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Příloha A 

Seznam obsahu CD 

 Adresář „Napovedy“ obsahuje uživatelské nápovědy k ovládání jednotlivých 

navržených 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 uživatel 

Předpoklady Uživatel prošel před-projektovou fází a projekt byl schválen pro další 

zpracování  

Minimální 

záruka 

Uložení 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. Uživatel vyplní dokument Project management plán (UC.21 Projekt 

management plán) 

2. Uživatel rozloží rozsah projektu pomocí WBS nástroje (UC.22 WBS 

nástroj) 

3. Uživatel naplánuje časový harmonogram projektu pomocí nástroje 

pro tvorbu Gantt diagramů (UC.25 Gantt diagram editor) 

 

2. UC.21 Projekt management plán 

Úroveň Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  Byla zahájena inicializační fáze daného projektu  

Min, záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. úspěchu Project management plán bude vyplněn 

Spouštěč Spuštění Projekt management plánu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém nabídne stažení šablony Projekt management plánu 

2. Uživatel stáhne šablonu na svůj terminál a vyplní částečně nebo celý 

Projekt management plán, dokument si uloží podlé vlastní potřeby 

 

Poznámky Šablona Projekt management plán se nachází na CD ve složce 

sablony/2.1_projekt_management_plan.dotx 

 

3. UC.22 WBS nástroj 

Úroveň Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  Byla zahájena inicializační fáze daného projektu  

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených dat do logu 

Zár.úspěchu WBS strom bude navržen 

Spouštěč Spuštění WBS nástroje 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí formulář WBS editoru 

2. Uživatel vymodeluje WBS strom 

3. Systém uloží navrženou WBS do databáze 

Rozšíření 2.a Uživatel chce vygenerovat WBS slovník 

1. (UC.24 Generování WBS slovníku) 
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2.b Uživatel chce vyexportovat WBS do jpg souboru 

1. (UC.23 Export WBS do jpg souboru) 

3.a  Systému se nepodařilo uložit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uživatel se znovu pokusí uložit 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 uživatel 

Předpoklady WBS je již navržena  

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených 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 uloží navrženou WBS do databáze a vytvoří jpg soubor s 

viditelnými větvemi WBS stromu a zobrazí jej v defaultním prohlížeči 

obrázku na terminálu uživatele 

2. Uživatel si soubor uloží podle své potřeby na svém terminálu 

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uložit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uživatel se znovu pokusí vyexportovat navržené WBS 

1.b  Systému se nepodařilo vyexportovat WBS do jpg souboru 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo 

vyexportovat WBS do jpg obrázku a zobrazí opět formulář WBS editoru s 

vymodelovaným stromem 

2.  Uživatel se znovu pokusí WBS vyexportovat 

 

5. UC.24 Generování WBS slovníku 

Úroveň Sub funkce 
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Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  WBS je již navržena 

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených dat do logu 

Zár. úspěchu Bude vygenerován WBS slovník 

Spouštěč Stisknutí tlačítka pro vygenerování WBS slovníku 

Hlavní 

scénář 

1. Systém uloží navrženou WBS do databáze a vygeneruje textový 

dokument WBS_slovnik.docx a vepíše do něj důležité informace o 

komponentách WBS a zobrazí jej uživateli  

2. Uživatel si dokument uloží podle vlastní potřeby na vlastní terminál  

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uložit WBS 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

WBS do databáze a zobrazí opět formulář WBS editoru s vymodelovaným 

stromem 

2.  Uživatel se znovu pokusí vygenerovat WBS slovník 

1.b  Systému se nepodařilo vygenerovat WBS slovník 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo 

vygenerovat WBS slovník a zobrazí opět formulář WBS editoru s 

vymodelovaným stromem 

2.  Uživatel 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 Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  Navržená WBS  

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených 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. Uživatel navrhne gantt diagram projektu a naplánuje zdroje 

3. Systém uloží gantt diagram projektu a využité zdroje, informuje o tom 

uživatele a přejde na formulář Inicializační fáze 
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Rozšíření 2.a  Uživatel chce vyexportovat gantt diagram a naplánované zdroje do jpg 

souboru 

1.  (UC.26 Export Gantt diagramu a zdrojů do jpg souboru)  

2.b  Uživatel potřebuje editovat informace o work package nebo aktivitě 

1.  (UC.27 Editace informací o komponentách)  

