow 

zpracovávání poţadavků na změny v rámci organizace, kdy je nutné, aby bylo jasné, kdo 
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odpovídá za konkrétní typy poţadavků. Tím by samotný proces řízení poţadavků probíhal 

mnohem rychleji, neţ jak je tomu nyní. 

 

Problémy druhé organizace spočívají v její velikosti, kde jsou projektoví manaţeři zkušení 

a pracují v oboru řízení projektů jiţ mnoho let. Byla zde vyvinuta speciální metodika šitá 

na míru této organizaci, avšak problém spočívá v tom, ţe ne všichni projektoví manaţeři 

ji dodrţují, a někteří ji nepouţívají vůbec. Přednosti této metodiky pro tak velkou 

organizaci se tak smazávají. Hlavní předností mělo být sjednocení dokumentace, hlášení 

o průběhu projektů, vytvoření registrů zkušeností z provedených projektů na základě 

závěrečných zpráv a jiné. 

 

Na základě našich konzultací byly provedeny některé změny v rámci naší metodiky a patří 

mezi ně např. tyto: 

 Přidání export z WBS editoru do jpg souboru. 

 WBS strom můţe být obrovský, je třeba vyřešit moţnost zobrazení jen jeho části, 

která nás momentálně zajímá. 

 Definice WBS aktivit jako work package, který vyuţívá jen jeden typ zdroje 

 je vhodná jen v teorii. V praxi je toto vymezení nepouţitelné a ve většině případů 

na aktivitách pracuje více typů zdrojů společně. Např. nezkušení programátoři 

pracují většinou v týmu s jedním zkušeným. Proto byly WBS editor a Gantt 

diagram editor s plánovačem zdrojů upraveny tak, aby bylo moţno přiřadit více 

typů zdrojů jedné komponentě. 

 Kvůli plánování zdrojů pro více paralelně probíhajících projektů byl přepracován 

návrh plánovače zdrojů tak, aby bylo jasné, kolik je v kaţdém časovém rámci 

volných zdrojů k pouţití. 

 Typy zdrojů budou obsahovat parametry úroveň zkušeností a zvláštní schopnosti. 

 Kvůli problémům s čerpáním dovolených zaměstnanců byla přidána funkce správa 

dovolených. Přidáním záznamu o dovolené není nic jiného neţ speciální druh 

vyuţití zdroje, který se okamţitě promítne v plánovači zdrojů. 

 

7. Návrh metodiky řízení projektů 
 

Zvolili jsme čtyřetapový ţivotní cyklus projektu (viz. Obrázek 24), skládající 

se z Předprojektové, Plánovací, Exekuční a Závěrečné fáze. Výstupem této diplomové 

práce je také návrh internetového tutoriálu nazvaného Systém Metodiky řízení projektů. 

Tento tutoriál uţivatele postupně provede všemi fázemi a za pomocí rad, šablon a jiných 

nástrojů mu ulehčí řízení projektu. Vyplnění šablon a pouţití nástrojů není povinné 

a mohou tak slouţit jen jako pomocný prostředek při řízení projektů jinou neţ námi 

nadefinovanou metodikou. Důleţitým procesem probíhajícím během všech fází projektu je 

integrovaná kontrola změn. 
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Pro internetový tutoriál byly navrţeny případy uţití (viz. Příloha B) a návrhy formulářů 

(viz. Příloha C). Kompletní návody pro editory a dokumenty potřebné pro návrh tutoriálu 

naleznete pomocí přílohy A na přiloţeném CD. 

 

 

 
Obrázek 24: Fáze navržené metodiky 

 

7.1. Předprojektová fáze 

Všechny procesy v předprojektové fázi spějí k hlavnímu rozhodnutí, zda projekt přijmout či 

nikoliv. Projekt samotný vzniká nápadem vlastníka projektu nebo jeho sponzora. Vlastník 

projektu poté provede analýzy projektu, jeho cílů, předpokladů a rizik. Na základě těchto 

analýz pak rozhodne, jestli je projekt přínosný pro provádějící organizaci. Samotné 

rozhodnutí o přijetí a nepřijetí projektu se provádí na základě výstupů těchto procesů: 

 Vytvoření Předběţného rozsahu projektu, tento dokument shrnuje základní 

informace o projektu, které budou postupem času více upřesňovány. 

 Vytvoření a ohodnocení LFM (Logical Frame Matrix v překladu Matice logického 

rámce), LFM  je analýzou zaměřená na detaily projektu, jeho aktivity, předpoklady 

a moţná rizika. 

 Vytvoření finančních analýz typu ROI (Return of Investment v překladu 

Návratnost investic), NVP (Next Present Value v překladu Čistá současná hodnota) 

a doby návratnosti investic 

 Identifikace a řízení rizik, která mohou ovlivnit projekt a plánování reakcí na 

moţná rizika. 

 

Předprojektová fáze je podrobně rozebrána v diplomové práci Jakuba Štolfy
16

. 

 

7.2. Plánovací fáze 

Plánovací fáze následuje po přijetí projektu řídící skupinou, na jejím počátku musí být 

vybrán projektový manaţer zodpovědný za úspěšný průběh a dokončení celého projektu. 

                                                     
16

  ŠTOLFA, Jakub. Metodologie řízení projektů za pomocí agilních přístupů. Ostrava, 2011. Diplomová práce. Vysoká škola 

báňská. 
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Na začátku a během plánovací fáze jsou do projektu přiřazeni další pracovníci, kteří 

se stávají členy projektového týmu. Projektový tým by do procesu plánování projektu měl 

zahrnout všechny zainteresované strany tehdy, pokud tyto strany mají znalosti a dovednosti 

relevantní pro proces plánování projektu. 

 

Plánovací fáze je tvořena několika definovanými procesy, které na sebe navazují 

a provedou projektového manaţera rozvrţením rozsahu projektu, vytvořením časového 

harmonogramu, řízením kvality, lidských zdrojů a komunikace.  

 

Náš návrh Plánovací fáze vychází především z PMBOK, z Plánovací fáze jsme vyřadili risk 

management, který omezeně probíhá v předprojektové fázi, a management zakázek, který 

je nad rámec této diplomové práce. Nejdůleţitější dokumenty 

a výstupy Plánovací fáze (viz. Obrázek 25), jsou to dokument Projekt management plán, 

Work breakdown structure, WBS slovník, Gantt diagramu a naplánované zdroje. Všechny 

tyto procesy budou detailně popsány v této kapitole. Zelená kolečka představují decision 

pointy (v češtině rozhodovací body). Rozhodovací bod je v podstatě milník, ve kterém je 

třeba se rozhodnout, zda li je vhodné nadále s projektem pokračovat. Rozhodovací body 

Plánovací fáze jsou umístěny za vytvořením Projekt management plánu, za navrţením 

WBS a za navrţení Gantt diagramu a naplánovaní zdrojů. 

