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Abstrakt 

Řízení projektů je uplatnění znalostí, poznatků, dostupných nástrojů, pomocí kterých 

projekt dokáţeme dovést k očekávanému konci. Existuje mnoho různých metodik, které 

ukazují postup, jak řídit projekt. Záleţí na tom, v jakém oboru se projekt pohybuje. 

Metodiky pro řízení projektů v informačních technologiích (IT), které vyvíjejí software, 

mají také svá vlastní specifika. Jsou taková, ţe existují různé přístupy k danému vývoji 

software. Cílem této diplomové práce je navrhnout novou metodiku pro řízení projektů v IT 

za pomocí agilních přístupů, která se skládá ze čtyř fází. Tato diplomová práce zpracovává 

Předprojektovou a Exekuční fázi. Agilní přístupy jsou zapracovány do Exekuční fáze. 

Dalším výstupem diplomové práce jsou návrhy online formulářů pro dané fáze navrţené 

metodiky. 

 

Klíčová slova:  projekt, metodika, metodologie, řízení projektů, agilní metodiky, PMBOK, 

PRINCE2, Scrum, Extrémní programování, NPV, ROI, LFM, řízení rizik, 

formuláře  

 

 

Abstract 

Project management is the application of skills, knowledge, and available tools.  So that, we 

can finish a project like is expected. There is lot of methodologies, which shows how to 

manage the project. It depends on domain of that project, which methodology we have to 

use. Methodologies of project management in Information Technology (IT), which are 

supposed to develop software, have their own specifics too. Specifics for them are different 

ways how to develop software. Goal of that diploma thesis is to design a new methodology 

of project management, which uses agile approach. That methodology has to consist of four 

phases. This diploma thesis describe Pre-project phase and Execution phase. Agile 

approach is used in Execution phase. One of the outputs of this diploma thesis are designs 

of online forms for those phases of designed methodology. 

 

Keywords: project, methodology, project management, agile methodology, PMBOK, 

PRINCE2, Scrum, Extreme Programming, NPV, ROI, LFM, risk management, 

forms 
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1 Úvod 

Pojem řízení projektů se v dnešní době v České republice stává jakýmsi „zaklínadlem“, 

které kaţdý pouţívá, ale ve své podstatě většina vlastně neví, co to přesně obnáší. Je to 

způsobeno tím, ţe nauka o řízení projektů k nám proniká aţ v posledních letech. 

V komunistických dobách se tímto většina lidí zabývat nemusela. Kdeţto v ostatních 

zemích, kde komunismus nebyl, se řízení projektů postupně vypracovávalo, hledaly se lepší 

a lepší řešení a tak tam má tento obor hluboké kořeny. Řízení projektů je důleţité se 

věnovat a dobře mu rozumět, neboť to přináší pak jenom samý uţitek. 

 

Řízení projektů je vlastně uplatnění znalostí, poznatků, dostupných nástrojů a technik na 

aktivity projektu tak, aby na konci projektu byly splněny všechny poţadavky na projekt, 

respektive jeho cíle. V dnešní době je zpracováno mnoho různých přístupů k řízení 

projektů. Jaký zvolit přístup, záleţí na mnoho faktorech. Například na tom, v jakém oboru 

projekt provádíme, jaké jsou filozofické myšlenky společnosti, ve které pracujeme, nebo 

náš samotný přistup k řízení. Tyto přístupy k řízení jsou zpracovány ve formě metodik pro 

řízení projektů. Tato práce se zabývá řízením projektů v informačních technologiích (IT).  

 

Název práce je Metodologie řízení projektů za pomoci agilních přístupů. Slovo 

metodologie vychází z anglického slova „methodology“, které lze přeloţit jako metodika, 

ale i jako metodologie. V češtině je význam těchto slov, hlavně v oblasti informačních 

technologií, zaměňován. V důsledku tohoto častého zaměňování se jiţ neklade u těchto slov 

velký význam na rozdílnost výkladu. Pravý význam je takový, ţe metodika je obecně 

pracovní postup neboli souhrn doporučených praktik a postupů. V rámci uplatnění 

metodiky se nasazují specifické postupy, které se nazývají metody. Na druhé straně 

metodologie, z řeckého slova „methodos“ (sledování, stopování), je vědní disciplína, která 

se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Jinými slovy metodologie je přemýšlení 

o vhodnosti a pouţitelnosti metod. V této práci je navrţena metodika pro řízení projektů 

v informačních technologiích, neboli pracovní postup jak řídit daný projekt.  

 

Jak jiţ bylo naznačeno, tato práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení projektů za 

pomocí agilních přístupů. Neţ se popisuje navrţená metodika, tak v první části se práce 

zabývá tím, co to je vlastně projekt. Poté je zaměřena na řízení projektu. Kde je popsána 

historie, struktura a základní rámec řízení projektů. V následující části jsou současné hlavní 

trendy v rámci metodik řízení projektů. Důleţitým bodem diplomové práce je Kapitola 

Řízení projektů v informačních technologiích. Tato kapitola popisuje, jaký je přístup 

k řízení projektů v tomto oboru a specifika této oblasti řízení projektů oproti jiným 

oblastem. Jsou zde vysvětleny, několikrát zmiňované, agilní přístupy k řízení projektů. 

Agilní přístupy, respektive metodiky, jsou v dnešní době velkým hráčem na poli řízení 

projektů. Lidé začínají přicházet na to, ţe tradiční přístupy, které doposud dodrţovali, 

nejsou aţ tak vhodné pro dnešní uspěchanou dobu. Agilní přístupy jsou nastaveny tak, aby 

měli rychlejší postup a hlavně intenzivní komunikaci. To jak se zákazníkem projektu, tak 
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i v rámci projektového týmu. Neboť komunikace, ať jiţ v rámci řízení projektů, nebo 

například v rámci mezilidských vztahů, je nejdůleţitější věc. 

 

V další části diplomové práce je popsaná navrţená metodika pro řízení projektů. Tato 

metodika propojuje jak tradiční, tak agilní přístupy k řízení projektů a je postavena na míru 

firmám z oblasti informačních technologií, které se zabývají vývojem software. 

V diplomové práci je také zmíněno i porovnání navrţené metodiky a praxe. Neboli, jak se 

aktuálně přistupuje k řízení projektů v jedné z IT firem. Pro danou metodiku jsou 

zpracovány i návrhy na online formuláře, které jsou přiloţeny v příloze. 
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2 Projekt 

Metodiky řízení projektů se zabývají jakým způsobem přistupovat k vedení projektu, tato 

kapitola shrnuje, co je to vlastně projekt. Projekt je časově omezená pracovní činnost, 

jejímţ cílem je vytvoření jedinečného produktu, sluţby, nebo dosaţení jiného výsledku 

(citováno dle Schwalbe [1]). Projekt se od běţného provozu firmy, neboli operačních či 

provozních činností, liší tím, ţe po splnění stanovených cílů, respektive uplynutí času 

projektu, skončí. Kdeţto na druhé straně provozní činnosti pokračují dále. 

 

Jiţ z definice projektu vyplývají vlastnosti projektu – kaţdý projekt má určený cíl a je 

dočasný. To jsou základní vlastnosti projektu. Následující odstavec shrnuje a popisuje 

základní vlastnosti projektu: 

 Jednoznačně určený cíl – kaţdý projekt má určený cíl nebo záměr. Ať uţ se jedná 

o samostatně stojící projekt mimo firmu anebo vnitrofiremní projekt, tak vţdy by 

z projektu měl být nějaký výstup a to ve formě produktu, sluţby či jiného výsledku. 

Například vnitrofiremní projekt, jehoţ úkolem je zjištění moţností na ušetření 

nákladů firmy. Cílem tohoto projektu bude vypracování zprávy, která určuje 

moţnosti, kde firma můţe ušetřit. Výstup tohoto projektu pak můţe být základem 

pro vytvoření dalších projektů. 

 Projekt je dočasný – kaţdý projekt má určený začátek a konec, kdy by měl 

skončit. Jak jiţ bylo zmíněno výše, touto vlastností se liší od provozních činností. 

 Řešení projektu je vypracováváno postupně – na začátku projektu je stanoven 

určitý cíl a řešení není mnohdy jednoduché. Projekty je proto vhodné řešit po 

menších krocích a postupně vypracovávat řešení. Pro naplánování a určení těchto 

kroků slouţí plán projektu. 

 Projekt vyžaduje určité zdroje – kaţdý projekt vyţaduje určité zdroje, ať jiţ 

materiální (finance, hardwarové či softwarové vybavení, atd.), tak do zdrojů se 

započítávají i lidé, tzv. lidské zdroje. Například lidé zapojení do projektu mohou 

být v rámci jedné firmy i z více oddělení. Stane se to například v případě, kdyţ 

v rámci projektu v oddělení prodeje se zapojují lidé z IT, kteří napomáhají 

vypracovat softwarové řešení. Do lidských zdrojů projektu započítáváme i lidi 

z jiných firem, kteří jsou například z dodavatelských, či konzultačních firem. 

 Projekt má určitého zadavatele, respektive zákazníka – v rámci projektu 

vystupuje mnoho zainteresovaných stran (účastníků), ale jeden by měl být 

zadavatel (vlastník) projektu, který většinou určuje hlavní směr projektu a 

vyčleňuje na něj finanční zdroje. V rámci vnitrofiremních projektů mohou být 

zadavateli projektu vyšší manaţeři, kteří rozhodli, ţe se nějaký projekt bude 

vypracovávat a rozhodují o financích daného projektu.  

 Součástí projektu je neurčitost – projektový manaţer i všechny zainteresované 

strany mohou pracovat, jak nejlépe to jde a stejně není zaručeno, ţe projekt dopade 

dobře. Projekt mohou více nebo méně ovlivnit vnitřní i vnější faktory. Na kaţdý 

projekt působí různé faktory. Eliminací těchto faktorů a reakce na tyto rizika se 

zabývá řízení rizik. 
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Existují různé projekty s různými vlastnostmi a omezeními. Jsou projekty, na kterých se 

například můţe podílet tisíce lidí nebo také jenom jeden člověk. Mají různé časové 

rozmezí, které můţe být jenom jeden den, nebo také několik let. Díky této rozdílnosti 

projektů je definováno trojí omezení projektu (anglicky triple constraint). 

 

Trojí omezení projektu značí, ţe kaţdý projekt je omezen třemi omezeními. Je to rozsah, 

potřebný a náklady. Projektový manaţer musí často mezi těmito konkurujícími cíli najít 

optimální vyváţení. Grafické vyjádření těchto omezení znázorňuje Obrázek 1 Trojí 

omezení projektu. Často se znázorňuje také jako trojúhelník (viz Obrázek 2 Trojí omezení 

projektu znázorněné jako trojúhelník). Kaţdé z těchto omezení (rozsah, čas, náklady) má na 

začátku projektu vytyčen určitý cíl. Manaţer při zamýšlení nad těmito omezeními si 

pokládá následující otázky: 

 

V rámci rozsahu:  

 Jaké práce budou v rámci projektu provedeny?  

 Jaký výrobek, sluţbu, či jiný výsledek očekává zákazník, respektive zadavatel 

projektu po jeho dokončení? 

V rámci času: 

 Kolik času bude potřeba k dokončení projektu? 

 Jaký je časový plán projektu? 

V rámci nákladů: 

 Jaké budou náklady na celkové dokončení projektu? 

 Jaký je finanční rozpočet projektu? 

 
Obrázek 1 Trojí omezení projektu 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, tyto tři omezení (rozsah, čas a náklady) mají na začátku projektu 

vytyčený určitý cíl, kterého chtějí dosáhnout. V ideálním světě by manaţer nemusel řešit 

vztah těchto omezení a všechny by mohly dosáhnout svého vytyčeného cíle. Tedy rozsah 

projektu by zůstal maximální za dodrţení minimálního času a neomezených nákladů. Ale 

takto to bohuţel nefunguje a proto manaţer se musí vyřešit, jak rozvrhnout projekt. 

Nejběţnější postup je, ţe se zaměří majoritně na jedno kritérium a další dvě se podřídí. Coţ 
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znamená, zaměří-li se na čas, tak se sníţí rozsah projektu a případně zvýší náklady, tak aby 

se stihl dokončit projekt ve stanoveném čase. Jsou-li naopak nutné náklady, je třeba upravit 

rozsah projektu a čas. Pokud je nejdůleţitější rozsah, můţe být nutné upravit náklady a čas 

vymezený na projekt. Jinými slovy, je nutno najít vhodný kompromis mezi těmito třemi 

kritérii, který vyhovuje právě prostředí, moţnostem a podmínkám v jakých se projekt 

nachází.  

 

 
Obrázek 2 Trojí omezení projektu znázorněné jako trojúhelník 

 

Někdy se v rámci trojího omezení udává i čtvrté omezení, respektive veličina, a to je 

kvalita. Ta bývá klíčovým faktorem řešení projektů a také uspokojení zákazníka či 

zadavatele. Potom se hovoříme o čtvero omezení projektu (anglicky quadraple constraint). 

Manaţer by pak k základním třem omezením měl uvaţovat s omezením kvality. Jiné 

názory na tuto problematiku se zase přiklánějí k tomu, ţe kvalita není čtvrtým omezením. 

Kvalita, a tedy i spokojenost zákazníka, v podstatě vychází a je nedílnou součástí rozsahu, 

času a nákladů na projekt. Pokud se nebude manaţer, respektive projektový tým, těmto 

omezením a otázkám dostatečně věnovat, tak sice splní stanovený rozsah, čas i náklady, ale 

nesplní normy či standarty kvality, případně uspokojí zadavatele. Uspokojení poţadavků 

zadavatele se nejlépe dosáhne soustavnou a intenzivní komunikací. Projektový tým musí 

dbát na to, aby splnil jeho očekávání. To, jak provádět intenzivní komunikaci se 

zadavatelem se dozvíme dále v kapitole o agilních metodologiích.  

 

Pohled na trojí omezení projektu se nadále vyvíjí a vyskytují se i nové pohledy. V knize 

PMBOK[2] se hovoří o šesti omezeních, které by se měly sledovat. Jsou to tradiční tři - 

rozsah, čas a náklady. A poté rizika, zdroje a kvalita (viz Obrázek 3 Rozšířené trojí 

omezení). Lze namítnout, ţe kvalita, jak jiţ bylo zmíněno, je výstupem z hlavních tří 

omezení. Zdroje lze zahrnout pod cenu. A rizika lze zahrnout úplně všude, protoţe riziko se 

můţe vyskytnout kdekoliv. Těchto 6 omezení ještě více napomáhá k lepší správě 

poţadavků zadavatele a jeho očekávání. Do jaké míry je toto nové vyjádření trojího 

omezení potřebné a zda by měl projektový tým pouţívat původní anebo nové, záleţí na 

zváţení u kaţdého projektu. Většinou se pouţívá hlavně trojí omezení – rozsah, čas, 

náklady. 
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Obrázek 3 Rozšířené trojí omezení 

 

Závěrem je důleţité říci, ţe ať jsou omezení a vlastnosti projektu všelijaké, pro úspěch 

projektu je důleţitý dobrý projektový manaţer, který dokáţe správně řídit projekty podle 

nastolené metodologie, komunikuje se zadavatelem a projektovým týmem, a dokáţe projekt 

dovést do zdárného konce. 
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3 Řízení projektů 

Řízení projektu je uplatnění veškerých poznatků, dovedností, nástrojů a technik na aktivity 

(činnosti) projektu takovým způsobem, aby byly splněny poţadavky na projekt (citováno 

dle Project management institute [2], strana 8). Účelem a cílem projektového řízení je 

zajištění účinného řízení procesu cílené změny nebo výkony úkolu tak, aby vytvořil 

očekávaný výsledek a uţitek. Jinými slovy je projektové řízení nástrojem, pomocí kterého 

projekt dokáţeme dovést k očekávanému a touţenému konci. Při řízené více projektů 

dohromady hovoříme o programu, který má svého programového manaţera a zastřešuje 

více projektů. Například stavbu domu můţe označit jako program a jednotlivé úseky 

(stavba střechy, stavba základů, řešení zahrady, atd.) jako jednotlivé projekty. 

 

Vhodně zvolený přístup k řízení projektů a precizní provedení je základem úspěchu celého 

projektu.  

3.1 Historie 
 

Většina lidí si můţe myslet, ţe obor řízení projektů je moderní obor, ale opak je pravdou. Je 

to způsobeno hlavně tím, ţe v České republice se lidé začali více zabývat řízením projektů 

aţ po pádu komunismu. Z toho plyne představa, ţe tento obor je současným trendem. 

Řízením projektů se zabývají lidé jiţ od konce devatenáctého století. Tehdy byly stanoveny 

první základní koncepce řízení projektů. První hybnou silou, pro stanovení základních 

principů, byl například v 60. letech 19. století státní projekt transkontinentální ţeleznice 

v USA. Kdy vedoucí tehdy museli zorganizovat práci tisíců dělníků a velkého mnoţství 

materiálů.  