3.a  Systému se nepodařilo uložit gantt diagram a využité zdroje do 

databáze 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

gantt diagram a využité zdroje do databáze a zobrazí opět formulář Gantt 

diagram editoru s navrženým diagramem a údaji o využití zdrojů 

2.  Uživatel se znovu pokusí gantt diagram a využité zdroje uložit 

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 uživatel 

Předpoklady  Navržený gantt diagram a přidělené zdroje  

Mini. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených 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 uloží navržený gantt diagram a naplánované zdroje do databáze 

a vytvoří jpg soubor s gantt diagramem a naplánovanými zdroji a 

zobrazí jej v defaultním prohlížeči obrázku na terminálu uživatele 

2. Uživatel si soubor uloží podle své potřeby na svém terminálu 

Rozšíření 1.a  Systému se nepodařilo uložit gantt diagram a naplánované zdroje 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

gantt diagram a naplánované zdroje do databáze a zobrazí opět formulář 

Gantt diagrram editoru s navrženým harmonogramem a naplánovanými 

zdroji 

2.  Uživatel se znovu pokusí vyexportovat navržené gantt diagram 

1.b  Systému se nepodařilo vyexportovat gantt diagram a naplánované 

zdroje do jpg souboru 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo 

vyexportovat gantt diagtam do jpg obrázku a zobrazí opět formulář Gantt 

diagrram editoru s navrženým harmonogramem a naplánovanými zdroji 

2.  Uživatel se znovu pokusí vyexportovat navržené 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 uživatel 

Předpoklady  Navržená WBS je načtená do Gantt diagram editoru  

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky a neuložených 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. Uživatel provede požadované změny a potvrdí je 

3. Systém uloží provedené změny do databáze systému 

Rozšíření 1.a Systému se nepodařilo připojit k databázi a načíst požadované údaje o 

editované komponentě 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo načíst 

požadované informace o editované komponentě a zobrazí opět formulář 

Gantt diagram editoru s navrženým diagramem a údaji o využití zdrojů 

 2.  Uživatel se znovu pokusí editovat vybranou komponentu 

3.a  Systému se nepodařilo uložit editovanou komponentu do databáze 

1.  Systém zobrazí chybovou hlášku s informací, že se nepodařilo uložit 

editované informace o komponentě do databáze a zobrazí opět formulář 

Editace WBS komponent se změněnými údaji 

2.  Uživatel se znovu pokusí editovanou komponentu uložit 

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 Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  Vznik chyby nebo potřeby vylepšení, potřeba editace již zadaných chyb  

Min. záruka Uložení současné pozice v postupu metodiky a neuložených dat do logu 
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Zár. úspěchu Požadavek na změnu bude editován 

Spouštěč Uživatel vybere sekci Požadavky na změnu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí obrazovku Zobrazení požadavků na změny a vypíše 

všechny požadavky na změnu s nejvyšší verzí uložené v systému u 

každé položky s tlačítkem pro editaci 

2. Uživatel si vybere který z požadavek na změnu chce zobrazit k editaci 

3. Systém zobrazí obrazovku Editace požadavku na změnu a jejich verzí a 

vypíše jeho detailní informace 

4. Uživatel změní informace o požadavku na změnu  

5. Systém uloží změněné informace o požadavku na změnu do systému a 

zobrazí uživateli potvrzení o uložení 

Rozšíření 1.a  V systému nejsou uloženy žádné požadavky na změnu, systém nemá co 

zobrazit   

1.  Systém zobrazí prázdný seznam  s chybovou hláškou s informací, že v 

systému nejsou uloženy  žádné požadavky na změnu  

2.  Uživatel nemá co editovat, pokračuje s prací se systémem   

1.b  Systému se nepodařilo připojit k databázi   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informaci, že se mu nepodařilo 

připojit k databázi   

2.  Uživatel pokračuje s prací se systémem 

4.a  Uživatel chce přidat novou verzi požadavku 

1.  Uživatel klikne na tlačítko nová verze 

2.  Systém automaticky navýší číslo verze v comboboxu o 0.1 a umožní 

uživateli vyplnit všechny informace o nové verzi 

3.  Uživatel vyplní informace o nové verzi 

5.a  Uživatel nevyplní všechny povinné údaje (povinné jsou všechny) 