 

 
Obrázek 25: Dokumenty a výstupy Plánovací fáze 

 

Vstupy do Plánovací fáze v naší metodologii jsou dokument Předběţný rozsah projektu, 

Matice logického rámce, Rizika a tři analýzy ROI, doby návratnosti a NVP, které poskytují 

nezbytné informace na počátku plánování projektu.  

 

7.2.1. Vytvoření Projekt management plánu 

Vytvoření Projekt management plánu (PMP) je prvním krokem plánovací fáze, avšak nejde 

o celistvý proces, protoţe kvůli své rozsáhlosti je vypracováván postupně. Projekt 
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management plán je stěţejním dokumentem Plánovací fáze. Definuje, jak bude projekt 

řízen, prováděn, monitorován, kontrolován a uzavřen. V podstatě kopíruje některé 

z procesů definovaných v PMBOK. Projekt management plán obsahuje procesy 

projektového řízení vybrané projektovým týmem a úroveň vypracování kaţdého z nich. 

Popis nástrojů a technik pouţitých v procesech projektového řízení a to, jak budou tyto 

procesy pouţity k řízení konkrétního projektu. Vstupem do procesu vytvoření projekt 

management plánu je dokument Předběţný rozsah projektu, Matice logického rámce, rizika 

a analýzy ROI, doby návratnosti a NVP z Předprojektové fáze.  

 

Náš návrh Projekt management plánu obsahuje většinu z podplánů zmíněných v PMBOK
17

. 

Postupně se zabývá těmito problematikami: 

 Rozsah projektu 

 Harmonogram projektu 

 Náklady 

 Kvalita 

 Personální obsazení projektu 

 Komunikace v projektu 

 

7.2.1.1. Management rozsahu projektu 

Definice rozsahu projektu je kritický proces z hlediska úspěchu projektu. Více informací 

o projektu umoţňuje hlubší popsání rozsahu, neţ jako tomu bylo v Předprojektové fázi. 

Analýzou jsou vytvořeny poţadavky na produkt, pomocí potřeb, přání a očekávání 

zúčastněných stran a předpoklady a omezení jsou podrobeny kontrole, zda jsou kompletní. 

V našem návrhu Projekt management plánu je třeba provést tyto činnosti: 

 Definice projektových cílů, jde o popis cílů projektu a určení priorit mezi 

dimenzemi rozsahu, času a nákladů. 

 Definice rozsahu, popis vlastností produktu, který je projektem vytvářen. Je běţné, 

ţe na začátku Plánovací fáze má tento popis méně detailů, ale postupem času jich 

bude přibývat. Definování vlastností produktu je stále probíhající proces během 

celého ţivotního cyklu projektu. 

 Vymezení poţadavků projektu, jedná se o provedení analýzy zúčastněných stran, 

tzn. identifikovat všechny zúčastněné strany a z jejich potřeb, přání a očekávání 

vytvořit poţadavky. A to pomocí výběru, stanovení priorit a jejich vyčíslení. 

Důleţitý je také popis podmínek, které musí výstupy projektu splňovat vzhledem 

k smlouvě se zákazníkem, standardům a specifikacím. 

 Stanovení hranic projektu, popis toho, co je součástí projektu, ale i jasná 

specifikace toho, co jiţ součástí projektu není. Stanovením hranic projektu dojde 

k zamezení pozdějších konfliktů se zúčastněnými stranami, protoţe ty se mohou 

domnívat, ţe určitý produkt, sluţba nebo výsledek je součástí projektu. 

 Specifikace všech výstupů projektu určených zákazníkům nebo subdodavatelům. 

Stejně tak jako definice výstupů zahrnujících produkty, sluţby nebo výsledky 
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 Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. Newtown Square : 

Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s. Strana č. 88 
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anebo výstupů v podobě zpráv o řízení projektu a dokumentace. Důleţité je uvést 

kdy mají být výstupy dodány, komu a jak mají být dodány. 

 Popis předání jednotlivých výstupů projektu uvedením jak budou výstupy předány 

zákazníkům nebo subdodavatelům. Je vhodné specifikovat metodu předání, 

přejímající osobu a vnitro podnikovou skupinu/organizaci/subdodavatele pod 

kterou tato osoba patří. 

 Charakteristika omezení projektu, které ovlivňují moţnosti projektového týmu 

např. milníky dané zákazníkem, předem určený rozpočet nebo jiná smluvní 

ustanovení. 

 

Po definici rozsahu následuje návrh work breakdown structure pomocí navrţeného 

WBS editoru (viz. 7.2.2 WBS  editor), který grafickou formou reprezentuje 

veškerou práci, která je potřebná k dosaţení cílů projektu. 

 

7.2.1.2. Vytvoření harmonogramu projektu 

Harmonogram projektu je v naší metodice vytvářen pomocí nástroje Gantt diagram editor 

s plánovačem zdrojů (viz. 7.2.3 Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů). Dále jsou 

doporučeny tyto činnosti: 

 Protoţe exekuční fáze probíhá pomocí agilní metody Scrum je vhodné uvést 

základní User stories, v češtině uţivatelské příběhy, avšak v praxi se však běţně 

pouţívá anglický název. User stories popisují poţadované vlastnosti systému 

z pohledu uţivatele. V Projekt management plánu se uvádí jen obecné user stories, 

a na počátku exekuční fáze jsou detailněji rozpracovány Scrum masterem. 

 Přehledně uvést klíčové kontrolní body ve formě milníku a rozhodovacích bodů. Je 

vhodné specifikovat datum, jméno, povinnost a popis milníků. Povinný milník je 

milník vyţadovaný smlouvou se zákazníkem, nepovinný je milník vycházející 

z plánování projektu. 

 

7.2.1.3. Management nákladů 

Realizace managementu nákladů v naší metodologii je pomocí metody odhadu zdola 

nahoru, která pouţívá WBS rozkladu a je zaloţena na odhadování nákladů potřebných pro 

jednotlivé aktivity. Aktivity jsou z nejspodnější patra WBS tvořící lehce cenově 

odhadnutelné části. Pomocí navrţeného nástroje pro Systém metodiky řízení projektů 

nazvaný WBS editor (viz. 7.2.2 WBS  editor). Editor automaticky sčítá zadané ceny aktivit 

aţ do nejvyšší úrovně WBS stromu a samotné odhady můţe provádět projektový manaţer 

sám, nebo pro přesnější odhad je moţné poţádat vlastníky jednotlivých aktivit o jejich 

odhady nákladů. Předpokládáme však, ţe vlastníci aktivit jsou schopni tento odhad 

s určitou přesností provést, vše záleţí na jejich odborném úsudku. 