 

Později, na počátku 20. století, začal Frederick Taylor (1856–1915) s podrobnými studiemi 

práce. Prokázal, ţe při zaměření na elementární prvky lze práci analyzovat a vylepšovat. 

Své studie uplatňoval v ocelárnách jako způsob zvyšování produktivity. Ve stejné době 

prováděl studie také Taylorův kolega Hengry Gantt (1861–1919), který studoval pořadí 

pracovních operací. Vznikly Ganttovy diagramy, které pomáhají organizovat práci. Tyto 

diagramy se díky své jednoduchosti a efektivnosti pouţívají, v téměř nezměněné podobě, i 

po tolika letech jako analytický nástroj manaţerů. Díky Taylorovi a Ganttovi se řízení 

projektů stal charakteristickým oborem, který vyţaduje studium a disciplínu.  

 

Druhá světová válka posunula mnoho odvětví kupředu a to i řízení projektů. Díky 

rozsáhlým státním a vojenským projektům za války, které se musely potýkat se zmenšující 

nabídkou pracovních sil, se zavedly nové organizační struktury. Byly to síťové diagramy, 

označovány jako Pertovi diagramy, a také metody kritické cesty. Tyto diagramy a metody 

umoţňovali manaţerům větší kontrolu a lepší náhled do rozsáhlých projektů. Na začátku 

šedesátých let se začaly na činnosti v podniku aplikovat obecné teorie soustav. Jedna z nich 

například popisuje podnik jako lidský organismus. 
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Pohled na podnik jako na organismus ukazuje, ţe spolupráce všech subjektů v rámci 

podniku je důleţitá pro jeho prosperitu. Kdyţ všechny části efektivně spolupracují, lze 

dosáhnout konkrétních cílů, respektive cílů projektů. Do současné doby bylo vyvinuto 

mnoţství podnikových modelů, které sdílí základní myšlenku spolupráce. 

 

V současné době je řízení projektů rozděleno na dva hlavní trendy. Jsou to: 

 Plánování a kontrola shora dolů – hlavní myšlenkou je, ţe celopodnikové 

rozhodování na nejvyšší úrovni o celém portfoliu projektů.  

 Plánování zdola nahoru – klade důraz na jednodušší návrhy projektu, kratší 

ţivotní cykly, efektivní spolupráci mezi členy týmu i zákazníkem a zapojení členů 

týmu do rozhodování. Tento přístup zastřešují agilní metodiky (např. Scrum, 

extrémní programování, atd.), o kterých se dozvíme více později v diplomové 

práci. 

 

3.2 Základní rámec řízení projektů 
 

Řízení projektů můţeme definovat pomocí základního rámce řízení projektů, který ilustruje 

rozdělení oblasti poznatků, nástroje a techniky řízení projektů (viz Obrázek 4 Základní 

rámec řízení projektů).  

 

Základní rámec řízení projektů je rozdělen do tří částí – potřeby a očekávání účastníků, 

oblasti poznatků pro řízení projektů a poslední část jsou nástroje a techniky pro řízení 

projektů. Je vidět, ţe základem všeho jsou potřeby a očekávání účastníků projektu, kteří 

interagují s projektem. Poté při řízení projektu je třeba se zabývat oblastmi poznatků pro 

řízení projektů, kde nejdůleţitější, která všechny propojuje, je řízení lidských zdrojů. 

Všechny oblasti poznatků vyuţívají určité nástroje a techniky pro svou práci. 
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Obrázek 4 Základní rámec řízení projektů 

 

3.2.1 Účastníci projektu 

 

První část, účastníci projektu a jejich očekávání a potřeby, zahrnuje účastníky, neboli 

zainteresované strany, které jsou zahrnuty do řešení projektu, nebo ovlivněny aktivitami 

projektu. Těmto osobám se také i u nás často nazývá anglickým slovem stakeholder. Mezi 

tyto osoby se řadí objednatel projektu, projektový tým, podpůrný personál, zákazníci, 

uţivatelé, dodavatelé, ale i samotní oponenti projektu. Všechny tyto osoby určitým 

způsobem projekt ovlivňují, nebo jsou ovlivňovány projektem. Kaţdého účastníka ovšem 

projekt můţe ovlivňovat různým způsobem a také účastník můţe mít různé zájmy. 

Udrţování dobrého vztahu s účastníky projektu, a díky tom schopnost pochopit a naplnit 
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potřeby a očekávání účastníků, jsou důleţité body při řízení projektů a neoddělitelnou 

součástí úspěchu projektu.  

 

3.2.2 Oblasti poznatků pro řízení projektů 

 

Oblasti poznatků pro řízení projektů shrnují nejdůleţitější okruhy, kterými by se měl 

projektový manaţer, respektive projektový tým, při řízení projektu určitým způsobem 

zabývat. Jsou rozděleny do dvou kategorií.  

 

Základní funkce, které vyplývají z trojího omezení projektu: 

 Řízení rozsahu – zabývá se určením a řízením všech prací, které jsou potřebné pro 

dokončení projektů ve stanoveném rozsahu 

 Řízení času – definuje odhad doby, která je potřeba pro dokončení daných prací. 

Dále se zabývá návrhem vyhovujícího časového plánu a zajištěním dokončením 

projektu včas. 

 Řízení nákladů – obsahuje sestavování a řízení rozpočtu projektu 

 

Podpůrné funkce: 

 Řízení kvality – se zabývá tím, aby projekt naplnil určené nebo přepokládané 

potřeby, pro jejichţ splnění byl původně řešen 

 Řízení rizik – se věnuje identifikaci, analýze, tvorbě protiopatření, a evidenci rizik 

 Řízení lidských zdrojů – zabývá se přístupem a efektivním zasazením lidí do 

řešení projektu. Jako jsou motivační techniky, týmové smlouvy, atd. Je důleţitou 

oblastí poznatků, neboť se pouţívá v podstatě ve všech ostatních oblastech. 

 Řízení komunikace – definuje vytváření, shromaţďování, distribuci a ukládání 

informací o řešeném projektu  

 Řízení obstarávání – se zabývá pořizováním (výběrem a nákupem) zboţí, 

respektive sluţeb z vnějšího zdroje. V informačních technologiích se pouţívá 

anglické slovo outsourcing, pro zajištění jednotlivých sluţeb, či zboţí, z vnějšího 

zdroje. 

 Řízení integrace – je průřezovou oblastí, která se vzájemně ovlivňuje s ostatními 

oblastmi poznatků. Zajišťuje, ţe všechny součásti projektu se provedou ve 

stanovený čas a projekt se tak dokončí úspěšně. 

 

3.2.3 Nástroje a techniky pro řízení projektů 

 

Nástroje a techniky pro řízení projektů napomáhají manaţerovi projektu, respektive 

projektovému týmu, při práci ve všech oblastech poznatků pro řízení projektů. Bez nástrojů, 

které usnadňují výpočty, evidenci, analýzu, rozhodování se nelze u naprosté většiny 

projektů obejít. Příklady důleţitých nástrojů a technik: Ganttův diagram, matice rizik, 

výpočet návratnosti investice, čistá současná hodnota, plán řízení komunikací, atd. Některé 
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z těchto nástrojů a technik jsou rozepsány dále v kapitole 6 Návrh metodiky pro řízení 

projektů. 

 

3.3 Řízení projektů v rámci organizace 
 

Řízení projektů není v naprosté většině případů pouze o projektu, ale musí se nahlíţet na 

projekt v kontextu celé organizace. Mnoho projektů končí nezdarem kvůli firemní politice 

a neprosazení projektu v rámci firmy. Vyřešení těchto problémů je někdy i nejtěţší prací 

manaţera projektu. Musí prosadit projekt v rámci firmy, identifikovat všechny účastníky 

zapojených do řešení projektů a dostatečně se jim věnovat. Zejména odhalit odpůrce 

a přijmout adekvátní postoj. Z toho vyplývá, ţe pokud projektový manaţer chce, aby jeho 

projekt uspěl, musí na organizaci nahlíţet jako na celek, ale také jako na jednotlivé lidi. 

Toto rozdělení a náhled na organizaci zajišťují čtyři základní rámce, které popisují danou 

organizaci z různých stran a rozloţení. 

Rámce, ve kterých se definuje organizace: 

 Strukturální rámec – zahrnuje způsob strukturování organizace (o organizačních 

strukturách je napsáno více v kapitole 3.3.1 Organizační struktura). Tento rámec je 

racionální a zaměřen na reálné role a povinnosti různých skupin v organizaci. 

Zabývá se hierarchií společnosti, koordinací řízení a seskupením lidí v rámci 

organizace. To znamená, jestliţe jsou pracovníci např. IT oddělení v rámci jednoho 

oddělení nebo v různých organizačních strukturách v rámci více oddělení.  

 Rámec lidských zdrojů – je zaměřen na spolupráci mezi potřebami celkové 

organizace a potřebami jednotlivých osob. Mezi těmito potřebami často panuje 

nesoulad. Organizace by potřebovala, ať lidí pracují co nejvíce hodin týdně. A lidí 

zase vyţadují určitý volný čas od práce. Existují různé přístupy k tomuto tématu a 

vytvoření funkční spolupráce. Záleţí jakou metodiku a firemní kulturu daná 

organizace preferuje.  

 Politický rámec – se zaměřuje na organizační a osobní politiku. V kaţdé 

organizaci, i kdyţ to na první pohled nemusí být patrné, existuje určitá konkurence 

mezi jednotlivci i skupinami, kteří chtějí být u moci. V rámci těchto politických 

bojů existují určité koalice, které se dohodnou na vzájemné spolupráci. Chtění být 

u moci vychází z toho, ţe kdo je u moci, má nejlepší přístup ke zdrojům. Kdo má 

zdroje můţe potom provést co nejvíce svých záměrů a myšlenek v rámci 

organizace. Proto projektový manaţer, či projektový tým, se musí věnovat 

i politické stránce věci v rámci organizace. Vědět, kdo projekt podporuje a kdo je 

proti danému projektu. V ideálním světě je organizace jako celek, bez těchto 

vnitropolitických bojů. Ale jak jiţ bylo zmíněno výše, vţdycky určité politické boje 

a zájmy existují. Vše ale musí být v rámci „zdravého rozumu“, aby na těchto bojích 

netratila samotná organizace. 

 Symbolický rámec – se věnuje symbolům a jejich významu v dané organizaci. 

Tento rámec by mohl být zahrnout i do politického rámce. Nezabývá se tím, ţe 

kdyţ v organizaci k něčemu dojde, co se stalo, ale co to znamená. Například, kdyţ 
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na schůzku o zahájení projektu dorazí i sám generální ředitel organizace, zda je to 

dobré nebo špatné znamení. Jestliţe se přišel podívat z důvodů, ţe projekt vypadá 

dobře anebo z důvodů, ţe uvaţuje o jeho ukončení. 

 

3.3.1 Organizační struktura 

 

Organizační struktura popisuje rozdělení firmy. Je to oficiální hierarchické uspořádání 

vztahů mezi jednotlivými pracovními místy v rámci organizačních vztahů a vztahů mezi 

útvary v rámci organizace. Zabývá se vztahy nadřízenosti a podřízenosti, a zahrnuje 

vzájemné kompetence, vazby a odpovědnosti. Organizační struktura je nezbytná pro řízení 

většího počtu lidí. 

 

Existuje mnoţství organizačních struktur. Ale hlavní myšlenky všech můţeme rozdělit do 

tří skupin – funkční, projektová, maticová. Ve firmách se mnohdy vyuţívají v různé míře 

všechny tři. Jedna z těchto skupin je ovšem hlavní. Druhy organizační struktury: 

 Funkční – zobrazuje běţnou organizační hierarchii, která se při pojmu organizační 

struktura kaţdému vybaví. Je rozdělena od nejvyššího postu v organizaci po 

nejniţší. Podřízení zaměstnanci daného sektoru se věnují pouze své specializované 

činnosti. Například v rámci vysoké školy jsou fakulty a ty vyučují pouze to, k čemu 

jsou určeny. Fakulta elektrotechniky a informatiky vyučuje informatiku a ne dějiny 

umění. Funkční organizační struktura vyjadřuje Obrázek 5 Funkční organizační 

struktura. Nevyšší postavení má výkonný ředitel, který má pod sebou jednotlivé 

náměstky. Ti mají pak pod sebou své zaměstnance. 

 

Výkonný ředitel

Náměstek pro IT
Náměstek pro 

vývoj

Náměstek pro 

lidské zdroje

Náměstek pro 

ekonomiku

Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci

 
Obrázek 5 Funkční organizační struktura 

 

 Projektová – je ve své podstatě také hierarchickou strukturou. Jenom oproti 

funkční zobrazuje místo náměstků, kteří podléhají výkonnému řediteli, projektové 

manaţery. Ti vedou týmy zaměstnanců ve svém projektu. Zaměstnanci na jednom 
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projektu mají různé profese, tak aby byl projekt obsazen tak, jak má. Tato struktura 

se hojně vyuţívá ve firmách, které se věnují řešením projektů pro jiné organizace. 

Vytvoří projektový tým přímo na míru firmě, která si projekt objednala. Danou 

organizační strukturu popisuje Obrázek 6 Projektová organizační struktura. 

Výkonný ředitel má pod sebou jednotlivé projektové manaţery, kteří vedou 

projekty a mají své zaměstnance. 

 

Výkonný ředitel

Projektový 

manažer A

Projektový 

manažer B

Projektový 

manažer C

Projektový 

manažer D

Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci

 
Obrázek 6 Projektová organizační struktura 

 

 Maticová – je propojení projektové a funkční organizační struktury. Je sestavena 

tak, ţe zaměstnanci mají svého stálého vedoucího a pracoviště, ale přitom jsou 

i zařazování do různých projektů podle potřeby. Tam podléhají projektovým 

manaţerům. Do daných projektů jsou podle potřeby zařazeni zaměstnanci napříč 

celé struktury organizace. Tuto strukturu popisuje Obrázek 7 Maticová organizační 

struktura. Nejvyšší postavou v hierarchii společnosti je výkonný ředitel, který má 

pod sebou náměstky, a ti mají jednotlivé zaměstnance. Pak je skupina projektových 

manaţerů, kteří vedou jednotlivé projekty. V těchto projektech jsou zaměstnáni 

zaměstnanci různých oddělení. Mohou být zaměstnáni na plný úvazek, či částečný 

a pracovat i na více projektech naráz. 

 



3 Řízení projektů  22 

 

Projektoví 

manažeři

Zaměstnanci

Výkonný ředitel

Náměstek pro IT
Náměstek pro 

vývoj
Náměstek pro 

lidské zdroje

Náměstek pro 

ekonomiku

Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci Zaměstnanci

Manažer projektu 

A

Manažer projektu 

B

5 IT

3 IT

2 vývoj

4 vývoj

2,5 lidské zdroje

1 lidské zdroje

0,5 ekonomika

2 ekonomika

 
Obrázek 7 Maticová organizační struktura 

 

3.4 Životní cyklus projektu 
 

Projekty jsou řešeny v rámci určitého systému. Součástí projektu je neurčitost a postupný 

vývoj, proto se projekt rozděluje na určité fáze, respektive etapy. Souhrn všech těchto etap 

projektu pak tvoří ţivotní cyklus projektu. Obecně ţivotní cyklus určuje, jaké části díla 

budou v rámci projektu vytvořeny, kdy budou vytvořeny a kdo bude v jednotlivých etapách 

zainteresovaný. V neposlední řadě také určuje, jak bude vedení organizace kontrolovat 

a schvalovat práce provedené na těchto fázích.  

 

Fáze projektu mohou být různé, záleţí na odvětví oboru, metodice, či na konkrétních 

podmínkách. Existují i metodiky, kde se fázím vyhýbá, a dělení exaktně na fáze je 

ponecháno na individuálním rozhodnutí kaţdého projekt manaţera. Projekt se rozdělí do 

takzvaných fází například podle logických celků. Takto se chová metodika PRINCE2. Ta 

sice dělí projekt na fáze, ale nepojmenovává je. Spíše se zaměřuje na procesy uvnitř 

projektu. Jiným příkladem je přístup podle PMBOK[2], kde se rozlišují tři základní fáze 

projektu: 

 Počáteční (initial) 

 Střední (intermediate) – těchto fází můţe být i několik 
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 Závěrečná (final) 

V PMBOK je také navíc zmíněno dělení na fáze podle Morrise. Jsou to fáze: 

 Proveditelnost 

 Plánování a návrh 

 Zavedení a spuštění 

 Uzavření 

Toto rozdělení je nejpodobnější tomu, které jsme zvolili v naší metodice pro řízení 

projektů, kde projekt je rozdělen na 4 fáze:  

 Předprojektová 

 Plánovací 

 Exekuční 

 Závěrečná 

Podrobnosti, co se v jednotlivé fázi má provádět a jakým způsobem je popsáno podrobněji 

v samotném návrhu metodiky, který je v diplomové práci obsaţen v kapitole 6 Návrh 

metodiky pro řízení projektů. 