1.  Systém uživatele upozorní na neúplnost údajů a znovu zobrazí uživateli 

formulář s vyplněnými hodnotami  

2.  Uživatel doplní povinné údaje a pokusí se znovu o uložení požadavku na 

změnu  

5.b  Systému se nepodařilo uložit požadavek na změnu do databáze   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informací, že se mu nepodařilo 

uložit požadavek na změnu do databáze a  zobrazí uživateli zpět editační 

okno dané akce   

2.  Uživatel se pokusí editovaný požadavek na změnu uložit do systému 

znovu   

Poznámky Návrhy obrazovek pro Správu požadavků na změnu se nacházejí v Příloze 

B, kapitola Integrovaná kontrola změn 

 

10. UC.29 Přidání požadavku na změnu 

Úroveň Sub-funkce 

Primární Hlavní uživatel 
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aktér 

Předpoklady  Vznik chyby nebo potřeby vylepšení  

Min. záruka Uložení současné pozice v postupu metodiky a neuložených dat do logu 

Zár. úspěchu Požadavek na změnu je přidán do databáze systému 

Spouštěč Uživatel klikne na tlačítko Nová změna ve formuláři Správu požadavků na 

změnu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém zobrazí obrazovku Nový požadavek na změnu 

2. Uživatel vyplní potřebné informace 

3. Systém požadavek uloží a informuje o tom uživatele 

 

Rozšíření 3.a  Systému se nepodařilo uložit nový požadavek do databáze 

1.  Systém zobrazí chybové hlášení s informací, že se požadavek nepodařilo 

uložit a zobrazí obrazovku nový požadavek na změnu s daným požadavkem 

2.  Uživatel se pokusí požadavek znovu uložit do systému 

Poznámky Návrhy obrazovek pro Přidání požadavku na změnu se nacházejí v Příloze 

B, kapitola Integrovaná kontrola změn 

 

11. UC.30 Správa milníků 

Úroveň Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 

Předpoklady  Je třeba zadat časové omezení projektu  

Min. záruka Uložení současné pozice v postupu metodiky a neuložených dat do logu 

Zár. úspěchu Přidání, editace a smazání milníků 

Spouštěč Uživatel klikne na tlačítko Milníky v WBS editoru nebo v Gantt diagram 

editoru 

Hlavní 

scénář 

1. Uživatel vybere sekci Milníky 

2. Systém zobrazí obrazovku Zobrazení milníků a vypíše všechny uložené 

milníky 

3. Uživatel si vybere milník pro smazání 

4. Systém provede požadovanou akci a zapíše ji do databáze systému 

Rozšíření 2.a  V systému nejsou uloženy žádné milníky, systém nemá co zobrazit   

1.  Systém zobrazí prázdnou tabulku jen s řádkem pro vložení nového 

záznamu  

2.  Uživatel nemá co editovat, pokračuje s prací se systémem   

2.b  Systému se nepodařilo připojit k databázi   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informaci, že se mu nepodařilo 

připojit k databázi   
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2.  Uživatel pokračuje s prací se systémem 

3.a  Uživatel chce přidat nový milník 

1.  Uživatel vepíše údaje do posledního prázdného řádku tabulky 

3.b  Uživatel chce editovat milník 

1.  Uživatel vybere milník k editaci 

2.  Systém umožní editaci vybraného záznamu (tlačítko editace se změní na 

tlačítko uložení) 

3.  Uživatel změní informace o Milníku 

4.a  Uživatel při editaci nebo přidání nevyplnil všechny povinné údaje 

(povinné jsou všechny) 

1.  Systém uživatele upozorní na neúplnost údajů a znovu zobrazí uživateli 

formulář s vyplněnými hodnotami.   

2.  Uživatel doplní povinné údaje a pokusí se znovu o zapsání požadované 

akce do databáze systému  

4.b  Systému se nepodařilo zapsat požadovanou akci do databáze   

1.  Systém zobrazí chybovou hláškou s informací, že se mu nepodařilo 

zapsat požadovanou akci do databáze a zobrazí uživateli zpět předchozí 

okno   

2.  Uživatel se pokusí o zapsání požadované 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 uživatel 

Předpoklady  Uživatel prošel exekuční fází a všechna práce projektového týmu byla 

dokončena  

Mini. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. 