 

7.2.1.4. Management kvality 

Projektový tým by měl uvést, jak bude v projektu zajištěno, aby výsledek projektu 

odpovídal a uspokojoval předem stanovené potřeby zákazníka. Je nutné specifikovat, jak 
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bude kvalita řízena, jak budou zjištěny poţadavky zákazníka a jak bude kvalita 

kontrolována. 

 

7.2.1.5. Management lidských zdrojů 

Důleţitým doprovodným dokumentem pro management lidských zdrojů je šablona Role  

a zodpovědnosti, která by měla být k Projekt management plánu připojena. Tato šablona  

je informačního charakteru a pouze vyjmenovává typické role jejich zodpovědnosti  

a pravomoci v projektovém řízení. V rámci různých organizací a specifických projektů se 

mohou některé detaily lišit a dokument můţe být upraven pro jejich potřebu. Pokud řešíme 

projekt malé velikosti, můţe dojít k tomu, ţe jedna osoba vykonává více rolí najednou.  

Jsou definovány tyto role: 

 Vlastník projektu 

 Vlastník zdroje (stakeholder) 

 Projektový výbor 

 Projektový manaţer 

 Vedoucí projektového týmu 

 Projektový administrátor 

 Scrum master 

 Analytický tým 

 Referenční skupina (uţivatelé) 

 

Projektový tým postupně provádí tyto činnosti: 

 Pořízení zaměstnanců kde projektový tým popisuje, zda budou zaměstnanci  

z provádějící organizace, nebo z externích zdrojů. Zda budou všichni pracovat 

z jednoho místa, nebo je moţné, aby pracovali odjinud. Je vhodné také uvést jaká 

je cena za kaţdý stupeň odbornosti u zdrojů potřebných pro projekt.  

 V oddíle propouštěcí kritéria popisují, kdy a za jakých podmínek budou 

zaměstnanci uvolňováni z práce na projektu. 

 Kapitola Školení pak uvádí, zda jsou potřeba nějaká školení pro zdroje pouţité  

na projektu. Pokud ano, je vhodné popsat jakou formou a kým budou prováděna  

a v jakém časovém rozmezí. 

 Je vhodné stanovit pravidla pro odměňování zaměstnanců. Jasně stanovené 

podmínky a systém vyplácení odměn posiluje ţádoucí chování. Odměny však 

budou účinné jen tehdy, pokud člen týmu bude mít přiměřenou úroveň kontroly 

nad aspektem aktivity, za jehoţ splnění má být odměněn.   

. 

7.2.1.6. Komunikační management 

Komunikační management můţeme rozdělit na dvě části a to vnitřní a vnější komunikaci. 

Vnitřní komunikace řeší důleţitou komunikaci v rámci organizace týkající se plánování, 

exekuce projektu a kontroly jeho průběhu zatímco vnější komunikace pak stanovuje, jak 

bude projekt prezentován na veřejnosti. Ve vnitřní komunikaci by měl projektový tým 

provést tyto činnosti: 
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 Definovat pravidelné i nepravidelné schůze, které se uskuteční během projektu 

a jejich atributy. Mezi vlastnosti schůzí patří důvod nebo výsledek těchto schůzí, 

způsob konání (schůze, oběţníky, emaily, atd.) a případně místo konání. Frekvenci 

konání (týdně, měsíčně, atd.) případně čas konání a uvedení všech účastníků 

schůze. 

 Provést analýzu komunikace shrnutím dokumentů, které budou během projektu 

šířeny mezi účastníky. Je vhodné uvést jejich tvůrce, typ dokumentu (tištěný, 

email,…), kontaktní osoby, kterým bude dokument distribuován a datum nebo 

periodicitu samotné distribuce. 

 

Pro vnější komunikaci projektový tým uvede komunikační prostředky pouţité pro 

vyzdviţení přínosu projektu, pro určitou cílovou skupinu, a jak bude zprostředkována 

prospěšnost realizace projektu. Jedná se převáţně o prostředky marketingové komunikace, 

jako jsou reklama, vztahy s veřejností nebo podpora prodeje. Zmiňte zodpovědné osoby  

a frekvenci nebo časový horizont pouţití jednotlivých typů marketingové komunikace. 

 

7.2.2. WBS  editor 

Vytvoření WBS rozkladu probíhá v námi navrţeném WBS editoru. Co je to WBS a jak jej 

správně vytvořit je uvedeno v kapitole 5.1.2. Management rozsahu projektu této diplomové 

práce. Samotný nástroj je navrţen pro co nejjednodušší ovládání (viz. Obrázek 26). Hlavní 

část obrazovky tvoří plátno, na kterém jsou umístěny jednotlivé komponenty WBS. Spodní 

část tvoří tabulka se seznamem komponent a jejich vlastností umoţňující jejich 

jednoduchou editaci. Komponenty WBS jsou i se svými vlastnostmi a vzájemnými vztahy 

uloţeny v databázi Systému metodiky řízení projektů, coţ umoţňuje výhodu přenesení 

všech údajů z WBS do nástroje pro tvorbu Gantt diagramu. Další funkcí WBS editoru je 

generování WBS slovníku a export WBS stromu do jpg souboru. V hlavičkách komponent 

je uveden jedinečný identifikátor a jméno komponenty a v samotném těle je uvedena doba 

trvání a cena komponenty, pokud jde o work package. V případě aktivity je to odhadovaná 

cena, odhadovaná doba trvání, typy zdrojů a potřebné mnoţství zdrojů.  

 

7.2.2.1. Správa milníků 

 

WBS editor umoţňuje vkládání milníků k jednotlivým komponentám. Milníky jsou pak 

vyznačeny malou ikonkou v těle komponenty. Správa milníků je přístupná pomocí tlačítka 

na hlavní obrazovce WBS editoru. Jde o jednoduché databázové okno s moţností přímého 

vkládání, editace a mazání poloţek.  
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Obrázek 26: Formulář WBS editoru 

 

7.2.3. Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

Vytvoření časového harmonogramu a naplánování zdrojů probíhá pomocí navrţeného 

Gantt diagram editoru s plánovačem zdrojů. Princip Gantt diagramu je vysvětlen v kapitole 

5.1.3 Management času v této diplomové práci. V levé části obrazovky (viz. Obrázek 27) 

je seznam všech WBS komponent vytvořených pomocí WBS editoru. Díky propojení 

těchto dvou nástrojů jsou WBS komponenty nataţeny do Gantt diagram editoru 

automaticky. V pravé části obrazovky probíhá samotné plánování časového harmonogramu 

a spodní část tvoří tzv. plánovač zdrojů. 
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Obrázek 27: Formulář Gantt diagram editoru s plánovačem zdrojů 

 

Levá část obrazovky je kromě seznamu komponent tvořena tlačítkem pro editaci informací 

o dané komponentě a políčky pro zadání počátečního a koncového týdne pro vymezení 

doby trvání komponenty. Posledním políčko je určeno pro vkládání mnoţství potřebných 

zdrojů. Jednotlivé počty jsou pro zjednodušení odděleny čárkou.  