 

Projekt není rozdělen pouze fázemi, ale i v rámci fáze můţe být kontrolní bod (neboli 

rozhodovací bod). Kontrolní body jsou zpravidla na konci fází, ale i uprostřed při důleţitém 

rozhodnutí. Dávají managementu moţnost se rozhodnout, zda v projektu nadále 

pokročovat, nebo jej ukončit. V rozhodovacím bodu management zváţí a vyhodnotí 

úspěšný postup prací a to, jestli je projekt schopen i nadále pokračovat úspěšně. 
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4 Metodiky řízení projektů 

Kaţdý projekt je individuální, a proto je potřeba jej řídit podle daného prostředí 

a podmínek, ve kterých se projekt vyskytuje. Předchozí kapitola (3 Řízení projektů) 

popisovala obecný rámec řízení projektů, který vychází do určité míry z PMBOK[2]. To, 

jak přesně řídit projekt a provádět veškeré aktivity určují metodiky pro řízení projektů.  

 

Metodik pro řízení projektů existuje mnoho druhů, ať jiţ pro globální vyuţití nebo 

navrţeny přesně pro dané geografické území, či pro danou organizaci. Existují ovšem dvě 

hlavní metodiky, které jsou velmi rozšířené: 

 PMBOK 

 PRINCE 2 

 

4.1 PRINCE 2 
 

Metodika PRINCE 2 je v současné době nejrozšířenější metodikou pro řízení projektů 

v Evropě. Vznikla v roce 1989 ve Velké Británii. Je zaloţena na předchozí verzi PROMPT 

II, která byla navrţena výhradně pro projekty v informačních technologiích. Od svého 

vzniku prošla metodika PRINCE mnoha změnami a vylepšeními. Například značné úpravy 

v roce 1996, kde byla přejmenována na současný název PRINCE 2. V roce 2009 proběhla 

zatím poslední velká revize, která přinesla zejména zjednodušení celé metodiky. 

 

Vlastníkem licencované metodiky PRINCE 2 je Office of Governemt Commerce (OGC), 

coţ je nezávislý úřad Ministerstva financí britské vlády. Byl zaloţen za účelem zlepšení 

státních výdajů ve Velké Británii. Vlastní mimo metodiky PRINCE 2 i známou metodiku 

pro řízení sluţeb ITIL
1
.  

 

Pro metodiku PRINCE 2 je magické číslo 7. Definuje totiţ 7 základních principů, na 

kterých je metodika zaloţena. Tvoří ji 7 základních procesů a popisuje 7 témat.  

 

Sedm základních principů je následujících: 

 průběţné zdůvodnění projektu 

 poučení se ze zkušeností 

 definované role a zodpovědnosti 

 řízení pomocí etap 

 dohled nad projektem na základě výjimek 

 důraz na produkty 

 nutnost upravit metodiku podle aktuálního prostředí 

 

                                                   
1 ITIL – je zkratkou Information Technology Infrastructuce Library. Je to mezinárodně rozšířený standard pro 

řízení a správu sluţeb v IT. Je šířen pomocí knih, CD, školení, konzultací a má širokou základnu certifikací.  
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Na těchto principem metodika PRINCE 2 sestavuje sedm základních procesů: 

 Zahájení projektu (anglicky Starting Up a Project) 

 Inicializace projektu (anglicky Initiating a Project) 

 Řízení projektu (anglicky Directing a Project) 

 Kontrolování etap (anglicky Controlling a Stage) 

 Správa dodání produktu (anglicky Managing Product Delivery) 

 Správa hranic mezi etapami (anglicky Managing a Stage Boundary) 

 Uzavření projektu (anglicky Closing a Project) 

 

Významnou předností metodiky PRINCE 2 je, ţe dané procesy mohou být, v rámci 

přizpůsobení projektu, zjednodušeny. Kaţdý princip má různé moţnosti pouţití podle toho, 

jak je projekt velký. Základní principy metodiky se ovšem musí dodrţovat, aby se dalo 

zaručit, ţe projekt byl řízen podle metodiky PRINCE2, která zaručuje řízení projektu 

v kontrolovaném prostředí. Moţnosti přizpůsobení metodiky jsou popsány konkrétně 

v manuálu k metodice. To je velkým plus oproti metodice PMBOK.  

 

Dalším významným prvkem metodiky PRINCE 2 je, ţe popisuje nejenom na úrovni 

procesů, ale i na úrovni dokumentů. Takţe na jedné straně PRINCE2 je metodikou, která je 

velmi dobře přizpůsobitelná, ale na druhé straně také dobře popisuje, co přesně má 

projektový manaţer dělat. Takţe je lehce pouţitelná i pro méně zkušené projektové 

manaţery, neboť je přesně vede k tomu, co mají dělat. Například průběh zahajování 

projektu podle PRINCE 2 je takový, ţe projektový manaţer sestaví základní podklady pro 

to, aby projektový výbor mohl posoudit, zda projekt má vůbec pokračovat. Pokud řídící 

výbor projekt schválí, tak nastává plánování projektu, nastavení komunikace, projektových 

kontrol, projektových strategií a sepsání obchodního případu, coţ je zdůvodnění a obhájení 

projektu. Poté, kdyţ je projekt naplánován a je vypracován obchodní případ, projektový 

výbor schválí postup do další etapy (procesu). Neustálé schvalování a striktní rozdělení na 

dané etapy umoţňuje určit včas případné problému a provést případné reakce. 

 

Sedm základních témat metodiky PRINCE 2: 

 Obchodní případ (anglicky business case) – zabývá se tím, jak nejlépe sestavit 

zdůvodnění projektu 

 Organizace (anglicky organization) – věnuje se rolím a vazbám mezi nimi 

 Plány (anglicky plans) – popisuje jednotlivé úrovně plánu a moţnosti a techniky, 

jak se má vytvářet dobrý plán 

 Postup (anglicky progress) – zabývá se určením hodných kontrol mezi projektovým 

manaţerem a řídícím výborem 

 Rizika (anglicky risk) – určuje moţné rizika a příleţitosti. Popisuje, jak 

identifikovat rizika a jak se daným rizikům vyhnout 

 Kvalita (anglicky quality) – věnuje se nastavení kvality výsledného produktu. 

Zákazník očekává určitou kvalitu. Dané téma ukazuje moţnosti, aby nebyl na konci 

projektu zákazník zklamán. A daná kvalita byla očekávaná a prokazatelná. 
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 Změna (change) – popisuje, jak se vyrovnat se změnami rozsahu v rámci průběhu 

projektu. A ukazuje, jak pomocí definovaného řízení konfigurací udrţet systém ve 

verzích produktu. 

 

Metodika PRINCE 2 se věnuje i různých náhledům na projekt. Manuál této metodiky je 

rozdělen na dvě části. Kompletní manuál je určen pro projektového manaţera a druhá část, 

zjednodušená verze, je určena pro sponzora projektu a členy projektové rady. 

 

4.2 PMBOK 
 

Metodika PMBOK[2] je nejrozšířenější metodikou v USA. První verze knihy o metodice 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) vznikla v roce 1986 v USA. Je to 

mezinárodně uznávaný standard, který poskytuje základní znalosti o řízení projektů. 

Vlastníkem PMBOK je americká organizace Project Management Institute (PMI), která 

byla zaloţena v roce 1969 jako nezisková organizace. PMI se věnuje výzkumu a vzdělávání 

v rámci řízení projektů a udává standardy. PMBOK stejně jako PRINCE 2 prochází 

revizemi. Poslední revize se uskutečnila v roce 2008. 

 

PMBOK je v rámci metodik nejstarší a nejobecnější. Spíše neţ metodikou by se dal nazývat 

souhrnem nejlepších praxí pro řízení projektů. PMBOK se snaţí popsat zeširoka všechny 

aspekty projektového řízení. Tato metodika je hlavně určena pro firmy, které dodávají své 

výrobky nebo sluţby pomocí projektů. 

 

Model projektového řízení v rámci PMBOK tvoří 9 základních znalostních oblastí a 

5 procesních skupin. Dané znalostní oblasti jsou: 

 Řízení rozsahu  

 Řízení času  

 Řízení nákladů  

 Řízení kvality  

 Řízení rizik  

 Řízení lidských zdrojů  

 Řízení komunikace  

 Řízení obstarávání  

 Řízení integrace  

Tyto znalostní oblasti, stejně tak jako ostatní přístupy, jsou podrobněji popsány v kapitole 

3.2 Základní rámec řízení projektů. 

 

PMBOK určuje 5 základních procesních skupin, které dohromady tvoří 39 procesů: 

 Inicializační procesy – zabývá se schválením projektu tak, aby mohl postoupit do 

dalších kroků 
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 Plánovací procesy – klíčová skupina procesů, která obsahuje 10 hlavních a 

9 vedlejších procesů. Zahrnuje například definování rozsahu, plánů, odhady 

nákladů, analýzu rizik, atd. 

 Realizační procesy – někdy také nazýváno jako spouštěcí procesy. Skládá se 

z jednoho hlavního procesu a sedmi vedlejších. Hlavní proces se nazývá Realizace 

plánů procesu, a jak jiţ z názvu vyplývá, věnuje se řízení a realizaci činností 

projektu, které jsou definovány v plánu. Napomáhají mu procesy například 

dosahováni kvality, distribuce informaci, atd. 

 Kontrolní procesy – obsahuje dva hlavní a šest vedlejších procesů. Hlavní jsou 

Reportování a Integrovaná kontrola. Vedlejší procesy se zabývají kontrolou. 

Například kontrola změn, rizik, kvality nákladů, harmonogramu, atd. 

 Ukončovací procesy – obsahuje dva hlavní procesy Administrativní zakončení 

a Uzavírání smluv 

Kaţdý proces je určen ve znalostních oblastech. Struktura tohoto určení je následující: 

 Cíle – určení procesu a proč vlastně je 

 Vstupy – určují co je vstupem do procesu (například materiály, poţadavky). 

Většinou jsou vstupy výstupy z jiných procesů 

 Vstupy – určují co je výstupem z procesu 

 Nástroje a techniky – zobrazují postupy, pouţívání nástrojů a technik pro provedení 

daného procesu 

 

Důleţitou vlastností, na kterou klade metodika PMBOK důraz je etika a profesionální 

zodpovědnost. Od projektového manaţera se poţaduje, ať se zaváţe k dodrţování jasně 

definovaného etického kodexu v rámci metodiky. 

  

PMBOK je zaměřen pro projektové manaţery a nevěnuje se tak všem ostatním rolím, jak je 

tomu v PRINCE 2. Zabývá se také takzvanými jemnými dovednostmi, jak se má člověk 

chovat a jak má řídit své mezilidské vztahy. Oproti PRINCE 2 přímo popisuje techniky pro 

řízení projektů a to velmi detailně. PRBOK je vlastně takovým souhrnem vědomostí 

o nejlepších praxích v řízení projektů. Pokud je firma, která nemá nastavenu firemní 

metodiku, můţe se stát, ţe PMBOK je pro ni velmi rozsáhlý. Oproti tomu PRINCE 2 je 

metodika, která nabízí postup a to aţ na úroveň rolí, procesů a dokumentů. Pokud ovšem 

firma jiţ nějakou metodiku má zavedenu a jiţ ví, jak se provádějí standardní postupy, tak 

metodika PMBOK jim je pomůţe rozšířit. 
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5 Řízení projektů v informačních technologiích 

Kaţdé odvětví má své speciality v provádění projektů. Tak mají svůj speciální přístup 

i projekty v informačních technologiích. Respektive podmnoţina projektů IT jsou projekty, 

které se zabývají vývojem software. Vývoj software je speciální proces, který můţeme 

pojmout různými přístupy a modely.  

 

Schematické vyjádření přístupu k řízení projektů v informačních technologiích znázorňuje 

Obrázek 8 Řízení projektů v IT. Základem můţeme povaţovat softwarový proces, který 

představuje postup činností nutných k vytvoření softwarového produktu. Přesné znění 

definice je následující: Softwarový proces je po částech uspořádaná mnoţina kroků 

směřujících k vytvoření nebo úpravě softwarového díla (citováno dle Vondrák [6]). 

 

Softwarový proces definuje projekty, které jsou vztaţené k jednotlivým zakázkám. Kaţdý 

projekt je poté tvořen řízením celého projektu. Hlavní činností je řídit projekt a uplatnit 

veškeré poznatky, dovedností, nástrojů a technik na aktivity (činnosti) projektu takovým 

způsobem, aby byly splněny poţadavky na projekt. Řízení projektu pouţívá zvolenou 

metodiku pro řízení projektu (například PMBOK, PRINCE 2, naši navrţenou metodiku, 

atd.), která vyhovuje dané organizaci a prostředí. Na řízení projektu v IT můţeme nahlíţet 

tak, ţe exekuční fáze, jenţ se zabývá daným vývojem software, má svůj vlastní interní 

postup. Proto je v daném obrázku znázorněno, ţe provádění projektu (exekuční fáze) 

pouţívá své metodiky pro vývoj software, které vyhovují danému projektu a prostředí. 

Řízení projektů tyto všechny oblasti zastřešuje. Jinými slovy metodika pro řízení projektu 

zaštiťuje celý projekt, od zahájení projektu aţ po ukončení, a metodika pro vývoj software 

se zabývá exekuční fází projektu. Neboli postupem v exekuční fázi projektu, jakým se daný 

software vytvoří. Vyspělé metodiky pro vývoj software se také zabývají i samotným 

řízením projektu, proto je někdy sloţitější přímo metodiky oddělit, protoţe jsou provázané. 

Proto vznikají speciální metodiky pro řízení projektů, které vytvářejí software. 
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Obrázek 8 Řízení projektů v IT 

  

5.1 Tradiční metodiky pro vývoj software 
 

Stejně tak jako neexistuje ideální metodika pro řízení projektů, tak ani metodika pro vývoj 

software. Existují různé přístupy a různě se časem vyvíjely. Tyto metodiky se zabývají 

ţivotním cyklem vývoje software. Následující výčet zmiňuje nejdůleţitější tradiční 

metodiky v historii vývoje softwaru: 

 Vodopádový model – tento model rozděluje vývoj softwaru na čtyři základní 

aktivity. Jsou to analýza poţadavků a jejich specifikace, návrh softwarového 

systému, implementace, testování a udrţování produktu. Smysl tohoto modelu 

spočívá v tom, ţe nemůţe nastat další krok, dokud ten předchozí není dokončen, 

a také nelze se vracet do předchozích kroků. Jinými slovy vývoj softwaru probíhá 

jako voda tekoucí po vodopádu. Jakmile steče o kámen níţe, jiţ se nemůţe vrátit. 

To skýtá nevýhodu vtom, ţe pokud se na začátku špatně provede analýza 

poţadavků, tak se vytvoří špatný software. Zákazník uvidí výsledek aţ na konci 

vývoje. Kvůli těmto nedostatkům je tato metodika, ze 70. let 20. století, v nynější 

době uţ prakticky nepouţitelná. 
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Obrázek 9 Vodopádový model 

 

 Spirálový model – jeho základem je cyklický postup, ve kterém se opakují dané 

aktivity a podle sekvenční fáze se stále více zachází do detailů. Software je tudíţ 

vyvíjen na základě spirálovitých iterací. Tento model vznikl na základě 

vylepšování vodopádového modelu. 

 

 
Obrázek 10 Spirálový model 

 

 RUP – je Rational Unified Proces. Byl vyvinut firmou IBM. Určuje disciplovaný 

přístup k přidělování úkolů a zodpovědností v rámci dané vývojové organizace. 

Cílem RUP je vytvořit produkt, který má vysokou kvalitu poţadovanou 

zákazníkem a to v rámci předvídatelného rozpočtu a časového harmonogramu. Od 

vodopádového modelu se liší v tom, ţe dodrţuje následující principy: 

Softwarový produkt se vyvíjí iteračním způsobem, poţadavky na něj jsou 

spravovány, vyuţívá se existujících komponent, vizualizuje se model softwarového 

systému (pomocí diagramů UML), kvalita produktu je průběţně kontrolována 

a změny systému jsou řízen.  

Schematicky je RUP rozdělen do čtyř fází (viz Obrázek 11 Model RUP [6]) – 

zahájení, rozpracování, tvorba a předání. Hlavním rozdílem je, ţe toky činností 

probíhají souběţně. Model RUP můţeme nasadit nejenom na exekuční fázi 
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projektu, ale tento model protíná celý projekt. Díky svému rozsahu je nasazení 

modelu RUP vhodné pro větší projekty. 

 

 
Obrázek 11 Model RUP 

 

Na druhé straně oproti tradičním metodikám se v dnešní době rozšiřují agilní metodiky, 

jejichţ hlavní devízou je intenzivní komunikace se zákazníkem a rychlé dodávky funkčního 

software. Více o agilních metodikách popisuje následující kapitola. 