úspěchu 

Vybrané dokumenty pro ukončení projektu budou vyplněny 

Spouštěč Spuštění závěrečné fáze daného projektu 

Hlav. scénář 1. Uživatel vyplní dokument Závěrečnou zpráva  (UC.32 Závěrečná 

zpráva o projektu) 

 

13. UC.32 Závěrečná zpráva o projektu 

Úroveň Uživatelská 

Prim. aktér Hlavní uživatel 
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Předpoklady  Byla zahájena závěrečná fáze daného projektu  

Min. záruka Uložení současné pozice o postupu metodiky 

Zár. úspěchu Formulář vyhodnocení projektu bude vyplněn 

Spouštěč Spuštění Formuláře pro vyhodnocení projektu 

Hlavní 

scénář 

1. Systém nabídne stažení šablony Formuláře vyhodnocení projektu 

2. Uživatel stáhne šablonu na svůj terminál a vyplní částečně nebo celý 

Formulář vyhodnocení projektu, dokument si uloží podlé vlastní 

potřeby 

Poznámky Šablona Závěrečné zprávy o projektu se nachází na CD ve složce 

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 možností 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, 

každá následná komponenta bude automaticky očíslována podle pravidel pro 

tvorbu WBS stromu 

 Work package a aktivity (nejnižší 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 již je aktivitou bude možno 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 využitých zdrojů je zadáván v řetězci, kdy jednotlivé počty jsou odděleny 

čárkou, toto pole obsahuje tolik položek, kolik je zadaných zdrojů ve workspace 

uživatele (např. pokud jsou zadány 4 typy zdrojů -> 0,0,0,0) 

 Pokud uživatel přidá komponentě typ zdroje a potřebný počet, do tabulky 

Source_calendar se takovýto záznam zapíše s nulovým rokem a nulovým týdnem, 

až 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 2: Zobrazení milníků 
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Obrázek 1: Základní vzhled WBS editoru 

2. Správa milníků 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných milníků 

 Každý záznam je možné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouží s tlačítkem Přidat k přidání nového milníku 

 
Obrázek 2: Zobrazení milníků 

3. Gantt diagram editor s plánovačem zdrojů 

 Na začátku se uživateli 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 již 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 

 Každá aktivita zobrazená v levé části obrazovky může mít více typů zdrojů, počet 

využitých zdrojů je zadáván v řetězci, kdy jednotlivé počty jsou odděleny čárkou. 

Toto pole obsahuje tolik položek, kolik je zadaných zdrojů ve workspace uživatele. 

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 každém řádku slouží pro editaci všech informací o komponentě  

 Pomocí tlačítek + a – ve sloupci identifikátoru bude možné 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 

využití všech typů zdrojů za každý týden. 

  Z důvodu plánování zdrojů pro celou organizaci může dojít k tomu, že 

potřebujeme v určitém týdnu konkrétní typ zdroje ten, však může 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 výstražnému označení červenou barvou  

 
Obrázek 3: 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 důležitých z hlediska Gantt 

diagramu 

 Díky combo boxu je možné přepínat mezi komponentami 

 Je možné spravovat využití zdrojů (přidávat, editovat a mazat) 
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 Všechny změny, kromě změn zdrojů je nutné posléze uložit 

 
Obrázek 4: 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 požadavku na 

změnu 

 Zobrazeny jsou jen nejnovější (aktuální) verze všech problémů 

 Tlačítkem detail lze zobrazit detail požadavku na změnu  

 Tlačítko přidat slouží k zadání nového problému 

 
Obrázek 5: Zobrazení požadavků na změny 

6. Nový požadavek na změnu 

  Novému požadavku je automaticky přiřazeno ID a začíná verzí 1.0 

 Možné typy požadavků na změnu jsou Chyba a Potřeba vylepšení 
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Obrázek 6: Nový požadavek na změnu 

7. Editace požadavku na změnu a jejich verzí 

 Umožňuje správu a zobrazení požadavků na změnu a jejich verzí, verzi je možné 

vytvořit, editovat nebo smazat 

 Výběrem v combo boxu verze se zobrazují detaily jednotlivých verzí, které je 

možno 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 požadavku na změnu 

obsahující jen zodpovědnou osobu, stav a datum vzniku verze 

 
Obrázek 7: Editace požadavku na změnu a jejich verzí 

8. Správa typů zdrojů 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných typů zdrojů 

 Každý záznam je možné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouží s tlačítkem Přidat k přidání nového typu zdroje 



20 

 

 
Obrázek 8: Správa typů zdrojů 

9. Kalendář dovolených 

 Jde o jednoduché databázové okno s výpisem všech zadaných dovolených 

 Každý záznam je možné jednoduše editovat nebo smazat pomocí tlačítka u 

příslušného záznamu 

 Poslední (prázdný) řádek slouží s tlačítkem Přidat k přidání nové dovolené 

 
Obrázek 9: Kalendář zdrojů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