 

V pravé části obrazovky je zobrazena časová osa projektu, kdy svislými pruhy jsou 

zobrazeny milníky a státní svátky. Obdélníky vyznačující dobu trvání komponenty jsou 

vykresleny automaticky po zadání počátečního a koncového týdne a po zadání mnoţství 

potřebných zdrojů je toto mnoţství do obdélníku vykresleno příslušnou barvou podle typu 

pouţitého zdroje.  

 

Plánovač zdrojů zobrazuje pod sebou jednotlivé typy zdrojů, jejich barvu zobrazovanou 

v diagramu a jejich celkový počet v organizaci. Velkým přínosem plánovače zdrojů je, ţe 

plánování zdrojů probíhá v rámci celé organizace, kdy pro kaţdý typ zdroje je v kaţdém 

týdnu zobrazen v závorce dostupný počet zdrojů.  Číslo před závorkou znázorňuje mnoţství 

zdroje vyuţité pro stávající projekt. Pokud poţadované mnoţství zdrojů přesáhne dostupné 

mnoţství, je příslušné políčko zabarveno červeně.  

 

7.2.3.1. Správa zdrojů 

Správa zdrojů probíhá pro celou organizaci a je dostupná z menu nastavení organizace. 

Jedná se o jednoduché databázové okno s moţností editace, přidání a smazání poloţek.  
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7.2.3.2. Správa dovolených 

Kvůli problémům s vybíráním dovolených zaměstnanci a vytváření plánů zaloţených na 

nesprávných údajích o dostupnosti zdrojů, vznikla jejich správa. Dovolená je do systému 

zanesena jako speciální případ vyuţití zdroje, který se projeví v plánovači zdrojů. Samotný 

formulář správy dovolených je opět jednoduché databázové okno s moţností editace, 

smazání a přidání záznamu. 

 

7.3. Exekuční fáze 

Exekuční fáze je provedena pomoci agilní metodiky SCRUM která projekt rozděluje na 

krátká časová období nazvané sprinty. Sprinty jsou řízeny Scrum masterem, jeden sprint 

běţně trvá jeden, nebo dva týdny. Scrum master určuje práci pro jednotlivé sprinty tak, ţe 

z vysledované výkonnosti týmu určuje reálný objem úkolů pro následující sprinty. 

Projektový tým tak ve sprintech postupně vytváří produkt projektu. Exekuční fáze je 

podrobně rozebrána v diplomové práci Jakuba Štolfy
18

. 

 

7.4.  Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze obnáší formální akceptování projektu a tím jeho ukončení. Ukončení je 

provázeno různými administrativními úkony spojenými se smlouvou, ale také s vytvořením 

závěrečné zprávy o projektu. Naše metodika se soustředí hlavně na dokument Závěrečné 

zprávy, kdy účelem tohoto dokumentu je zdokumentovat a uchovat zkušenosti o 

projektovém řízení, vytvořit doporučení pro vylepšení projektových procesů a shrnout 

dosaţené cíle. Závěrečná zpráva obsahuje: 

 Základní informace o zadavateli, seznam zkratek a akronymů. 

 Shrnutí rozsahu projektu, shrnutí spolupráce s jinými organizacemi a shrnutí 

nejdůleţitějších nabytých zkušeností.  

 Zprávu o skutečném výsledku, která uvádí, zda bylo dosaţeno projektového cíle.  

Popis omezení, která byla uplatněna na projekt a externích závislostí, které 

ovlivnily projekt. 

 Metriky projektu, které do budoucna slouţí také k nalezení projektu se stejnými 

vlastnostmi. Mezi tyto metriky patří plánované náklady a reálné náklady, 

plánovaný čas a skutečný čas, případně plánovaná pracnost a skutečná pracnost. 

Všechny dosaţené výsledky projektu by měly být řádně odůvodněny. 

 Popis realizace projektu, jak celý projekt probíhal, co jej ovlivnilo a zda probíhal 

podle časového harmonogramu. 

 Popis zkušeností s řízením projektu rozdělené do několika kategorií (Organizace 

projektu, Zařízení, vybavení a prostory, Personál a odborné vzdělání, 

Harmonogram projektu, Rozhodující body a milníky, Alokace zdrojů, Nákupy 

řešení, Dodávky a předání, Rizika, Poţadavky a řešení výrobního modelu, Vývoj 
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výsledků ve výrobním modelu, Ověřování testy a recenze ve výrobním modelu, 

Odchylky a řízení změn, Zabezpečování kvality). 

 Dokumentace spokojenosti zákazníka s kvalitou řešení. Mělo by shrnovat 

připomínky řídící skupiny, managementu projektu a doporučení do budoucna. 

 

7.5. Integrovaná kontrola změn 

Integrovaná kontrola změn slouţí k dokumentování a řízení poţadavků na změny viz. 

Kapitola 5.1 PMBOK. Principem je, ţe kaţdý poţadavek na změnu je zadán do Systému 

metodiky řízení projektů a je dále zpracováván určeným členem projektového týmu. 

Existují dva druhy poţadavků na změnu a to chyba a potřeba vylepšení. Pokud je 

poţadavek typu chyba, znamená to, ţe byla objevena chyba v plánech, v rozkladu WBS, 

návrhu časového harmonogramu nebo došlo k chybě při výrobě výstupu. Potřeba vylepšení 

znamená, ţe zákazník nebo člen projektového týmu zjistili, ţe poţadavky, návrh nebo 

realizace jsou sice v pořádku, ale původní záměr byl špatně pochopen nebo se změnil. 

Zadání poţadavku probíhá pomocí tlačítka otevírajícího správce poţadavků na změny. Toto 

tlačítko je v otevřeném projektu v systému stále viditelné. Při zadání je třeba uvést jméno 

poţadavku, jeho typ, datum vzniku, jednoznačný a výstiţný popis. Kaţdý přechod do 

jiného stavu musí být označen jako nová verze kvůli zpětnému vystopování průběhu řešení 

poţadavku na změnu. Stavy poţadavků na změny jsou nová, neopodstatněná, řešení a 

uzavřená. Vytvoření nové verze probíhá v editaci poţadavků na změnu, stejně jako 

vytváření nových verzí v editaci.  

 

8. Závěr 
 

Námi navrţená metodika splňuje zadání ve všech ohledech. Jakub Štolfa
19

 se věnoval 

Předprojektové a Exekuční fázi naší metodiky. Společně se nám podařilo skloubit 

zaběhnuté nástroje a techniky jako LFM, ROI, registr rizik, WBS a Gantt diagram 

s efektivní prováděcí metodikou SCRUM. Závěrečná zpráva dokumentuje a uchovává 

důleţité a cenné informace pro budoucí projekty, jak bylo zamýšleno.  