 

5.2 Agilní metodiky vývoje software 
 

Agilní metodiky jsou kompromisem mezi klasickými metodikami a chaotickým přístupem 

k vývoji software. Začaly vznikat, v pozdějších 90. letech, přirozenou reakcí na přesun 

software z velkých výpočetních center do téměř všech firem a domácností. Software se stal 

velmi dostupnou a pouţívanou součástí ţivota a firmy jej zahrnují do svých obchodních 

strategií a plánů.  Místo velkých týmů, které vytvářejí software klasickými metodami, které 

zahrnují obrovské mnoţství dokumentace, analýzy a celý vývoj softwaru je tak zdlouhavý 

a zbytečně robustní, se objevuje velké mnoţství malých organizací. Ty zaplňují poptávku 

například po webových systémech, které je třeba vytvořit rychle, neboť zákazníka nezajímá 

detailně zpracovaná analýza a dokumentace, ale výsledný produkt. Produkt, který odpovídá 

jeho představám. Oproti klasickým metodikám, kde není takový kontakt se zákazníkem, 

agilní metodiky diktují intenzivní komunikaci. A zákazníci poţadují rychlost. Je proto 

důleţité co nejrychleji vyvíjet daný software a pravidelně jej, během vývoje, předkládat 

zákazníkovi k posouzení a úpravám. Základní přístupy a principy agilních metodik jsou 

shrnuty v Manifestu agilního vývoje software, který je popsán v kapitole 5.2.1 Manifest 

agilního vývoje software. Nejdůleţitější vlastnosti agilních metodik jsou: 
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 Iterativní a inkrementální vývoj v rámci co nejkratších iterací – zákazník je 

seznámen s novými verzemi softwaru velmi často. Navozuje to u něj dobrý pocit, 

neboť ví, ţe se na projektu opravdu pracuje. Pokud není s něčím spokojený, můţe 

upravit danou funkčnost, vzhled, atd. Rychlé vytváření nových verzí softwaru je 

způsobeno tím, ţe plán vývoje je uzpůsoben tak, ţe se přidávají nové funkce velmi 

často (například i denně). 

 Důraz v rámci týmu na osobní a přímou komunikaci – největším problémem 

všech projektů je komunikace. Proto se agilní metodiky věnují komunikaci přímo 

v průběhu procesu vývoje software. Na komunikaci se pohlíţí jako na jednu 

z forem vývoje. Z toho vycházejí různé techniky, například párové programování, 

kaţdodenní hodnotící schůzky v rámci týmu, atd. 

 Intenzivní komunikace se zákazníkem – zákazník, respektive zadavatel, je přímo 

součástí vývojového týmu, komunikuje na pravidelných schůzkách 

a spolurozhoduje o dalším postupu a změnách. Například v praxi u zákazníků 

z velkých firem se to provádí tak, ţe je součástí vývojového týmu pověřená osoba 

z firmy zákazníka. 

 Průběžné automatizované testování – jelikoţ se vyvíjený software často mění, 

díky častým poţadavkům na změnu v průběhu vývoje. Je potřeba ho často testovat, 

zda všechno funguje správně. Nejlepším postupem je automatizované testování, 

neboť při ručních testech není zaručena objektivita. 

 

Oproti tradičním přístupům k řízení projektů, agilní metodiky mají jasně určeno, ţe 

funkcionalita (rozsah) řešeného projektu je proměnná, a čas a zdroje jsou fixní (viz Obrázek 

12 Přístup agilních metodik). V tradičních metodikách většinou rozsah zůstává fixní a čas a 

zdroje jsou proměnné. Proto se stává, ţe projekt je dokončen po termínu nebo náklady se 

zvětšují. V agilních metodikách se toto nestává. 

 

 
Obrázek 12 Přístup agilních metodik 

 

Napříč tomu, ţe se o agilních metodikách píše v rámci vývoje software, je moţné tyto 

metodiky pouţít i na řízení jiných oblasti průmyslu, nejenom IT. Agilní metodiky se věnují 

způsobu rozvrţení práce a ověřování dané práce. Cílem agilní metodiky je lepší organizace 

práce a řízení projektů. Poté existují agilní techniky, které jsou součástí agilních metodik. 

Jsou to přímo konkrétní postupy pro vývojáře softwarových systémů. Tyto techniky mohou 
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být pouţity i mimo agilní metodiky. Jejich cílem je kvalitnější vyvíjený softwarový 

produkt. Příkladem technik je párové programování, kdy se programuje v rámci dvojic.  

 

Metodik, které lze povaţovat za agilní, existuje celá řada. Některé jsou od sebe více 

a některé méně rozdílné. Nejdůleţitějšími příklady agilním metodik jsou: 

 Scrum – nejpouţívanější metodika v rámci agilních metodik. Je to iterativní 

a inkrementální metodika pro řízení projektů. Je nejlépe vhodná do menších skupin. 

Úkoly si vývojáři vybírají sami. 

 Extrémní programování (XP) – standardní postupy vývoje softwaru dovedené ho 

extrémních rozměrů. Díky toho je extremní programování schopno se dobře 

přizpůsobovat měnícím se poţadavkům od zákazníků a tak dodávat kvalitní 

produkt. 

 Lean Development – hlavní myšlenkou této metodiky je vyhodit všechno, co je 

zbytečné, a minimalizovat zásoby. Navrţen pro firmu Toyota. Dodrţuje 7 

základních principů: eliminovat zbytečnosti, podporovat učení, rozhodovat se, co 

nejpozději to jde, dodávat co nejrychleji, posilovat tým, budovat integritu, sledovat 

celek.  

 Feature Driven Development (FDD) – na rozdíl od extrémního programování tato 

metodika ponechává fázi modelování systému a programátoři si sami nevybírají 

práci. V doslovném překladu bychom tuto metodiku označili jako vývoj řízený 

vlastnostmi daného software. 

 Crystal – je skupina metodik, které dodrţují agilní principy. Byly sestaveny 

Alistairem Cockburnem. Jsou to metodiky, které jsou zaměřeny na lidi. Ostatní 

metodiky mohou být zaměřeny na proces, architekturu, atd., ale Crystal na lidi. 

Jsou ultra lehké, coţ znamená, ţe nepodporují zbytečné papírování a ostatní 

byrokratické záleţitosti.  

Dvě nejpouţívanější metodiky SCRUM a Extrémní programování jsou popsány 

v samostatných kapitolách (5.2.2 Extrémní programování, 5.2.3 Scrum) 

 

5.2.1 Manifest agilního vývoje software 

 

V únoru 2001 vznikl Manifest agilního vývoje software, který popisuje základní principy 

vývoje software. Tento manifest byl sepsán na základě setkání sedmnácti odborníku 

z oblasti softwarového inţenýrství. Všichni měli společnou snahu zbavit proces vývoje 

softwaru od zbytečných úkonů. Sestavili tento manifest a zároveň zaloţili Alianci pro agilní 

vývoj (anglicky Agile Alliance), která zastřešuje agilní vývoj software. Aliance pro agilní 

vývoj podporuje ty, kteří pouţívají a prohlubují agilní principy a metody tak, aby 

softwarový průmysl byl produktivní, lidský a udrţitelný. 

 

Krom původních 17 autorů se do roku 2011 pod tento manifest podepsalo téměř 6000 

odborníků z celého světa a je přeloţen do 25 jazyků. Čeština ovšem stále chybí. 
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Znění manifestu přeloženo z angličtiny: 

Odhalujeme lepší cesty vývoje softwaru a pomáháme ostatním je odhalovat. 

Díky této práci upřednostňujeme následující hodnoty: 

 Individuality a interakce před procesy a nástroji 

 Fungující software před komplexní dokumentací 

 Spolupráci se zákazníky před sjednáváním smluv 

 Reakci na změnu před plněním plánu 

To znamená, ţe zatím co jsou upřednostňovány hodnoty na pravé straně, my 

upřednostňujeme hodnoty na levé straně. 

 

V rámci manifestu je definováno také 12 principů: 

 Naší nejvyšší prioritou je uspokojit zákazníka, a to díky častým a stálým dodávkám 

kvalitního software 

 Poţadavky na změnu jsou vítány, a to i v pozdních fázích vývoje. Agilní procesy je 

zpracují tak, aby zákazníkovi přinesly výhody 

 Dodávat pravidelně fungující software, v rozmezí týdnů aţ měsíců, ale se snahou 

o co nekratší rozmezí mezi dodávkami 

 Lidé z daného odvětví a vývojáři musí denně spolupracovat v rámci celého 

projektu 

 Základním kamenem projektu jsou motivovaní lidé, kteří mají vhodné pracovní 

podmínky, potřebnou podporu a důvěru v to, ţe odvedou svou práci. 

 Nejúčinnější a nejefektivnější metoda sdílení informací při vývoji je přímá 

komunikace 

 Fungující software je hlavním měřítkem postupu 

 Agilní proces propaguje udrţitelný vývoj. Sponzoři, vývojáři a uţivatelé by měli 

být schopni udrţovat nastolené tempo, dokud je třeba 

 Neustálé střeţení excelentní techniky a dobrého návrhu posiluje agilní přístup 

 Jednoduchost je nezbytná – umění dělat co nejméně práce 

 Zlepší architektura, poţadavky a návrh pochází ze samoorganizovaných týmů 

 V pravidelných intervalech tým vyhodnocuje svou práci a podle toho upravuje své 

chování 

 

Díky dodrţování základních principů agilních metodik, lze dosáhnout toho, ţe ubude práce 

manaţerovi projektu a přitom zlepší svou výkonnost a zároveň je schopen řídit větší počet 

lidí. Je to dáno hlavně tím, ţe manaţer není zahlcen vyplňováním mnoţstvím dokumentů, 

které se stejně nikdy nepotřebují, a také tím, ţe manaţer nemá v rámci agilních metodik 

takové pravomoci, v rámci iterace, jako v tradičních metodikách. Tým se do určité míry řídí 

sám. 

 

Agilní metodiky mají nejlepší úspěšnost tehdy, kdyţ se všichni účastníci projektu shodnou 

na tom, ţe chtějí opravdu vyvíjet agilně a souhlasí s principy manifestu. Zákazník musí mít 

opravdu zájem o to být součástí vývoje. Pak jsou agilní metodiky velmi efektivní. Jestliţe 

zákazník se nepovaţuje za součást týmu, nebo projektový manaţer nechce dopřát svému 
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týmu větší svobodu, tak agilní metodiky selhávají. Velké vyuţití mají agilní metodiky 

právě v rámci interních projektů ve společnosti, která se rozhodne vyvíjet agilně. 

 

5.2.2 Extrémní programování 

 

Extrémní programování (dále jen XP) je relativně stará agilní metodika, která byla 

vytvořena na začátku 90. let týmem Kenta Becka. Začala se přirozeně šířit bez samotného 

manuálu. Mauálem k této metodice je povaţovaná aţ kniha Extreme Programing Explained 

od Kenta Becka, vydaná roku 1999. Metodika je stále vylepšována a vyvíjí se dále. 

 

Dodrţování XP je víceméně jednoduchou záleţitostí, stačí dodrţovat stanovený postup 

a principy. Název extrémní programování nevznikl náhodou. Vychází to z toho, ţe se 

tradiční a osvědčené principy dovedly do extrémů. Příkladem jsou: 

 Revize kódu je osvědčenou praktikou, tak v XP se reviduje kód neustále. Neboť se 

programuje ve dvojicích – tzv. párové programování 

 Testování, stejně jako revize, se provádí téměř neustále. Testování provádějí jak 

programátoři, pomocí jednotkových testů, tak i samotní zákazníci, a to díky 

akceptačním testům. 

 Navrhování kódu je také osvědčenou praktikou, a proto v XP můţe navrhovat 

kaţdý a to neustále. Je to provedeno pomocí refaktorizace, kde kaţdý můţe 

provádět kontrolu návrhu a případně jej upravit. 

 Osvědčený přístup s tím, ţe nejlepší je přistupovat jednoduše, je proveden v XP 

tak, ţe se vţdy programuje jenom to co je nezbytné a program se udrţuje co 

nejjednodušší. 

 Na definování architektury se stejně jako na návrhu podílejí všichni. 

 Osvědčené testování integrity je v rámci XP prováděno co nejčastěji. Například 

i několikrát denně.  

 Osvědčený je i postup vývoje v krátkých iteracích. Proto se intervaly v XP jsou 

zkráceny na dny, hodiny, případně i minuty. Místo měsíců a týdnů. 

 

XP stanovuje 4 základní principy: 

 Komunikace – jiţ mnohokrát v řízení projektů zmiňovaná komunikace je jedním 

ze základních principů i XP. Komunikace ať jiţ mezi zákazníkem a vývojovým 

týmem, mezi manaţerem a jeho týmem, nebo mezi programátory je klíčovým 

prvkem úspěchu projektu. V XP je komunikace hlavně důleţitá v tom, ţe se 

programuje v párech, proto musí mezi sebou ti dva programátoři dobře 

komunikovat. Jakékoliv problémy v komunikaci a jiné řeší, v rámci metodiky XP, 

kouč.  

 Jednoduchost – v rámci metodiky XP se vyvíjí a programuje pouze to, co je 

v daný moment důleţité, ke splnění aktuálních poţadavků. Nevytváří se součásti 

programu, které by se moţná mohly v budoucnosti hodit, neboťˇse mohou změnit 

poţadavky a tyto součásti navíc by byly jenom ztracený čas. 
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 Zpětná vazba – zpětná vazba je důleţitým principem samotných agilních metodik. 

V XP je realizována hlavně testy v rámci programátorů – jednotkové testy. A poté 

v rámci zákazníků, kteří provádějí akceptační testy a tak zjišťují v jakém stavu 

program je. 

 Odvaha – to znamená pracovat tak, ţe programátor nemá strach řešit sloţité úkoly 

a také, ţe nemá strach, pokud nemůţe najít řešení předat úkol k řešení ostatním 

programátorům. Jinými slovy, úkoly si programátoři sami vybírají, tak je důleţité 

nemít strach si vybrat těţký úkol, a také nemít strach ho případně vrátit do 

moţného výběru ostatním. 

 

XP definuje také 12 základních praktik, které jsou rozdělené do 3 kategorií: 

 Business praktiky 

o Plánování hry – zákazník a vývojový tým společně plánuje 

o Zákazník na pracovišti – zákazník je součástí týmu 

o Vydávání malých verzí – co nejčastější vydávání nových verzí produktu 

o Metafora – pro lepší komunikaci mají klíčové věci ve vývoji softwaru svůj 

jednoduchý a lehce zapamatovatelný název 

 Týmové praktiky 

o Párové programování – programátoři pracují ve dvojicích. Jeden 

programuje a druhý přemýšlí nad optimálním řešením, nebo jak přidaná 

vlastnost ovlivní celý systém, atd. Poté určité době se střídají 

o Společné vlastnictví kódu – všechen kód je všech. Nikdo nemá výhradní 

vlastnictví kódu, proto je třeba striktně dodrţovat určené programovací 

standardy 

o Udrţitelné tempo – znamená, dodrţovat stanovenou pracovní dobu, která je 

doporučená 40 hodin týdně. Přesčasy mohou znamenat unavené 

programátory, kteří vytvářejí zbytečné chyby. K přesčasům se staví XP tak, 

ţe pokud měl programátor nějaké přesčasy minulý týden, tak tento týden je 

mít nesmí. 

 Programovací praktiky 

o Neustála integrace – neustálé přidávání nové funkčnosti a aktualizace 

produktu 

o Jednoduchý návrh – jelikoţ se poţadavky během vytváření softwaru stejně 

nejspíše změní, tak není třeba se zdrţovat rozsáhlým, návrhem 

o Refaktorizace kódu – neustálé vylepšování kódu, kdyţ si programátor 

něčeho povšimne. Opravuje všechen kód, neboť je dané společné 

vlastnictví 

o Testování – programování v rámci metodiky XP probíhá v podstatě tak, ţe 

se první napíšou testy a pak aţ funkční kód, který naplňuje poţadavky 

daných testů 
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5.2.3 Scrum 

 

Scrum je nejznámější a nejpouţívanější agilní metodikou pro vývoj software. Název Scrum 

v souvislosti s touto metodikou byl pouţit poprvé na začátku 90. let, kde na něj tehdy 

odkazovali Jeff Sutherland, John Scumniotales a Jeff MCKenna. V roce 1991 byl sestaven 

první přístup pomocí metodiky Scrum. Ovšem aţ v roce 1995 byl představen článek, který 

prezentoval metodiku Scrum. Od roku 2001 můţeme Scrum povaţovat za plnohodnotnou 

metodiku s vlastním manuálem, neboť v tomto roce vyšla kniha Agilní vývoj software 

pomocí Scrumu. Ta popisuje metodiku Scrumu.  