Hlavním přínosem ulehčujícím práci projektovým manaţerům je propojení WBS editoru 

s Gantt diagram editorem a plánovačem zdrojů, kdy je celý WBS strom přenesen po 

vytvoření do Gantt diagram editoru. Dalším kladem je, ţe se podařilo navrhnout plánovač 

zdrojů tak, ţe přiřazování zdrojů je zaloţeno na reálné dostupnosti zdrojů v rámci 

organizace.  

Další rozvoj metodiky je proto ţádoucí a chceme v jejím vývoji pokračovat v rámci 

doktorského studia.  

  

                                                     
19

  ŠTOLFA, Jakub. Metodologie řízení projektů za pomocí agilních přístupů. Ostrava, 2011. Diplomová práce. Vysoká škola 

báňská. 



50 

 

Literatura 
 

[1] Project Management Institute, Inc. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3rd edition. 

Newtown Square : Project Management Institute, Inc., 2004. 388 s 

 [2] ŠTOLFA, Jakub. Metodologie řízení projektů za pomocí agilních přístupů. Ostrava, 2011. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská. 

[3] .SCHVALBE, Kathy. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Praha : Computer Press, a.s., 2007. 719 s. ISBN 978-

80-251-1526-8. 

[4] WIDEMAN, Max. Max Wideman [online]. 2004-01-02 [cit. 2011-04-04]. Project Life Spans in the 1990s. 

Dostupné z WWW: <http://www.maxwideman.com/papers/plc-models/1990s.htm>. 

[5] IBM. IBM [online]. 2008-04-15 [cit. 2011-04-04]. A Project Manager's RUP in review. Dostupné z WWW: 

<http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/edge/08/apr08/temnenco/index.html>. 

[6] GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. Cíl. 2. vyd. Great Barrington : The North River Press, 1992. 333 s. 

ISBN 80-902770-2-0. 

[7] Commerce, Office of Government. Best management practice [online]. 2009 [cit. 2011-02-04]. An 

introduction to Prince2 contents. Dostupné z WWW: <http://www.best-management-

practice.com/gempdf/an_introduction_to_prince2_contents.pdf>. 

  



51 

 

Příloha A 

Seznam obsahu CD 

 Adresář „Napovedy“ obsahuje uţivatelské nápovědy k ovládání jednotlivých 

navrţených editoru 

 Adresář „Prilohy“ obsahuje přílohy diplomové práce B a C ve formátu pdf 

 Adresář „Sablony“ obsahuje vytvořené šablony metodiky  

 Adresář „Navrh“ obsahuje dokumenty Vision dokument a Software architecture 

dokument 

 Soubor „diplomova prace“ obsahuje text diplomové práce 
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Příloha B 

Případy užití 

 

 

Realizace případů užití 

1. UC.20 Inicializační fáze 

Úroveň Souhrnná 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady Uţivatel prošel před-projektovou fází a projekt byl schválen pro další 

zpracování  

Minimální 

záruka 

Uloţení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. úspěchu Vybrané dokumenty, výpočty a diagramy pro přípravu projektu budou 

vyplněny 

Spouštěč Spuštění inicializační fáze daného projektu 
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Hlavní scénář 1. Uţivatel vyplní dokument Project management plán (UC.21 Projekt 

management plán) 

2. Uţivatel rozloţí rozsah projektu pomocí WBS nástroje (UC.22 WBS 

nástroj) 

3. Uţivatel naplánuje časový harmonogram projektu pomocí nástroje 

pro tvorbu Gantt diagramů (UC.25 Gantt diagram editor) 

 

2. UC.21 Projekt management plán 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Byla zahájena inicializační fáze daného projektu  

Min, záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. úspěchu Project management plán bude vyplněn 

Spouštěč Spuštění Projekt management plánu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém nabídne staţení šablony Projekt management plánu 

2. Uţivatel stáhne šablonu na svůj terminál a vyplní částečně nebo celý 

Projekt management plán, dokument si uloţí podlé vlastní potřeby 

 

Poznámky Šablona Projekt management plán se nachází na CD ve sloţce 

sablony/2.1_projekt_management_plan.dotx 

 

3. UC.22 WBS nástroj 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Byla zahájena inicializační fáze daného projektu  

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár.úspěchu WBS strom bude navrţen 

Spouštěč Spuštění WBS nástroje 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí formulář WBS editoru 

2. Uţivatel vymodeluje WBS strom 

3. Systém uloţí navrţenou WBS do databáze 

Rozšíření 2.a Uţivatel chce vygenerovat WBS slovník 

1. (UC.24 Generování WBS slovníku) 
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2.b Uţivatel chce vyexportovat WBS do jpg souboru 

1. (UC.23 Export WBS do jpg souboru) 

3.a  Systému se nepodařilo uloţit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uţivatel se znovu pokusí uloţit WBS strom znovu  

Poznámky Návrhy obrazovek pro WBS editor se nacházejí v Příloze B, kapitola WBS 

editor 

 

4. UC.23 Export WBS do jpg souboru 

Úroveň Sub funkce 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady WBS je jiţ navrţena  

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Viditelná část WBS bude vyexportována do jpg souboru 

Spouštěč Stisknutí tlačítka exportu WBS do jpg souboru 

Hlavní 

scénář 

1. Systém uloţí navrţenou WBS do databáze a vytvoří jpg soubor s 

viditelnými větvemi WBS stromu a zobrazí jej v defaultním prohlíţeči 

obrázku na terminálu uţivatele 

2. Uţivatel si soubor uloţí podle své potřeby na svém terminálu 

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uloţit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uţivatel se znovu pokusí vyexportovat navrţené WBS 

1.b  Systému se nepodařilo vyexportovat WBS do jpg souboru 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo 

vyexportovat WBS do jpg obrázku a zobrazí opět formulář WBS editoru s 

vymodelovaným stromem 

2.  Uţivatel se znovu pokusí WBS vyexportovat 

 

5. UC.24 Generování WBS slovníku 

Úroveň Sub funkce 
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Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  WBS je jiţ navrţena 

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Bude vygenerován WBS slovník 

Spouštěč Stisknutí tlačítka pro vygenerování WBS slovníku 

Hlavní 

scénář 

1. Systém uloţí navrţenou WBS do databáze a vygeneruje textový 

dokument WBS_slovnik.docx a vepíše do něj důleţité informace o 

komponentách WBS a zobrazí jej uţivateli  

2. Uţivatel si dokument uloţí podle vlastní potřeby na vlastní terminál  

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uloţit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uţivatel se znovu pokusí vygenerovat WBS slovník 