 

Někdy se místo Scrum píše SCRUM, tedy všechna velká písmena a to můţe evokovat 

danou zkratku. Ale název Scrum není ţádnou zkratkou. Scrum znamená mlýn a vychází 

z takzvaného mlýnu ve hře rugby. Při němţ se snaţí hráči spoluprácí dostat míč do hry. To 

vystihuje Scrum v tom, ţe je zaloţen na týmové spolupráci. Velkými písmeny se název 

SCRUM někdy píše, protoţe tak byl uveden v jednom z prvních textů o této metodice a vţil 

se do podvědomí lidí. Tak se pouţívá Scrum i SCRUM. 

 

Rozdíl mezi Scrum a XP je v tom, ţe XP je více zaměřeno na jednotlivé praktiky a Scrum 

je zaměřen na konkrétní proces vývoje software. Scrum neuvádí a nepopisuje konkrétní 

techniky, nástroje a postupy, jak mají pracovníci programovat, ale popisuje, jak by měl tým 

spolupracovat, komunikovat, atd. V rámci Scrumu se dají jednoduše pouţít praktiky z XP. 

Scrum jakoţto agilní metodika se shoduje v přístupech s ostatními agilními metodikami. 

Dodrţuje Manifest agilního vývoje software a je iterativní, podporuje rychlé dodávky 

software, rychle reaguje na změny poţadavků, zákazník je členem týmu, dbá na zpětnou 

vazbu, dbá na dodrţování pevné pracovní doby, atd. Scrum je v podstatě manaţerskou 

metodikou, která říká, jak řídit tým vývojářů při vývoji software a jak dovést vývoj 

softwaru do takového konce, ţe budou všechny zúčastněné strany spokojeny.  

 

Následující kapitoly popisují strukturu a průběh metodiky Scrum. 

 

5.2.3.1 Role ve Scrumu 

 

V metodice Scrum je velmi důleţité rozdělení rolí. Jsou určeny dvě skupiny rolí, tzv. Pigs 

a Chickens (v překladu prasata a kuřata). Název těchto rolí vychází z rozpravy, která vtipně 

popisuje vztah k projektu. Rozprava zní následovně:  

Kuře povídá praseti: „Prase, přemýšlel jsem, ţe bychom mohli otevřít restauraci“ 

Prase odpovídá: „No já nevím, a jak bychom ji nazývali?“ 

Kuře: „Co třeba Ham and Eggs (v překladu šunka a vejce)?“ 

Prase reaguje: „Ne děkuji. Já bych byl zapojen, kdeţto tebe by se to pouze týkalo.“ 

Prase by bylo zapojeno, neboť šunka je přímo z částí prasete. Kdeţto kuře, kdyţ poskytne 

vejce, tak to vychází z něj, ale není jeho součástí, pouze se ho týká. 

Proto je v rámci metodiky Scrum navrţeno rozdělování do skupin: 

 Pigs – to jsou osoby, které jsou v projektu přímo zapojeny 



5 Řízení projektů v informačních technologiích  38 

 

o Vlastník projektu – je zodpovědný za priority. Poté i za to, co se bude 

v další iteraci (v rámci Scrum se iterace nazývá Sprint) implementovat. 

Určuje i detaily implementace. 

o Scrum master – jeho zodpovědný za ochraňování týmu před vnějšími 

vlivy. Dále za odstraňování problémů, ať jiţ v rámci týmu, tak způsobené 

okolím (například nefunkční počítač, software, atd.). Dále by měl se 

věnovat motivování členů týmu k co nejproduktivnější práci. Roli scrum 

mastera a programátora nemůţe vykonávat jedna osoba, neboť by nebyl 

objektivní a schopen vykonávat roli scrum mastera dobře. Ovšem role 

scrum mastera a projektového manaţera se nevylučují. 

o Tým vývojářů – tento tým je zodpovědný za dodání produktu. Má 

většinou 4 aţ 9 osob. V rámci týmu jsou lidé s různými schopnosti, ať je 

moţné vytvořit jak jednoduchou analýzu, tak design, kód, testování, 

případnou dokumentaci, atd. Členové týmu si sami vybírají úkoly, které 

budou provádět. 

 Chickens – to jsou osoby, kterých se projekt pouze týká 

o Projektový manažer – vede projekt a dohlíţí na provádění Scrumu 

o Účastníci projektu (stakeholders) – různí lidé, kterých se projekt týká. 

Například testeři, lidé zvenčí, zákazník. Přítomnost zákazníka je velkou 

výhodou při vývoji software. Zákazník se totiţ účastní rozprav o vývoji, 

odpovídá na případné dotazy a díky tomu se vyvíjí produkt, který si 

zákazník opravdu přeje. Přítomnost zákazníka je tedy velkým přínosem, ale 

v rámci metodiky Scrum to není podmínka fungování. 

 

5.2.3.2 Důležité pojmy ve Scrumu 

 

Sprint 

Je to časová perioda, ve kterou má tým na splnění zadaných úkolů. Jinými slovy něco jako 

iterace vývoje software. Trvání sprintu můţe být různé, podle toho, jak si ho stanoveno 

v rámci daného projektu. Běţně trvá sprint 1 aţ 4 týdny.  

 

Scrum 

Je to časová perioda, ale daleko kratší neţ sprint. Scrum trvá 24 hodin. Kaţdý den ráno se 

provádí Daily Scrum meeting, který je vysvětlen dále v této kapitole. 

 

Product backlog 

V češtině se Product backlog lze přeloţit jako seznam nevyřízených vlastností produktu. 

Anglický název je ovšem všeobecně známý a veřejností pouţívaný, kdeţto oficiální český 

název neexistuje. Product backlog je vysokoúrovňový seznam, který se spravuje po celý 

průběh projektu. Je to prioritizovaný seznam toho, co by se mělo vytvořit. Respektive 

zachycuje veškerou funkčnost vytvářené aplikace. V tomto seznamu je funkčnost popsána 

pomocí user stories, které jsou vysvětleny dále v této kapitole. Poloţka product backlog je 

user story. 
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User story 

V českém překladu uţivatelský příběh. Mezi odbornou veřejností se hojně pouţívá původní 

anglický název. User story je jedna nebo více vět, které vyjadřují běţným jazykem to, čeho 

chce daný uţivatel (role) dosáhnout.  

 

User stories mají následující strukturu: 

Jako <název role> chci <cíl, touha>, abych <uţitek> 

nebo je moţné pouţívat i zkrácenou formu 

Jako <název role> chci <cíl, touha> 

 

Příklady pak vypadají následovně: 

Jako běţný uţivatel chci třídit seznam zboţí podle ceny nebo názvu. 

Jako administrátor chci přidělovat práva přístupu do systému jednotlivým 

uţivatelům. 

 

Sprint backlog 

Je to seznam user stories, které se musí dokončit během daného sprintu. Poloţkám v Spint 

backlogu se říká Backlog item (dále BLI). BLI vzniknou z user stories, které jsou v Product 

backlog. Z něj se postupně podle priority přesouvají dané user stories na vypracování do 

jednotlivých sprintů. Jinými slovy Product backlog je seznam všech vlastností, které má 

vytvářený produkt mít. Před začátkem kaţdého sprintu se část těchto vlastností přesune do 

Sprint backlogu, kde jsou zapsány ve formě BLI. Ty jsou dále rozepsány na úkoly, které 

v průběhu sprintu vyřeší. 

 

Backlog item (BLI) 

Je poloţka ve Sprint backlogu. Je to v podstatě více rozepsané user story z Product 

backlogu. BLI existují dva typy: 

 Funkční BLI – popisuje dopodrobna zadání user story 

 Technické BLI - popisuje problém z technického hlediska (např. instalace serveru, 

atd.) 

 

Úkol 

Samotný úkol, který člen týmu plní během daného sprintu. Jeden či více úkolů dohromady 

tvoří Backlog item.  

 

Burndown chart 

Je to graf, který zobrazuje aktuální stav vyřešených poloţek Sprint backlogu. Kaţdá 

poloţka je ohodnocena body, které na začátku sprintu mohou být dohromady například 

1000. Graf zobrazuje postupné ubývání bodů a předpokládá i, při konstantní rychlosti týmu, 

kdy budou dokončeny všechny poloţky. Z grafu lze lehce vyčíst, zda tým pracuje správnou 

rychlostí a zda se všechno stihne. 
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5.2.3.3 Scrum proces 

 

Scrum popisuje jednoduchý proces, díky kterému se postupně provádějí poloţky z Product 

backlogu. Daný proces ilustruje Obrázek 13 Scrum proces. Všechno začíná Product 

baclogem, z jehoţ obsahu se postupně, díky Scrum planning meetingu, vytahují user 

stories, které se mají provést. Ty putují do Sprint backlogu, kde jsou zapsány jako 

Backlog item , ze kterých se sestaví jednotlivé úkoly. Úkoly se řeší v rámci daného sprintu, 

který můţe trvat 1 aţ 4 týdny, a vytváří se postupně výsledný produkt. V rámci sprintu 

existují kaţdodenní schůzky, tzv. Daily Scrum meetingy. Na konci kaţdého sprintu se 

provádí Sprint review meeting, kde se hodnotí daný sprint. 

 

 
Obrázek 13 Scrum proces 

 

Sprint planning meeting 

Tato schůzka je vedena scrum masterem a koná se na začátku kaţdého sprintu. Na této 

schůzce se plánuje, co se bude dělat v nadcházejícím sprintu, upravuje se Sprint backlog, 

Backlog items a vytvářejí se úkoly. Je rozdělena do dvou částí.  V první části se účastní 

i vlastník projektu a řeší se, které poloţky z Product backlogu se budou dělat. V druhé části 

se účastní pouze tým a řeší Sprint Backlog. 

 

Sprint review meeting 

Tato schůzka se koná na konci kaţdého sprintu. Kontroluje se, kolik práce se během sprintu 

stihlo a kolik se nestihlo. Prezentuje se postup prací účastníkům projektu. Daná schůzka 

obsahuje na konci retrospektivní část. Někdy se tato část popisuje i jako samostatná 

schůzka, kde se členové týmu zamýšlejí nad tím, co se dařilo dobře minulý sprint, co špatně 

a co by se mělo zlepšit do dalšího sprintu. Díky této retrospektivě, se provádí stále 

vylepšování probíhajícího procesu. 

 

Daily Scrum meeting  

Nejtypičtější schůzka metodiky Scrum. Koná se kaţdý den ráno. Je velmi krátká, trvá 15 

minut. Kaţdý člen týmu odpoví scrum masterovi na tři otázky: 

 Co jsi včera udělal? 
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 Co plánuješ udělat dnes? 

 Máš nějaké problémy, které ti zabraňují dokončení úkolu? 

Po zodpovězení otázek Scrum master vyřeší případné problémy. 

 

5.2.3.4 Přístup ke správě požadavků pomocí Scrum 

 

Nejvýraznější rozdíl mezi tradiční metodikou pro vývoj software a agilní metodikou, 

respektive Scrumem, je v přístupu ke správě poţadavků.  

 

Tradiční metodiky mají přístup k poţadavkům ve formě dokumentů. To znamená, ţe se na 

začátku projektu pokusí se zákazníkem sestavit veškeré poţadavky na budoucí software. Na 

základě těchto poţadavků namodelovat daný software. Modelování zabere hodně času a 

zvláště pokud se změní některé klíčové poţadavky, tak můţe vyjít úplně vniveč. Agilní 

metodiky, jak jiţ vyplývá z Manifestu, přistupují raději ke komunikaci se zákazníkem, neţ 

ke sjednávání kontraktu. A to znamená, ţe neţ sloţitě na začátku projektu popisovat 

veškeré poţadavky dopodrobna, tak sepisují se zákazníkem jenom hrubé poţadavky. Které 

se poté v průběhu vývoje více specifikují, či mění. Tímto přístupem agilní metodiky 

zásadně mění tradiční přístup ke specifikaci poţadavků.  

 

Agilní metodiky tedy staví osobní komunikaci před dokumenty. Komunikaci pak doplňují 

jednoduchými technikami pro zaznamenání poţadavků – např. Produkt backlog. Je to 

důsledkem toho, ţe modely a dokumenty jsou povaţovány jenom za vedlejší produkty při 

vývoji software. Hlavním produktem je pro agilní metodiky vytvářený software, respektive 

kód. Hlavním cílem při vývoji software pomocí agilní metodiky, tzn. Scrum, není napsat 

perfektní dokument specifikace poţadavků, ale včas dokončit a dodat fungující software, 

který je přesně podle potřeb zákazníka. 
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6 Návrh metodiky pro řízení projektů 

Tato kapitola se zabývá návrhem naší metodiky pro řízení projektů. Pomocí navrţené 

metodiky je moţno řídit projekty. Specifickou vlastností naší metodiky je, ţe dává 

dohromady tradiční přístupy k řízení projektů a agilní přístupy. Agilně se naše metodika 

chová hlavně v exekuční fázi. Kdyţ uţ byla zmíněna exekuční fáze, tak je důleţité zmínit 

všechny fáze naší metodiky (viz Obrázek 14 Fáze projektu). Skládá se z: 

 Předprojektová fáze – v této fázi se analyzují moţnosti projektu a rozhoduje se, 

zda vůbec projekt provádět. 

 Plánovací fáze – tato fáze se zabývá naplánováním projektu, personálním 

sestavením projektu, atd. 

 Exekuční fáze – v této fázi dochází k samotnému provádění projekt. Vychází se 

z agilních principů řízení projektů 

 Závěrečná fáze – Tato fáze se věnuje uzavření projektu a uchováním informací 

projektu pro pozdější vyuţití 

Jednotlivé fáze, jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

 

 
Obrázek 14 Fáze projektu 

 

Kaţdá fáze obsahuje různé procesy tak, aby po dokončení všech fází bylo úspěšně 

dosaţeno cílů projektu a všechny zúčastněné strany byly uspokojeny. Kdyby se projekt 

nevyvíjel správným směrem, tak jsou určeny jednotlivé rozhodovací body, kde se 

rozhoduje o tom, zda v projektu pokračovat. 

 

Naše metodika je zpracována také jako online tutoriál, který umoţňuje následovat principy 

naší metodiky a ulehčuje účastníkům projekt, kteří ho vyuţívají, práci. Více o online 

tutoriálu je popsáno v kapitole 6.7 Návrh formulářů pro online tutoriál.  

 

Naše metodika je postavena na míru českému prostředí řízení projektů v IT a je lehce 

nasaditelná do místních firem.  

 

6.1 Předprojektová fáze 
 

Předprojektová fáze je často opomíjeným krokem při vedení projektu. Účelem 

předprojektové fáze je posoudit příleţitosti a moţnosti projektu, například:  

 zda je proveditelný v rámci dané organizace 

 jakou má šanci na dosaţení určených cílů projektu 

Předprojektová 
fáze

Plánovací fáze Exekuční fáze Závěrečná fáze
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 zda se vynaloţené úsilí do projektu vrátí 

 zda si na sebe projekt finančně vydělá (pokud se jedná o projekt, jehoţ účelem je 

zisk) 

 identifikovat, jestli neexistují významné rizika, které by mohly dosaţení cíle 

projektu ohrozit 

 moţnosti sníţení daných rizik, které projekt ohroţují 

 

V předprojektové fázi se řeší strategické otázky celého projektu. Vytvářejí se analýzy a 

rozbory projektu, jeho cílů, předpokladů a rizik. Z těchto podkladů se poté vychází a 

hodnotí se, zda je moţné projekt posunout do dalších fází, nebo jej ukončit. Ukončení můţe 

mít různé důvody, ať jiţ nevyhovující finanční podmínky, přílišné rizika projektu, tak 

i chabou podporu projektu v rámci organizace. Pokud projekt v předprojektové fázi uspěje, 

tak máme větší jistotu, ţe projekt dosáhne svých stanovených cílu, neţ kdyţ se započne 

projekt přeskočením předprojektové fáze. Tímto je totiţ projekt ochuzen o analýzy, či 

rozbory a můţe se lehce stát, ţe v poté v průběhu vykonávání projektu se narazí na různé 

nepřekonatelné překáţky, které neumoţní úplné dosaţení cílů projektu, nebo přímo musí 

být projekt ukončen. Proto je důleţité předprojektovou fázi neopomínat a raději si vyčlenit 

čas na začátku projektu na provedení této fáze, neboť se tento čas můţe mnoho násobně 

vrátit. 

 

Předprojektová fáze můţe obsahovat různé metody a přístupy. My jsme v předprojektové 

fázi zpracovali čtyři hlavní kroky, které by měl projekt úspěšně splnit, aby směřoval 

k úspěšnému dosaţení cíle projektu. Prvním krokem je vyplnění dokumentu Předběţný 

rozsah projektu, jenţ shrnuje základní informace o projektu. Poté druhý krok projektu je 

vyplnění a zhodnocení matice logického rámce, která popisuje projekt jiţ z hlubšího 

pohledu. Třetím důleţitým krokem v rámci předprojektové fáze jsou analýzy. Zahrnují 

analýzy návratnosti investice, čistou současnou hodnotu a dobu návratnosti investice. 

Čtvrtým krokem je řízení rizik, kde se zhodnotí rizika a protiopatření, jak tyto rizika sníţit, 

či případně eliminovat. Všechny kroky v rámci předprojektové fáze vykonává vlastník 

projektu (anglicky project owner) ve spolupráci s hlavními účastníky projektu, kteří tvoří 

projektový výbor. Je moţné, ţe ještě před průchodem Předprojektové fáze se zvolí projekt 

manaţer. Poté vykonává Předprojektovou fázi on. V rámci návrhu naší metodiky 

v diplomové práci uvaţujeme tak, ţe ji provádí vlastník projektu. 

 

Po třech těchto krocích následují jednotlivé rozhodovací body projektu, ve kterých se 

rozhoduje, zda se bude pokračovat v projektu. Jsou to rozhodovací body DP1 (z anglického 

decision point), DP2 a DP2 (viz Obrázek 15 Předprojektová fáze). Po úspěšném 

absolvování předprojektové fáze má vlastník projektu zpracovanou přípravu projektu 

a můţe se rozhodovat, zda projekt provést nebo ne. Neprovedení projektu můţe být 

z různých důvodů, ať jiţ špatné cíle projektu, přílišné rizika, tak i špatné finanční stránka 

projektu. Vlastník projektu se většinou nerozhoduje sám, jestli projekt bude pokračovat, ale 

předkládá projekt a ohajuje jej například v rámci organizace a před ostatními účastníky 

projektu, respektive i před projektovým výborem. Kompletní provedení předprojektová 
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fáze mu umoţní mít, jiţ zmiňované, veškeré dokumenty (Předběţný rozsah, LFM, Seznam 

rizik) a výsledky (výsledky analýz) pro obhájení projektu. 

 

 
Obrázek 15 Předprojektová fáze 

 

6.1.1 Předběžný rozsah projektu 

 

Předběţný rozsah projektu se věnuje specifikaci základních vlastností projektu. Je to 

dokument, který obsahuje základní informace o projektu. S některými informacemi se bude 

dále při pokračování projektu pracovat, rozšiřovat a specifikovat je. Informace, které 

dokument Předběţný rozsah obsahuje:  

 Objednatel / Vlastník projektu – Někdy se název této osoby nepřekládá a je jí 

ponechán anglický název project owner. Tato osoba je určena jménem a příslušným 

názvem organizace. Má v pozdějších fázích projektu odpovědnost za určení 

a převzetí zodpovědnosti za očekávané přínosy, posouzení financování projektu 

a jakékoliv finanční dopady projektu, definování výhod, které vyplývají 

z úspěšného dokončení projektu, dále má zodpovědnost za zajištění a zahájení 

projektu. Provází projekt přes předprojektovou fázi, kde se rozhoduje o tom, zda 

v projektu pokračovat nebo ne. Hlavní pravomoci objednatele / vlastníka projektu 

jsou vlastnictví, správa a rozvíjení výsledku projektu, vybraní členů projektového 

výboru a řízení případných obchodních vztahů. 

 Cíle projektu – Kapitola obsahující cíl / účel (dále jen cíl) projektu. Cílů můţe být 

i více. Cíl znamená popis toho, co by měl projekt dosáhnout. Jinými slovy „stav 

světa“ po úspěšném dokončení projektu, to co projekt ovlivní svým úspěšným 

dokončením. 

 Přínos projektu – Zde jsou rozepsány celkové přínosy projektu. Vysvětlení proč 

by se měl projekt provést a proč by ho daná organizace, či lidé měli podporovat 

a usilovat o jeho provedení.  

 Časové rozmezí – Určuje plánovaný začátek projektu a plánované dokončení 

projektu. 

 Náklady – Vymezuje plánované náklady na dokončení projektu. 

 Dodatečné informace – Prostor pro popis dodatečných informací o projektu, které 

nešly zařadit do předchozích sekcí a jsou důleţité ve fázi zahájení projektu. 

Jak jiţ bylo zmíněno, dokument Předběţný rozsah projektu shrnuje základní informace 

o projektu. S tímto dokumentem můţe vlastník projektu jiţ projekt určitým způsobem 

obhajovat a zasazovat se v rámci organizace o jeho provedení. 

 

LFMPředběžný rozsah 
projektu

Analýzy Řízení rizik
DP3 DP1 DP2 
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6.1.2 Matice logického rámce 

 

Dalším důleţitým krokem v rámci předprojektové fáze je matice logického rámce, která se 

nazývá také LFM, metoda LFM, Logframe matrix nebo Logical Framework matrix. 

V rámci diplomové práce pouţíváme název analýza LFM. Slouţí pro transformaci projektu 

do souboru strukturovaných a logicky provázaných souborů a vazeb. Tímto LFM 

napomáhá k přípravě, uskutečnění, sledování a hodnocení projektů. Díky LFM se 

v předprojektové fázi myšlenky týkající se projektu seskupí a zorganizují do jednoduché 

struktury, která je lehce čitelná a umoţňuje vhodné rozhodování o moţnostech projektu. 

 

LFM je také ceněným nástrojem při čerpání dotací z prostředků Evropské unie. Bývá 

součástí projektová přípravy, jakoţto příloha ţádosti o určité typy dotací. Nebo je 

doporučována jako nástroj pro systematizaci přípravy projektu.  

 

LFM umožňuje: 

 Organizování a systemizaci celkové představy o projektu 

 Jasné stanovení ukazatelů výkonu a kritérií projektu 

 Jednoduše srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a určení projektu 

 Ujasnění vzájemných vztahů mezi cílem, účelem výstupy a aktivitami daného 

projektu 

 Vykonávání kontroly o dosaţení cílů, účelu, výstupů a aktivit projektu - tato 

vlastnost je vhodná pro vyuţití v průběhu projektu, pro kontrolu toho, jak byl 

projekt v předprojektové fázi zamýšlen 

 

Přínosy při využívání LFM v předprojektové fázi projektu: 

 Na jednom místě je přehled o všech důleţitých vlastnostech projektu 

 Zvětšuje moţnost odhadnutí slabých stránek a rizik projektu 

 Umoţňuje předcházet moţným problémům 

 Je vytvořen rámec, podle kterého lze jednoduše kontrolovat a hodnotit daný projekt 

 Pomáhá k lepšímu a jednotnému pochopení projektu v rámci projektového týmu 

 Ulehčuje pozdější tvorbu časového harmonogramu projektu 

 Ulehčuje pozdější tvorbu rozpočtu projektu 

 Ulehčuje ţádosti o dotace v rámci Evropské unie 

 

6.1.2.1 Struktura LFM 

 

Strukturu LFM zobrazuje Obrázek 16 Struktura LFM. Matice LFM je rozdělena do 

logických vazeb ve dvou směrech – horizontálním a vertikálním. Jinými slovy horizontální 

a vertikální logika matice LFM. 

 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  46 

 

 Logické kroky / 
hierarchie cílů / 
intervenční logika 

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje a 
prostředky 
ověření 
ukazatelů 

Předpoklady a 
rizika projektu 

Celkový cíl / cíle 
projektu 

   
 
 
 

X 

Specifický cíl / 
účel projektu 

    

Očekávané 
výsledky a 
výstupy 
projektu 

    

Klíčové aktivity 
/ činnosti 

  vstupy / 
prostředky X 

 

    Předběžné 
podmínky a 
předpoklady 

Obrázek 16 Struktura LFM 

 

Vertikální logika vyobrazuje kauzální vztahy mezi celkovým cílem / cíli projektu, 

specifickým cíle / cíly projektu, očekávanými výsledky a výstupy projektu, klíčovými 

aktivitami a činnostmi, které se buď provádí v rámci projektu, nebo díky projektu k nim 

dojde. Smyslem vertikální logiky je postupné zanoření, od vrchu dolů v matici, do větších 

detailů. Vertikální logiku popisuje Obrázek 17 Vertikální logika LFM. Kde v prvním řádku 

matice se určuje, jakého celkového cíle chce projekt dosáhnout, či přispět k jeho dosaţení. 

Ve druhém řádku je určeno, jak daný specifický cíl přispěje k dosaţení celkového cíle 

projektu. Třetí řádek popisuje, jaké očekávané výsledky a výstupy projektu přispějí 

k dosaţení účelu projektu. Čtvrtý řádek se věnuje klíčovým aktivitám a činnostem, které 

vedou k očekávaným výstupům a výsledkům projektu. Pátý řádek obsahuje jedinou 

poloţku, která určuje předběţné podmínky a předpoklady projektu. 

 

 Logické kroky / 
hierarchie cílů / 
intervenční logika 

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje a 
prostředky 
ověření 
ukazatelů 

Předpoklady a 
rizika projektu 

Celkový cíl / cíle 
projektu 

Jakého celkového cíle chce projekt dosáhnout, či 
přispět k jeho dosažení 

Specifický cíl / 
účel projektu 

Jak specifický cíl přispěje k dosažení celkového 
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cíle projektu 

Očekávané 
výsledky a 
výstupy 
projektu 

Jaké očekávané výsledky a výstupy projektu 
přispějí k dosažení účelu projektu 

Klíčové aktivity 
/ činnosti 

Jaké klíčové aktivity a činnosti vedou k 
očekávaným výstupům a výsledkům projektu 

    Předběžné 
podmínky a 
předpoklady 

Obrázek 17 Vertikální logika LFM 

 

Horizontální logika určuje jednotlivým úrovním (cílům, specifický cílům / účelům, 

výsledkům a výstupům projektu, klíčovým aktivitám a činnostem) logické kroky, 

objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje a prostředky k ověření těchto ukazatelů, 

předpoklady a rizika projektu. Smyslem horizontální logiky je získat objektivní informace 

o tom, jak lze daných cílů, atd. dosáhnout, co je k tomu potřeba a co je můţe ohrozit. 

Horizontální logiku popisuje Obrázek 18 Horizontální logika LFM. V prvním sloupci se 

jednoduše určuje podstata věci – co. Například: Co je celkový cíl projektu?. V druhém 

sloupci se definuje kolik, o kolik, kdy a dokdy. Ve třetím sloupci je zobrazeno, kde dané 

údaje lze ověřit. A poslední sloupec určuje za jakých podmínek a s jakými uvaţujeme 

riziky. 

 

 Logické kroky / 
hierarchie cílů / 
intervenční 
logika 

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Zdroje a 
prostředky 
ověření 
ukazatelů 

Předpoklady a 
rizika projektu 

Celkový cíl / 
cíle projektu 

Co? 

Kolik?  
O kolik? 
Kdy? Do 

kdy? 

Kde to lze 
ověřit? 

Za jakých 
podmínek?  

S jakými 
riziky? 

Specifický cíl / 
účel projektu 

Očekávané 
výsledky a 
výstupy 
projektu 

Klíčové aktivity 
/ činnosti 

    Předběžné 
podmínky a 
předpoklady 

Obrázek 18 Horizontální logika LFM 

 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  48 

 

6.1.2.2 Vytváření LFM 

 

Vytváření LFM má svůj určitý postup, který je třeba dodrţovat, aby byla správně vyplněna 

a splňovala všechny své vlastnosti. Při nesprávném vyplnění matice LFM pozbudeme 

výhody, které nám přináší. 

 

Postup: 

1. Určení celkového cíle / cílů projektu – to 

znamená, čeho by měl projekt dosáhnout? Jaké 

jsou očekávané dopady projektu? Co by měl 

projekt vyřešit? 

 

 

2. Určení specifického cíle / účelu projektu – to 

znamená, jaké specifické cíle projektu vedou 

k naplnění celkového cíle projektu? Jaké budou 

očekávané výsledky projektu? Za které výsledky 

bude projekt přímo odpovídat? 

 

3. Určení výstupů projektu – to znamená, jaké 

budou výstupy projektu, respektive výstupy daných 

aktivit?  

 

 

 

4. Určení aktivit projektu – to znamená, jakým 

vlastně způsobem se projekt bude realizovat. Co se 

vykoná, aby bylo dosaţeno výstupů projektu? 

 

5. Ověření vertikální logiky – to znamená, ověření 

celkových vztahů daného sloupce. Zda funguje 

zavedená logika typu „příčina a důsledek“. 

Postupuje se od shora dolu a zdola nahoru. 

Odspoda nahoru ověřujeme, zda díky realizaci 

daných aktivit dosáhneme stanovených výstupů. 

Poté zda dosaţením stanovených výstupů bude 

dosaţeno určených specifických cílů. A jestliţe budou dosaţeny specifické cíle, 

bude dosaţeno celkového cíle projektu. 

 

6. Určení potřebných podmínek a předpokladů – 

tato buňka matice shrnuje všechny klíčové činnosti 

a předpoklady, které se musí provést, neţ projekt 

vůbec můţe začít. Šipky naznačují uplatňování 
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zásad vertikální logiky. Je potřeba věnovat, při vyplňování, pozornost logickému 

propojení matice. 

 

7. Určení předpokladů a rizik, které jsou možné 

pro vykonání navržených aktivit – to znamená 

ověření logiky navrţených aktivit. Zda povedou 

dané aktivity k dosaţení výstupů projektu. Pak je 

potřeba popsat rizika a předpoklady, které souvisí 

s prováděním určených aktivit. 

 

8. Určení předpokladů a rizik ovlivňujících 

dosažení výstupů a výsledků projektu – to 

znamená popsat předpoklady, které jsou nutné pro 

dosaţení výstupů a výsledků projektu pomocí 

aktivit a činností. specifických cílů projektu. Co 

dané výstupy a výsledky projektu můţe ovlivnit?  

 

9. Určení předpokladů a rizik, které ovlivňují 

dosažení specifických cílů a účelu – popsání 

předpokladů a moţných rizik pro dosaţení 

specifických cílů a účelu projektu. Jasně 

definované předpoklady dosaţení specifických cílů 

tak, aby byl dosaţen celkový cíl projektu. Co dané 

cíle projektu můţe ovlivnit? Jsou to faktory a rizika, které jsou přímo spojeny 

s projektem? Zamyšlení nad tím, pokud bude dosaţeno specifických cílů a účelu 

projektu, tak bude ve skutečnosti úspěšně vyřešen i celkový cíl projektu? 

 

10. Zkontrolování platnosti vertikální logiky prvního 

sloupce a horizontální logiky po daných řádcích – 

ověření, zda byla určena všechna rizika. Zda dané 

rizika byla určena dostatečně specificky. Zda jsou 

určené rizika a předpoklady na správném řádku v matici – správné úrovni. A zda 

není narušena vertikální logika. Logika v matici LFM lze vyjádřit obrázkem 

napravo. 

 

11. Určení objektivně ověřitelných ukazatelů (dále 

OOU) celkového cíle – to znamená poloţit si 

otázku: Co nám ukáţe, zda bylo dosaţeno 

celkového cíle? Ukazatele pro celkový cíl jsou 

většinou i mimo rámec projektu, a lze na ně 

pohlíţet i z dlouhodobého hlediska.  

 

OOU v rámci matice LFM slouţí hlavně jako důkazy pro ověření, zda projekt 

dosahuje poţadovaného stavu, respektive ukazují to, jak ověříme, ţe projekt dosáhl 
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svých cílů, aktivit, atd. Všechny OOU celého sloupce OOU (pro celkový cíl, 

specifické cíle, výsledky a výstupy, činnosti a aktivity) by měly splňovat princip 

SMART. Tento princip vychází z anglických slov: Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Time managed. Český překlad je:  

 Určitý / konkrétní 

 Měřitelný / kvalifikovatelný 

 Dosaţitelný / ovlivnitelný 

 Reálný 

 Časově měřitelný / termínovatelný (je moţno dané ukazatele označit 

časovým termínem) 

Při splnění těchto vlastností jsou OOU určeny správně. 

 

Další vlastnost, která by se měla při určování OOU sledovat, je princip: kvantita – 

kvalita – čas. Jestliţe je tento princip vyuţit, lze do LFM zahrnout i těţko 

kvalifikovatelné přínosy projektu. Smyslem tohoto principu je vytvoření optimální 

rovnováhy mezi kvantitativními a kvalitativními ukazateli a zařadit je do časového 

rámce. Příkladem typického kvalitativního ukazatele můţou být statistická data, 

počet proškolených osob, výnosy nebo úspory realizované pomocí daného projektu, 

četnost informačních akcí, počet účastníků, atd. A příkladem typického 

kvalitativního ukazatele mohou být změny v chování a postojích cílové skupiny, 

spokojenost cílové skupiny, která se zjišťuje analýzou veřejného mínění, atd. 

 

12. Určení OOU specifického cíle – co nám dokáţe, 

ţe byl splněn specifický cíl projektu? Dané 

ukazatele se povaţují za nejdůleţitější, neboť na 

konci projektu jsou jimi měřeny výsledky projektu. 

Zda projekt dosáhl toho, čeho měl. 