1.b  Systému se nepodařilo vygenerovat WBS slovník 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo 

vygenerovat WBS slovník a zobrazí opět formulář WBS editoru s 

vymodelovaným stromem 

2.  Uţivatel se znovu pokusí vygenerovat WBS slovník  

Poznámky Příklad a popis WBS slovníku se nacházejí v Příloze B, kapitola WBS 

editor 

 

6. UC.25 Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Navrţená WBS  

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Záruka 

úspěchu 

Bude naplánován časový harmonogram projektu a přiděleny zdroje 

jednotlivým aktivitám 

Spouštěč Spuštění Gantt diagram nástroje 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí formulář Gantt diagram editoru 

2. Uţivatel navrhne gantt diagram projektu a naplánuje zdroje 

3. Systém uloţí gantt diagram projektu a vyuţité zdroje, informuje o tom 

uţivatele a přejde na formulář Inicializační fáze 
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Rozšíření 2.a  Uţivatel chce vyexportovat gantt diagram a naplánované zdroje do jpg 

souboru 

1.  (UC.26 Export Gantt diagramu a zdrojů do jpg souboru)  

2.b  Uţivatel potřebuje editovat informace o work package nebo aktivitě 

1.  (UC.27 Editace informací o komponentách)  

3.a  Systému se nepodařilo uloţit gantt diagram a vyuţité zdroje do 

databáze 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

gantt diagram a vyuţité zdroje do databáze a zobrazí opět formulář Gantt 

diagram editoru s navrţeným diagramem a údaji o vyuţití zdrojů 

2.  Uţivatel se znovu pokusí gantt diagram a vyuţité zdroje uloţit 

Poznámky Návrhy obrazovek pro Gantt diagram editor se nacházejí v Příloze B, 

kapitola Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 

7. UC.26 Export Gantt diagramu a zdrojů do jpg souboru 

Úroveň Sub funkce 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Navrţený gantt diagram a přidělené zdroje  

Mini. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Bude vyexportován jpg soubor s gantt diagramem a přidělenými zdroji 

Spouštěč Stisknutí tlačítka pro vyexportování gantt diagramu a zdrojů do jpg souboru 

Hlavní 

scénář 

1. Systém uloţí navrţený gantt diagram a naplánované zdroje do databáze 

a vytvoří jpg soubor s gantt diagramem a naplánovanými zdroji a 

zobrazí jej v defaultním prohlíţeči obrázku na terminálu uţivatele 

2. Uţivatel si soubor uloţí podle své potřeby na svém terminálu 

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uloţit gantt diagram a naplánované zdroje 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

gantt diagram a naplánované zdroje do databáze a zobrazí opět formulář 

Gantt diagrram editoru s navrţeným harmonogramem a naplánovanými 

zdroji 

2.  Uţivatel se znovu pokusí vyexportovat navrţené gantt diagram 

1.b  Systému se nepodařilo vyexportovat gantt diagram a naplánované 

zdroje do jpg souboru 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo 

vyexportovat gantt diagtam do jpg obrázku a zobrazí opět formulář Gantt 

diagrram editoru s navrţeným harmonogramem a naplánovanými zdroji 

2.  Uţivatel se znovu pokusí vyexportovat navrţené gantt diagram 
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Poznámky Návrhy obrazovek pro Gantt diagram editor se nacházejí v Příloze B, 

kapitola Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 

8. UC.27 Editace informací o komponentách 

Úroveň Sub funkce 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Navrţená WBS je načtená do Gantt diagram editoru  

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Informace o komponentě budou změněny 

Spouštěč Stisknutí tlačítka pro editaci komponenty 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí formulář Editace WBS komponent a načte potřebné 

údaje 

2. Uţivatel provede poţadované změny a potvrdí je 

3. Systém uloţí provedené změny do databáze systému 

Rozšíření 1.a Systému se nepodařilo připojit k databázi a načíst poţadované údaje o 

editované komponentě 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo načíst 

poţadované informace o editované komponentě a zobrazí opět formulář 

Gantt diagram editoru s navrţeným diagramem a údaji o vyuţití zdrojů 

 2.  Uţivatel se znovu pokusí editovat vybranou komponentu 

3.a  Systému se nepodařilo uloţit editovanou komponentu do databáze 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, ţe se nepodařilo uloţit 

editované informace o komponentě do databáze a zobrazí opět formulář 

Editace WBS komponent se změněnými údaji 

2.  Uţivatel se znovu pokusí editovanou komponentu uloţit 

Poznámky Návrhy obrazovek pro Gantt diagram editor se nacházejí v Příloze B, 

kapitola Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 

9. UC.28 Integrovaná kontrola změn 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Vznik chyby nebo potřeby vylepšení, potřeba editace jiţ zadaných chyb  

Min. záruka Uloţení současné pozice v postupu metodiky a neuloţených dat do logu 
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Zár. úspěchu Poţadavek na změnu bude editován 

Spouštěč Uţivatel vybere sekci Poţadavky na změnu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí obrazovku Zobrazení poţadavků na změny a vypíše 

všechny poţadavky na změnu s nejvyšší verzí uloţené v systému u 

kaţdé poloţky s tlačítkem pro editaci 

2. Uţivatel si vybere který z poţadavek na změnu chce zobrazit k editaci 

3. Systém zobrazí obrazovku Editace poţadavku na změnu a jejich verzí a 

vypíše jeho detailní informace 

4. Uţivatel změní informace o poţadavku na změnu  

5. Systém uloţí změněné informace o poţadavku na změnu do systému a 

zobrazí uţivateli potvrzení o uloţení 

Rozšíření 1.a  V systému nejsou uloţeny ţádné poţadavky na změnu, systém nemá co 

zobrazit   

1.  Systém zobrazí prázdný seznam  s chybovou hláškou s informací, ţe v 

systému nejsou uloţeny  ţádné poţadavky na změnu  

2.  Uţivatel nemá co editovat, pokračuje s prací se systémem   

1.b  Systému se nepodařilo připojit k databázi   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informaci, ţe se mu nepodařilo 

připojit k databázi   

2.  Uţivatel pokračuje s prací se systémem 

4.a  Uţivatel chce přidat novou verzi poţadavku 

1.  Uţivatel klikne na tlačítko nová verze 

2.  Systém automaticky navýší číslo verze v comboboxu o 0.1 a umoţní 

uţivateli vyplnit všechny informace o nové verzi 

3.  Uţivatel vyplní informace o nové verzi 

5.a  Uţivatel nevyplní všechny povinné údaje (povinné jsou všechny) 