 

13. Určení OOU očekávaných výstupů a výsledků – 

co nám dokáţe, ţe bylo dosaţeno očekávaných 

výstupů a výsledků? Daná buňka určuje, jakých 

výstupů má projekt dosáhnout. 

 

 

14. Určení OOU aktivit a činností projektu – co nám 

dokáţe, ţe byly realizovány dané aktivity 

a činnosti. Díky tomu, ţe aktivity lze vyhodnotit aţ 

jejich výstupy po ukončení, tak tato buňka určuje 

potřebné zdroje a vstupy projektu. Při vyplňování 

si klademe otázku typu: Jaké vstupy jsou potřeba 

pro uskutečnění aktivit? Lze vyplnit hmotné i nehmotné faktory (například 

materiály, finance, lidské zdroje, atd.)  

 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  51 

 

15. Určení zdrojů a prostředků pro ověření OOU 

celkového cíle projektu – určuje z jakých zdrojů 

jde ověřit celkový cíl projektu. Například statistiky, 

průzkumy, atd. 

 

 

16. Určení zdrojů a prostředků pro ověření OOU 

specifického cíle / účelu projektu – specifický cíl, 

respektive účel lze ověřit například ze zpráv o 

realizaci projektu, auditů, z rozvah, účetní 

dokumentace, kontrolních návštěv, atd. Je moţné 

vyuţít i vlastní průzkumy, analýzy, evidence, atd. 

 

17. Určení zdrojů a prostředků pro ověření OOU 

výsledků a výstupů projektu – tato buňka matice 

LFM určuje zdroj, ze kterého se lze dozvědět, ţe 

plánované ukazatele byly nebo nebyly dosaţeny. 

Například účetní dokumentace, prezenční listiny, 

průběţné zprávy, operativní evidence, atd. 

 

18. Ověření 2. a 3. sloupce – ověření, ţe je matice 

LFM vypsána správně. Zda ukazatele splňují 

princip kvantita-kvalita-čas a princip SMART, jsou 

relevantní, nezbytné, dostačující, pokrývají celou 

škálu aktivit, výstupů a výsledků, zda je potřebné 

je vytvořit nebo jiţ existují, a mají popsaný 

současný stav. 

 

19. Závěrečná kontrola celé matice LFM – ověření, ţe opravdu funguje vertikální 

logika, ţe objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje objektivního ověření jsou 

dostupné a spolehlivé, klíčové vstupní předpoklady jsou realistické, předpoklady 

jsou reálné a kompletní, existující rizika jsou přijatelná, pravděpodobnost úspěchu 

je přijatelně vysoká. A kde to bylo moţné, byly zahrnuty mezi aktivity i otázky 

kvality a udrţitelnosti. 

 

6.1.2.3 Čtení LFM 

 

Čtení LFM má také svůj specifický postup a logiku, který znázorňuje Obrázek 19 LFM - 

postup čtení. (1 – odkaz na číslo šipky v daném obrázku) Čtením LFM se začíná vpravo 

dole předběţnými podmínkami a předpoklady projektu. (2) Po splnění těchto podmínek 

a předpokladů se mohou začít provádět aktivity a činnosti, a to pomocí potřebných 

vstupů / prostředků. Poté, co jsou tyto aktivity a činnosti provedeny, a (3) jsou-li splněny 

předpoklady nebo nedojde-li k naplnění rizik, je dosaţeno očekávaných výstupů 
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a výsledků. (4) Tyto výstupy je potřeba zkontrolovat podle objektivně ověřitelných 

ukazatelů, které jsou zjištěné z definovaných zdrojů a prostředků ověření ukazatelů. (5)   

Je-li výsledků a výstupů opravdu dosaţeno, a jestliţe jsou splněny předpoklady nebo 

nedojde k naplnění rizik, je dosaţeno specifického cíle / účelu projektu. Respektive je 

dosaţeno účelu projektu a jsou naplněny jeho specifické cíle. (6) Tyto cíle jsou ověřeny 

oproti objektivně ověřitelným ukazatelům, které jsou opět zjištěné z  definovaných zdrojů 

a prostředků. (7) Je-li dosaţení cílů ověřeno, a jestliţe jsou splněny předpoklady nebo 

nedojde k naplnění rizik, je dosaţeno celkového cíle / cílů projektu. (8) Tento celkový cíl 

projektu je také ověřen pomocí daných objektivně ověřitelných ukazatelů, které jsou 

zjištěny z definovaných zdrojů a prostředků.  

 

 
Obrázek 19 LFM - postup čtení 

 

6.1.2.4 Ohodnocení LFM 

 

Poté, kdyţ vlastník projektu LFM matici vyplnil, je moţné ji v naší metodice dát ohodnotit 

ostatním účastníkům projektu, případně projektovému výboru. Díky tomuto ohodnocení 

vlastník projektu získá kvalifikovaný názor ostatních účastníků projektu ohledně matice 

LFM. Ohodnocení se skládá z dílčích výsledků, to jsou hodnocení jednotlivých účastníků 

projektu. 

 

Dílčí ohodnocení probíhá tak, ţe účastník dostane vyplněnou LFM a k ní sadu otázek. Na 

tyto otázky odpovídá body 1 aţ 5. Přičemţ 5 je nejvyšší míra souhlasu (5 = 100%). 

Účastník projektu odpovídá na tyto otázky: 

1 Do jaké míry jsou uvedeny všechny zdroje pro dosaţení výstupu? 
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2 Do jaké míry jsou definovány předpoklady a rizika projektu v souvislosti 
s dosaţením účelu projektu? 

3 Do jaké míry jsou faktory a rizika z otázky č.2 přímo spojená s projektem? 

4 Do jaké míry byly definována veškerá rizika? 

5 Do jaké míry jsou definovaná rizika specifická (nejsou definovaná moc 

obecně)? 

6 Do jaké míry jsou dané rizika a předpoklady na správné úrovni? 

7 Do jaké míry byla rizika, tam kde to bylo moţné, ošetřena a pokud moţno 

minimalizována? 

8 Můţe být projekt s ohledem na existující rizika realizován? 

9 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele Specifické a konkrétní? 

10 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele Měřitelné? 

11 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele Aktivní a ovlivnitelné 

(řešitelem projektu)? 

12 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele Realné (tzn .jsou to existující 

zdroje, prostředí)? 

13 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele Termínované (tzn. mají 

vazbu na trvání projektu)? 

14 Do jaké míry jsou zdroje, podle kterých lze ověřit plnění celkového cíle (první 

řádek), určeny správně (relevantní, nezbytné, různorodé)? 

15 Do jaké míry jsou zdroje, podle kterých lze ověřit účel projektu (druhý řádek), 

určeny správně(relevantní, nezbytné, různorodé)? 

16 Do jaké míry jsou zdroje, podle kterých lze ověřit výstupy projektu (třetí 

řádek), určeny správně (relevantní, nezbytné, různorodé)? 

17 Do jaké míry je časový harmonogram aktivit projektu určen správně 
(relevantní, nezbytné, různorodé kroky)? 

18 Do jaké míry jsou objektivně ověřitelné ukazatele dostupné a spolehlivé? 

19 Do jaké míry jsou klíčové vstupní předpoklady realistické a kompletní? 

20 Do jaké míry jsou rizika přijatelná? 

21 Do jaké míry je pravděpodobnost úspěchu projektu rozumně vysoká? 

22 Do jaké míry ospravedlňují přínosy náklady? 

23 Do jaké míry je celkový (širší, obecný) cíl definován správně (reálně, 

nezbytně)? 

24 Do jaké míry jsou dílčí (specifické) cíle projektu, které vedou k naplnění 

projektu, definovány správně (reálně, nezbytně)?  

25 Do jaké míry jsou výstupy projektu definovány správně (tzn. na základě 
plánovaných aktivit)? 

26 Do jaké míry jsou aktivity projektu definovány správně (tzn. co se má udělat, 
aby bylo dosaţeno výstupů projektu)? 

27 Do jaké míry platí, ţe pokud budou dané aktivity realizovány, bude dosaţeno 

stanovených výstupů? 

28 Do jaké míry platí, ţe pokud bude dosaţeno stavených výstupů, bude dosaţeno 

stanovených dílčích cílů projektu? 

29 Do jaké míry platí, ţe pokud bude dosaţeno dílčích cílů projektu, budou 

splněny celkové cíle projektu? 
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30 Do jaké míry se souhlasíte s celkovým cílem projektu (první sloupec, první 
řádek)? 

31 Do jaké míry souhlasíte s dílčími cíli projektu (první sloupec, druhý řádek)? 

32 Do jaké míry souhlasíte s očekávanými výsledky a výstupy projektu (první 

sloupec, třetí řádek)?  

33 Do jaké míry souhlasíte s aktivitami projektu (první sloupec, čtvrtý řádek)? 

34 Do jaké míry souhlasíte s oou celkového cíle (druhý sloupec, první řádek)? 

35 Do jaké míry souhlasíte s oou dílčích cílů projektu(druhý sloupec, druhý 

řádek)? 

36 Do jaké míry souhlasíte s oou očekávaných výsledků a výstupů projektu (druhý 

sloupec, třetí řádek)? 

37 Do jaké míry souhlasíte s oou aktivit projektu (druhý sloupec, čtvrtý řádek)? 

38 Do jaké míry souhlasíte se zdroji celkového cíle (třetí sloupec, první řádek)? 

39 Do jaké míry souhlasíte se zdroji dílčích cílů projektu (třetí sloupec, druhý 

řádek)? 

40 Do jaké míry souhlasíte se zdroji očekávaných výsledků a výstupů projektu 

(třetí sloupec, třetí řádek)? 

41 Do jaké míry souhlasíte s oou aktivit projektu (třetí sloupec, čtvrtý řádek)? 

42 Do jaké míry souhlasíte s riziky dílčích cílů projektu (čtvrtý sloupec, druhý 

řádek)? 

43 Do jaké míry souhlasíte s riziky očekávaných výsledků a výstupů projektu 

(čtvrtý sloupec, třetí řádek)? 

44 Do jaké míry souhlasíte s riziky aktivit projektu (čtvrtý sloupec, čtvrtý řádek)? 

45 Do jaké míry souhlasíte se vstupními předpoklady projektu (čtvrtý sloupec, 
pátý řádek)? 

 

 

Po zodpovězení všech otázek se vypočte průměrné hodnocení daného účastníka projektu, 

coţ je dílčí hodnocení. Toto hodnocení se vypočte podle vzorce: 

 

               

  
                                                                              

                    
 

 

Všechny dílčí ohodnocení se poté pouţijí pro výpočet celkového ohodnocení LFM a to 

podle vzorce: 

 

                
                                                 

                      
 

 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  55 

 

Pokud je ohodnocení LFM větší nebo rovno 3, tak je doporučeno pokračovat v projektu. 

Neboť ohodnocení od účastníků projektu dopadlo pozitivně. Jestliţe je ohodnocení LFM 

menší neţ 3, tak je doporučeno ukončení projektu. 

 

6.1.3 Metody analýzy projektu 

 

Analyzování projektu je nedílnou součástí Předprojektové fáze naší metodiky. Zahrnuli 

jsme analýzu Návratnosti investice (ROI), analýzu Čisté současné hodnoty (NPV) 

a analýzu doby návratnosti investice. Tyto analýzy se zabývají finanční stránkou projektu, 

respektive posouzení projektu z hlediska návratnosti. Nezabývají se cílem projektu, jeho 

jinými přínosy, ale pouze čistě náklady na projekt a výnosy z projektu. Proto pokud se 

projekt zamýšlí jako nevýdělečný, a jeho přínos má být jiný neţ výdělek, tak tyto analýzy 

nejsou nezbytné. Například projekt s cílem zvýšení kvalifikace zaměstnanců je ve svém 

smyslu prodělečný v rámci těchto analýz. Ale při podrobnějším pohledu je moţné 

uvaţovat, ţe kvalifikovanější zaměstnanci odvedou více práce a nakonec se investované 

peníze vrátí. Záleţí na úhlu pohledu, jaký se zvolí při pohlíţení na projekt, ale analýzy ROI, 

NPV a doba návratnosti investice jsou schopny zachytit pouze finanční stránku projektu. 

Finance jsou v projektech v rámci IT, i všeobecně, největším ukazatelem zda byl projekt 

úspěšný. Neboť firma, která vytváří software, či poskytuje jiné sluţby, v rámci projektů, 

nebude provádět nevýdělečné projekty. Musí z projektu vydělat a zaplatit své zaměstnance, 

provoz, atd.  

 

V rámci naší metodiky jsme zvolili dvě moţnosti provedení analýz: 

 Jednoduchá analýza – obsahuje pouze provedení a ohodnocení analýzy na 

základě Návratnosti investice (ROI) a neuvaţuje se délka trvání projektu 

 Pokročilá analýza – obsahuje provedení a ohodnocení analýzy na základě 

Návratnosti investice (ROI) a doby návratnosti investice. V rámci této analýzy se 

provede také výpočet Čisté současné hodnoty. Tato analýza zahrnuje i délku trvání 

projektu. 

 

6.1.3.1 Jednoduchá analýza 

 

Jednoduchá analýza zahrnuje zjednodušený výpočet a ohodnocení Návratnosti investice. 

V této analýze, ani ve výpočtu neuvaţujeme délku projektu. Tato analýza slouţí jako 

minimum toho, co by se mělo v předprojektové fázi vypočítat a analyzovat. 

 

Návratnost investice je český překlad anglického názvu Return on Investment, a z toho 

vyplývá zkratka ROI. Je to hodnota, která se vypočte pomocí rozdílu výnosů a nákladů 

a poté vydělením náklady (viz. vzorec níţe). 
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Výsledek lze poté vynásobit 100 a tak je v procentech. Na výsledek ROI se nahlíţí těmito 

způsoby: 

 Menší než 0 – projekt bude nevýnosný, náklady převyšují výnosy 

 Větší než 0 – projekt bude výnosný, náklady převyšují výnosy. Čím více je 

výsledek kladný, tak tím více projekt vydělá.  

Návratnost investice znamená, kolik vydělají investované peníze. Například jestliţe 

náklady na projekt jsou 1000 Kč a na konci projektu jsou výnosy 1500 Kč, tak ROI vychází 

0,5, neboli 50%. To znamená, ţe projekt vydělá o 50% více, neţ byly vloţené náklady. 

Jestliţe by náklady byly 1000 Kč a výnosy 500 Kč, tak ROI vychází -0,5, neboli -50%. To 

znamená, ţe projekt vydělá o 50% méně, neţ jsou náklady. 

 

V rámci naší metodiky jsme zvolili systém ohodnocení výsledků analýz. Ohodnocení 

jednoduché analýzy probíhá po vypočítání výsledku ROI a vychází se z tabulky (viz. 

Obrázek 20 Ohodnocení Jednoduché analýzy). Tuto tabulku jsme stanovili standardně na 

tyto hodnoty bodů, ale je moţno ji nastavit podle vlastností dané organizace, kde se pouţije 

naše metodika. Podle výsledků ROI se odvodí ohodnocení, které můţe mít hodnoty 0 aţ 5 

bodů. Jestliţe vyjde ohodnocení větší nebo rovno 3 body, tak je doporučeno v projektu 

pokračovat. Jestliţe vyjde ohodnocení niţší neţ 3 body, tak je doporučeno projekt ukončit. 

 

  Ohodnocení 

ROI méně než 0 0 

 0 - 0,1 3 

 0,1 - 0,3 3 

 0,3 - 0,5 4 

 0,5 - 1 4 

 1 a více 5 

Obrázek 20 Ohodnocení Jednoduché analýzy 

 

6.1.3.2 Pokročilá analýza 

 

Pokročilá analýza na rozdíl od Jednoduché analýzy poskytuje větší náhled do finančních 

moţností projektu. A to díky zahrnutí do výpočtu i proměnou délku trvání projektu. Tato 

analýza vypočítává návratnost investice (ROI), čistou současnou hodnotu (NPV) a dobu 

návratnosti investice. Poté se provede ohodnocení Pokročilé analýzy na základě výsledků 

ROI a doby návratnosti investice. 

 

Návratnost investice (ROI) v rámci Pokročilé analýzy se vypočítá podle vzorce: 
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Výsledek lze poté vynásobit 100 a tak je v procentech. Na výsledek se pohlíţí stejným 

způsobem jako v Jednoduché analýze, a to tedy: 

 Menší než 0 – projekt bude nevýnosný, náklady převyšují výnosy 

 Větší než 0 – projekt bude výnosný, náklady převyšují výnosy. Čím více je 

výsledek kladný, tak tím více projekt vydělá.  