1.  Systém uţivatele upozorní na neúplnost údajů a znovu zobrazí uţivateli 

formulář s vyplněnými hodnotami  

2.  Uţivatel doplní povinné údaje a pokusí se znovu o uloţení poţadavku na 

změnu  

5.b  Systému se nepodařilo uloţit poţadavek na změnu do databáze   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informací, ţe se mu nepodařilo 

uloţit poţadavek na změnu do databáze a  zobrazí uţivateli zpět editační 

okno dané akce   

2.  Uţivatel se pokusí editovaný poţadavek na změnu uloţit do systému 

znovu   

Poznámky Návrhy obrazovek pro Správu poţadavků na změnu se nacházejí v Příloze 

B, kapitola Integrovaná kontrola změn 

 

10. UC.29 Přidání požadavku na změnu 

Úroveň Sub-funkce 

Primární Hlavní uţivatel 
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aktér 

Předpoklady  Vznik chyby nebo potřeby vylepšení  

Min. záruka Uloţení současné pozice v postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Poţadavek na změnu je přidán do databáze systému 

Spouštěč Uţivatel klikne na tlačítko Nová změna ve formuláři Správu poţadavků na 

změnu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí obrazovku Nový poţadavek na změnu 

2. Uţivatel vyplní potřebné informace 

3. Systém poţadavek uloţí a informuje o tom uţivatele 

 

Rozšíření 3.a  Systému se nepodařilo uloţit nový poţadavek do databáze 

1.  Systém zobrazí chybové hlášení s informací, ţe se poţadavek nepodařilo 

uloţit a zobrazí obrazovku nový poţadavek na změnu s daným poţadavkem 

2.  Uţivatel se pokusí poţadavek znovu uloţit do systému 

Poznámky Návrhy obrazovek pro Přidání poţadavku na změnu se nacházejí v Příloze 

B, kapitola Integrovaná kontrola změn 

 

11. UC.30 Správa milníků 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Je třeba zadat časové omezení projektu  

Min. záruka Uloţení současné pozice v postupu metodiky a neuloţených dat do logu 

Zár. úspěchu Přidání, editace a smazání milníků 

Spouštěč Uţivatel klikne na tlačítko Milníky v WBS editoru nebo v Gantt diagram 

editoru 

Hlavní 

scénář 

1. Uţivatel vybere sekci Milníky 

2. Systém zobrazí obrazovku Zobrazení milníků a vypíše všechny uloţené 

milníky 

3. Uţivatel si vybere milník pro smazání 

4. Systém provede poţadovanou akci a zapíše ji do databáze systému 

Rozšíření 2.a  V systému nejsou uloţeny ţádné milníky, systém nemá co zobrazit   

1.  Systém zobrazí prázdnou tabulku jen s řádkem pro vloţení nového 

záznamu  

2.  Uţivatel nemá co editovat, pokračuje s prací se systémem   

2.b  Systému se nepodařilo připojit k databázi   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informaci, ţe se mu nepodařilo 

připojit k databázi   
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2.  Uţivatel pokračuje s prací se systémem 

3.a  Uţivatel chce přidat nový milník 

1.  Uţivatel vepíše údaje do posledního prázdného řádku tabulky 

3.b  Uţivatel chce editovat milník 

1.  Uţivatel vybere milník k editaci 

2.  Systém umoţní editaci vybraného záznamu (tlačítko editace se změní na 

tlačítko uloţení) 

3.  Uţivatel změní informace o Milníku 

4.a  Uţivatel při editaci nebo přidání nevyplnil všechny povinné údaje 

(povinné jsou všechny) 

1.  Systém uţivatele upozorní na neúplnost údajů a znovu zobrazí uţivateli 

formulář s vyplněnými hodnotami.   

2.  Uţivatel doplní povinné údaje a pokusí se znovu o zapsání poţadované 

akce do databáze systému  

4.b  Systému se nepodařilo zapsat poţadovanou akci do databáze   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informací, ţe se mu nepodařilo 

zapsat poţadovanou akci do databáze a zobrazí uţivateli zpět předchozí 

okno   

2.  Uţivatel se pokusí o zapsání poţadované akce do systému znovu   

Poznámky Návrhy obrazovek pro správu milníků se nacházejí v Příloze B, kapitola 

Správa milníků 

 

12. UC.31 Závěrečná fáze 

Úroveň Souhrnná 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 

Předpoklady  Uţivatel prošel exekuční fází a všechna práce projektového týmu byla 

dokončena  

Mini. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. 

úspěchu 

Vybrané dokumenty pro ukončení projektu budou vyplněny 

Spouštěč Spuštění závěrečné fáze daného projektu 

Hlav. scénář 1. Uţivatel vyplní dokument Závěrečnou zpráva  (UC.32 Závěrečná 

zpráva o projektu) 

 

13. UC.32 Závěrečná zpráva o projektu 

Úroveň Uţivatelská 

Prim. aktér Hlavní uţivatel 
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Předpoklady  Byla zahájena závěrečná fáze daného projektu  

Min. záruka Uloţení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. úspěchu Formulář vyhodnocení projektu bude vyplněn 

Spouštěč Spuštění Formuláře pro vyhodnocení projektu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém nabídne staţení šablony Formuláře vyhodnocení projektu 

2. Uţivatel stáhne šablonu na svůj terminál a vyplní částečně nebo celý 

Formulář vyhodnocení projektu, dokument si uloţí podlé vlastní 

potřeby 

Poznámky Šablona Závěrečné zprávy o projektu se nachází na CD ve sloţce 

sablony/4.1_Závěrečná zpráva.dotx 
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Příloha C 

Formuláře a požadavky 

1. WBS editoru 

 Většinu obrazovky zaujímá plátno, na kterém se bude zobrazovat WBS strom 

 Dolní část obrazovky tvoří přehledná tabulka jednotlivých komponent WBS stromu 

s rychlou moţností editace jejich vlastností 

 Panelu na horní straně obsahuje tlačítka pro vytvoření nové komponenty stromu, 

vygenerování WBS slovníku do dokumentu MS Office Word, správu milníků a 

export viditelné části stromu do jpg souboru a výpis typů zdrojů pro přehled 

 Plátno se bude automaticky rozšiřovat podle velikosti WBS stromu 

 První vytvořená komponenta bude označena jedinečným číslem jako úroveň 0, 

kaţdá následná komponenta bude automaticky očíslována podle pravidel pro 

tvorbu WBS stromu 

 Work package a aktivity (nejniţší úroveň stromu) budou v hlavičce od sebe 

barevně odlišeny  

 V hlavičkách všech komponent bude uvedeno jedinečné číslo pro identifikaci 

v WBS stromu a jméno komponenty, pokud bude komponentě přiřazen milník, 

zobrazí se v hlavičce ikona hodin 

 V těle work package se budou implicitně zobrazovat celková doba trváni, celková 

cena a vlastník, v těle aktivit bude implicitně zobrazeno odhadovaná doba trvání, 

odhadovaná cena, typ zdroje a počet zdrojů 

 Při kliknutí pravým tlačítkem myši na jakýkoliv prvek WBS stromu se zobrazí 

nabídka na vytvoření pod komponenty, označení aktuální komponenty jako aktivity 

(pokud komponenta jiţ je aktivitou bude moţno ji změnit zpět na work package), 

smazaní aktuální komponenty, přiřazení milníku komponentě a skrýt / zobrazit 

potomky 

 Skrývání a zobrazování potomků se projeví i v tabulce v dolní části obrazovky kde 

vyroluje / zaroluje příslušné potomky a naopak 

 Skrývání a zobrazování potomků je přidáno pro větší přehlednost,  pokud budou 

některé komponenty skryty v exportu do jpg souboru se nevykreslí 

 Počet vyuţitých zdrojů je zadáván v řetězci, kdy jednotlivé počty jsou odděleny 

čárkou, toto pole obsahuje tolik poloţek, kolik je zadaných zdrojů ve workspace 

uţivatele (např. pokud jsou zadány 4 typy zdrojů -> 0,0,0,0) 

 Pokud uţivatel přidá komponentě typ zdroje a potřebný počet, do tabulky 

Source_calendar se takovýto záznam zapíše s nulovým rokem a nulovým týdnem, 

aţ po jeho zpracování v Gantt diagramu se rok a týden příslušně přepíšou. To 

zabrání nesmyslnému čerpání zdrojů vzhledem k ostatním projektům ve workspace 

 Při kliknutí na tlačítko milníků v postranním panelu bude zobrazena seznam 

milníků viz. Obrázek 29: Zobrazení milníků 
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Obrázek 28: Základní vzhled WBS editoru 

2. Správa milníků 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných milníků 

 Kaţdý záznam je moţné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouţí s tlačítkem Přidat k přidání nového milníku 

 
Obrázek 29: Zobrazení milníků 

3. Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 Na začátku se uţivateli zobrazí časová osa začínající aktuálním týdnem, sama se 

bude přizpůsobovat podle aktivity začínající nejdříve 

 Editor sám projde databází a zjistí, zda se v době průběhu projektu nenachází 

nějaký státní svátek nebo milník, pokud takový najde, označí tento den svislým 

pruhem 

 Editor si sám z databáze natáhne identifikátory, jména, typy a počty zdrojů všech 

work package z WBS 

 Aktivitám, které mají zadánu dobu trvání jiţ z WBS systém sám vypočítá při 

zadání počátečního týdne, týden koncový 
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 Nadřazeným aktivitám se přepočítávají počáteční a koncové týdny podle jejich 

potomků 

 Kaţdá aktivita zobrazená v levé části obrazovky můţe mít více typů zdrojů, počet 

vyuţitých zdrojů je zadáván v řetězci, kdy jednotlivé počty jsou odděleny čárkou. 

Toto pole obsahuje tolik poloţek, kolik je zadaných zdrojů ve workspace uţivatele. 

Pokud nebyl počet zdrojů pro aktivitu specifikován během rozkladu WBS, bude na 

počátku obsahovat toto pole samé 0 (např. pokud jsou zadány 4 typy zdrojů -> 

0,0,0,0) 

 Tlačítko edit v kaţdém řádku slouţí pro editaci všech informací o komponentě  

 Pomocí tlačítek + a – ve sloupci identifikátoru bude moţné vyrolovat nebo 

zarolovat (zobrazit nebo skrýt) příslušné potomky nadřazených komponent 

 Ve spodní části obrazovky jsou zobrazeny jednotlivé typy zdrojů, jejich náhodně 

zvolená barva a jejich počet v rámci provádějící organizace 

 Vedle zobrazených typů zdrojů se nachází plánovač zdrojů. Zobrazuje celkové 

vyuţití všech typů zdrojů za kaţdý týden. 

  Z důvodu plánování zdrojů pro celou organizaci můţe dojít k tomu, ţe 

potřebujeme v určitém týdnu konkrétní typ zdroje ten, však můţe být vyhrazen pro 

jiný projekt. Z tohoto důvodu je v závorce uveden maximální počet dostupných 

zdrojů pro tento týden. Pokud naplánovaný počet zdrojů pro jeden týden přesáhne 

počet dostupných zdrojů, dojde k jeho výstraţnému označení červenou barvou  

 
Obrázek 30: Základní vzhled Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 

4. Formulář editace WBS komponenty v Gantt diagram editoru s plánovačem 

zdrojů 

 Jde o jednoduchý formulář pro editaci informací důleţitých z hlediska Gantt 

diagramu 

 Díky combo boxu je moţné přepínat mezi komponentami 

 Je moţné spravovat vyuţití zdrojů (přidávat, editovat a mazat) 
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 Všechny změny, kromě změn zdrojů je nutné posléze uloţit 

 
Obrázek 31: Formulář editace WBS komponent 

 

5. Správce požadavků na změny 

 Jedná se o jednoduché databázové okno zobrazující všechny atributy třídy kromě 

Popisu z důvodu jeho obsáhlosti. Popis je viditelný pouze v detailu poţadavku na 

změnu 

 Zobrazeny jsou jen nejnovější (aktuální) verze všech problémů 

 Tlačítkem detail lze zobrazit detail poţadavku na změnu  

 Tlačítko přidat slouţí k zadání nového problému 

 
Obrázek 32: Zobrazení požadavků na změny 

6. Nový požadavek na změnu 

  Novému poţadavku je automaticky přiřazeno ID a začíná verzí 1.0 

 Moţné typy poţadavků na změnu jsou Chyba a Potřeba vylepšení 



66 

 

 
Obrázek 33: Nový požadavek na změnu 

7. Editace požadavku na změnu a jejich verzí 

 Umoţňuje správu a zobrazení poţadavků na změnu a jejich verzí, verzi je moţné 

vytvořit, editovat nebo smazat 

 Výběrem v combo boxu verze se zobrazují detaily jednotlivých verzí, které je 

moţno upravovat 

 Nová verze se vytvoří stiskem tlačítka Nová verze, dojde k přepnutí combo boxu 

na novou verzi, nové číslo verze vznikne přičtením 0.1 k poslední verzi  

 V dolní části obrazovky je jednoduchý výpis verzí daného poţadavku na změnu 

obsahující jen zodpovědnou osobu, stav a datum vzniku verze 

 
Obrázek 34: Editace požadavku na změnu a jejich verzí 

8. Správa typů zdrojů 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných typů zdrojů 

 Kaţdý záznam je moţné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouţí s tlačítkem Přidat k přidání nového typu zdroje 
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Obrázek 35: Správa typů zdrojů 

9. Kalendář dovolených 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných dovolených 

 Kaţdý záznam je moţné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouţí s tlačítkem Přidat k přidání nové dovolené 

 
Obrázek 36: Kalendář zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