 

Čistá současná hodnota (anglicky Next Present Value, z toho zkratka NPV) se v rámci 

Pokročilé analýzy počítá podle vzorce: 

 

                                                              

 

NPV je metoda výpočtu očekávaného peněţního výnosu nebo ztráty z projektu, která 

diskontuje k aktuálnímu časovému okamţiku všechny budoucí očekávané výnosy 

a náklady. Je to ukazatel, který zobrazuje kolik projekt, za zvolenou dobu své ţivotnosti, 

přinese nebo sebere peněz. NPV tedy uvaţuje s budoucími peněţními toky, a zohledňuje je 

v čase. Neboť jestliţe na začátku časového období existuje milion, tak například po pěti 

letech má úplně jinou hodnotu. Nyní si za něj můţeme koupit více věcí, neţ za pět let. Je to 

mimo jiné způsobeno inflací. Proto se peněţní toky, respektive náklady a výnosy, 

diskontují. NPV můţe vyjít kladně, ale i záporně. Správná hodnota je kladná, neboť 

znamená, ţe projekt vydělá. Jestliţe NPV vyjde 0, to znamená, ţe z pohledu toku peněz 

projekt nebude výdělečný ani prodělečný. Ovšem, jak jiţ bylo zmiňováno, NPV se 

nezabývá jinou neţ finanční stránkou projektu.  Proto je moţné, ţe kdyţ má projekt NPV 0, 

tak přináší organizaci jiné přínosy neţ finanční. Čím větší je NPV daného projektu, tím je 

projekt lukrativnější a lepší.  

 

Celkové diskontované náklady, respektive výnosy, vzniknou diskontováním. To je 

matematický postup, při kterém jsou budoucí náklady, respektive výnosy, přepočítány 

a sečteny v jednotlivých obdobích na současnou hodnotu investice pomocí vyuţití diskontní 

sazby. Diskontování se většinou provádí v rámci roků, ale u krátkých projektů lze uvaţovat 

diskontování i v rámci měsíců. Je stanovena diskontní sazba, coţ je výnosová míra, kterou 

jsou přepočítány budoucí peněţní toky na současnou hodnotu. Stanovení diskontní sazby je 

důleţitým prvkem výpočtu. Diskontní sazba v podstatě reprezentuje úrokovou sazbu. Dá se 

vysvětlit jako určitá ušlá příleţitost. To znamená, ţe kdyby se peníze pouţité na projekt 

uloţili v bance, tak kolik má člověk po dané době naspořeno peněz. Určení diskontní sazby 

není lehkou záleţitostí a většinou záleţí na kvalifikovaném odhadu vlastníka projektu, který 

provádí tuto analýzu. Jednou z moţností určení diskontní sazby je sečíst bezrizikovou 

úrokovou sazbu a prémii za riziko, které vzniká při realizaci daného projektu. Jiná moţnost 

můţe být stanovení výše diskontní sazby na základě úrokové sazby, která se platí u 

dlouhodobého cizího kapitálu. Vychází to z úroku banky, která poskytuje své peníze jako 

úvěr. Tyto peníze banka standardně zhodnocuje za určitou úrokovou sazbu a k nim připočte 

prémii za riziko, které díky tomu podstupuje. Je moţno tedy vzít 2%, coţ je úroková sazba 

v bance, připočíst k nim nejvyšší moţnou úrokovou míru, kterou je moţno dostat uloţením 

peněz například na spořicí účet, a pak připočíst míru inflace. To znamená 2% + 1,3% + 

2,25% = 5,55%. Běţně se pouţívá v českém prostředí diskontní sazba 5 aţ 8%. Po určení 
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diskontní sazby je nutné při výpočtu určovat diskontní faktor, coţ je násobitel pro určitý 

rok, respektive měsíc. Vypočte se podle vzorce: 

 

                  
 

       
 

 

Kde: r…diskontní sazba (např. 0,1 = 10%) 

 t…číslo roku / měsíce (roky / měsíce se číslují od 0) 

 

Jestliţe známe diskontní faktor daného roku/ měsíce, tak poté se náklady, či výnosy, 

vynásobí daným diskontním faktorem a tak vzniknou diskontované náklady, či výnosy. 

Celkové diskontované náklady, či výnosy, vzniknou sečtením diskontovaných nákladu, či 

výnosů, za jednotlivé roky/měsíce. 

 

Doba návratnosti investice je třetí důleţitou analýzou Pokročilé analýzy. Určuje, za jakou 

dobu se přesáhnou výnosy náklady na projekt. Jinými slov stanovuje mnoţství času, který 

je potřeba na navrácení všech nákladů investovaných do projektu, a to ve formě čistých 

peněţních příjmů – výnosů. Systém výpočtu doby návratnosti investice je takový, ţe dokud 

jsou celkové náklady větší neţ celkové výnosy, tak postupně od roku/měsíce 0 do n 

roků/měsíců přičítáme k celkovým nákladům diskontované náklady daného roku/měsíce 

a k celkovým výnosům diskontované výnosy daného roku/měsíce. Aţ v průběhu tohoto 

cyklu zjistíme, ţe celkové výnosy jsou větší neţ náklady, tak se cyklus zastaví a rok, nebo 

měsíc, ve kterém tato událost nastala, je doba návratnosti investice. Dobu návratnosti 

investice lze vypočítat pouze v případě, ţe je hodnota ROI kladná. Nejlépe se doba 

návratnosti investice zobrazí pomocí grafu (viz. Obrázek 21 Doba návratnosti investice). 

Tam, kde výnosy protnou náklady je bod zvratu. Označuje dobu návratnosti investice. Od 

této doby projekt začal vydělávat. 

 

Určení správné doby návratnosti záleţí na odvětví, ve kterém se projekty provádí. 

V informačních technologiích se většinou vyţaduje, aby se projekt zaplatil do roku, 

maximálně dvou let. V určitých případech se vyţaduje doba návratnosti v řádu měsíců. 

Záleţí na druhu projektu a filozofii organizace. 
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Obrázek 21 Doba návratnosti investice 

 

Ohodnocení Pokročilé analýzy je, v rámci naší metodiky, rozděleno podle toho, jestli se 

počítá v měsících nebo v rocích. Pokud se analýza počítá v měsících, vychází se z Obrázek 

22 Ohodnocení Pokročilé analýzy - měsíce. Pokud se počítá v rocích, vychází se z Obrázek 

23 Ohodnocení Pokročilé analýzy - roky. Tyto tabulky jsme stanovili standardně na tyto 

hodnoty bodů, ale je moţno ji nastavit podle vlastností dané organizace, kde se pouţije naše 

metodika. Ohodnocení vychází z hodnot ROI a doby návratnosti investice. Podle toho, 

kolik vyšly tyto hodnoty, tak se odvodí body z tabulky. Jestliţe vyjde ohodnocení větší 

nebo rovno 3 body, tak je doporučeno v projektu pokračovat. Jestliţe vyjde ohodnocení 

niţší neţ 3 body, tak je doporučeno projekt ukončit. 

 

  Doba návratnosti investice  

(v měsících) 

 

  0-12 13-24 25-36 37-48 49-60 

ROI méně než 0 0 0 0 0 0 

 0 - 0,1 3 2 2 1 1 

 0,1 - 0,3 3 3 2 2 1 

 0,3 - 0,5 4 3 3 2 2 

 0,5 - 1 4 4 3 3 2 

 1 a více 5 4 4 3 3 

Obrázek 22 Ohodnocení Pokročilé analýzy - měsíce 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0 1 2

Náklady

Výnosy



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  60 

 

  Doba návratnosti 

investice (v rocích) 

 

  0 1 2 3 4 

ROI méně než 0 0 0 0 0 0 

 0 - 0,1 3 2 2 1 1 

 0,1 - 0,3 3 3 2 2 1 

 0,3 - 0,5 4 3 3 2 2 

 0,5 - 1 4 4 3 3 2 

 1 a více 5 4 4 3 3 

Obrázek 23 Ohodnocení Pokročilé analýzy - roky 

 

Výše jsou stanoveny všechny potřebné teoretické znalosti pro výpočet Pokročilé analýzy. 

Příklad postupu výpočtu Pokročilé analýzy je následující: 

1. Volba časové jednotky – vlastník projektu si zvolí, jestliţe se bude uvaţovat 

analýza v rocích nebo v měsících. Pro daný příklad volíme roky. 

2. Zvolení diskontní sazby – vlastník projektu zvolí výši diskontní sazby. Pro daný 

příklad volíme 8%. 

3. Vyplnění odhadovaných nákladů a výnosů – vlastník projektu vyplní tabulku 

(viz Obrázek 24 Odhadované náklady a výnosy) plánovaných nákladů a výnosů za 

jednotlivé roky, respektive měsíce. Pro daný příklad jsme stanovili, ţe první rok 

projekt má náklady 60000 a další dva roky 40000. Výnosy jsou první rok 0 a další 

dva roky 200000. 

 

Rok 0 1 2 

Náklady 60000 40000 40000 

Výnosy 0 200000 200000 

Obrázek 24 Odhadované náklady a výnosy 

 

4. Výpočet celkových diskontovaných nákladů a výnosů – na základě diskontní 

sazby se vypočtou diskontní faktory jednotlivých roků. Poté se vynásobí náklady, 

respektive výnosy, jednotlivých roků danými diskontními faktory. Sečtením všech 

diskontovaných nákladů, respektive výnosů, se získají celkové diskontované 

náklady, či výnosy. 

 

Rok 0: diskontní faktor =  1/(1+0,08)
0
  = 1

 

Rok 1: diskontní faktor =  1/(1+0,08)
1
  = 0,926 

Rok 2: diskontní faktor =  1/(1+0,08)
2
  = 0,857 

 

Rok 0: diskontované náklady = 60000 * 1 = 60000 

Rok 1: diskontované náklady = 40000 * 0,926 = 37040 

Rok 2: diskontované náklady = 40000 * 0,857 = 34280 

Celkové diskontované náklady = 60000 + 37040 + 34280 = 131320 
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Rok 0: diskontované výnosy = 0 * 1 = 0 

Rok 1: diskontované výnosy = 200000 * 0,926 = 185200 

Rok 2: diskontované výnosy = 200000 * 0,857 = 171400 

Celkové diskontované výnosy = 0 + 185200+ 171400= 356600 

 

5. Výpočet NPV – vypočítá se NPV, jako rozdíl celkových diskontovaných výnosu a 

celkových diskontovaných nákladů 

 

NPV = 356600 – 131320 = 225280 

 

6. Výpočet ROI – vypočítá se ROI, jako podíl vypočítané hodnota NPV a celkových 

diskontovaných nákladů 

 

ROI = 225280 / 131320 = 1,72 

 

7. Výpočet doby návratnosti investice –  

 

Rok 0 :  Celkové diskontované náklady = 60000 

  Celkové diskontované výnosy = 0 

Rok 1 :  Celkové diskontované náklady = 60000 + 37040 =97040 

  Celkové diskontované výnosy = 0 + 185200 = 185200 

   

=> Celkové diskontované výnosy jsou větší neţ celkové diskontované náklady, coţ 

znamená, ţe doba návratnosti investice je 1 rok. 

 

8. Ohodnocení Pokročilé analýzy podle tabulky – ohodnotí se výsledek Pokročilé 

analýzy podle tabulky. V tomto případě podle tabulky pro roky. ROI je 1,72 a doba 

návratnosti je 1 rok, coţ znamená, ţe bodové ohodnocení je 4b. Je doporučeno 

pokračovat v projektu. 

 

6.1.4 Řízení rizik 

 

Řízení rizik je důleţitou součástí kaţdého projektu, avšak velké mnoţství managementu se 

mu vůbec nevěnuje. Nespotřebuje velké mnoţství času a nákladů a přitom významně 

dokáţe ovlivnit úspěch projektu. Řízení rizik zahrnuje identifikaci rizik, analyzování rizik, 

tvorbou protiopatření (reakcí na rizika) po celý ţivotní cyklus projektu. Důleţité je nastavit 

řízení rizik jiţ v Předprojektové fázi a poté se mu věnovat také po zbytek projektu. 

U mnoha projektů v určité míře se řízení rizik provádí a přitom o tom vůbec nemusí vědět. 

Pouze management nemá dané vyhýbání rizikům a reakcí na rizika exaktně pojmenováno 

a provádí jej mimoděk. Tento přístup není správný, protoţe se lehce můţe stát, ţe se na 

některé riziko například zapomene nebo se zvolí při vyskytnutí rizika špatný postup. Při 

dodrţování postupů řízení rizik má projekt výrazně větší šanci na úspěšnější ukončení 

projektu. Zlepší se také výběr projektů, stanovení rozsahu, vytváření realističtějšího 
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časového plánu a odhadu nákladů. Díky řízení rizik mohou také účastníci projektu pochopit 

lépe samotnou podstatu projektu. 

 

Riziko, v rámci řízení projektů, znamená potencionální událost, které můţe nastat a jejíţ 

důsledky mají negativní dopad na cíle projektu. Znamená to, ţe pokud dané riziko nastane, 

můţe určitým negativním způsobem ovlivnit projekt. Určité metodiky uvaţují nejenom 

negativní riziko, ale i pozitivní riziko, tzv. příleţitost. Pozitivním rizikem je událost, která 

by měla kladný vliv na průběh projektu, či splnění cílů projektu. V rámci naší metodiky 

s kladným rizikem neuvaţujeme, neboť je důleţité hlavně řízení negativních rizik. 

 

Při řízení rizik můţeme určité míry porovnat s pojištěním. Je to činnost, jejímţ cílem je 

sníţení negativního dopadu na projekt. Je důleţité vědět, jak předcházet vzniku rizika 

a kdyţ riziko nastane, tak jak se sním co nejlépe vypořádat. Jak jiţ bylo zmiňováno, některé 

projekty řízení rizik dodrţují mimoděk a některé jej nedodrţují vůbec. Správně provádění 

řízení rizik napomůţe ke sníţení problémů během projektu a urychlení jejich řešení.  

 

Cílem řízení rizik je tedy minimalizovat moţná negativní rizika. Postup při řízení rizik 

v rámci naší metodiky zahrnuje 4 hlavní procesy:  

1. Identifikace rizik 

2. Analýza rizik 

3. Plánování reakcí na rizika 

4. Sledování a kontrola rizik 

 

6.1.4.1 Identifikace rizik 

 

Cílem identifikace rizik je nalezení rizik daného projektu. Je to nejnáročnější 

a nejdůleţitější součást řízení rizik. Neboť jestliţe se neurčí všechna rizika nebo se rizika 

určí špatně, tak budou pak nastaveny chybně, nebo vůbec, protiopatření. Pak je ohroţen 

pozitivní průběh projektu.  

 

Výstupem identifikace rizik je seznam rizik (viz. Obrázek 25 Seznam rizik), který 

stanovuje rizikové faktory, které mohou ovlivnit daný projekt. Vlastník projektu vyplní 

tento seznam. Číslo je identifikační číslo rizika, které začíná od 1 a postupně se zvyšuje. 

Pole Riziko, obsahuje název rizika, které můţe i podrobněji rozepsat. Pole Kategorie 

určuje kategorii rizika. Určení kategorie záleţí na společnosti a jejich prioritách, které si 

určí v rámci řízení rizik. Pokud společnost nemá vyhraněny vlastní kategorie, lze vycházet 

z těchto obecně nastavených kategorií: 

 Vnitřní rizika – rizika týkající se interních záleţitostí projektu 

 Vnější rizika – rizika týkající se externích záleţitostí, které mohou ovlivnit projekt 

nebo 

 Finanční rizika – rizika týkající se financování projektu 
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 Strukturální a procesní rizika – rizika týkající se společnosti, která projekt provádí. 

Zda mohou nastat nějaké komplikace v rámci společnosti, které ovlivní průběh 

projektu. 

 Trţní rizika – rizika týkající se uvedení vytvářeného produktu na trh 

 Technologická rizika – rizika týkající se technického provedení projektu 

 Lidská rizika – rizika týkající se lidských zdrojů v rámci projektu 

 Standardní rizika – rizika, která jsou stále se opakující ve všech projektech a tudíţ 

jsou pro většinu projektů stejná 

 

Číslo  Riziko Kategorie 

1 

Nedostatek 
počítačové 
gramotnosti pro 
používání 
vytvářeného 
produktu 

Tržní rizika 

2 
MS SQL databáze 
nelze nasadit 
všude 

Technologická rizika 

3 

Nedostatečné 
vzdělání 
zaměstnanců pro 
vytvoření 
produktu 

Lidská rizika 

… … … 

Obrázek 25 Seznam rizik 

 

Pro lepší znázornění je uveden příklad řízení rizik v projektu, jehoţ cílem je vytvoření 

informačního systému NAC. Jsou uvedeny tři různé rizika (viz Obrázek 25 Seznam rizik), 

které mohou ohrozit projekt. 

 

Určení rizik vyţaduje určitý cit, zkušenosti, systematičnost a tvůrčí přístup. Při určování 

rizik vycházíme v naší metodice z jiţ definovaných určitých rizik v rámci Matice logického 

rámce. Pro určení dalších rizik lze vyuţít podpůrné nástroje a metody, které identifikaci 

rizik usnadní. Jsou to: 

 Evidence rizik – seznam jiţ identifikovaných rizik a standardních postupů 

protiopatření. Tento seznam se vytváří v rámci organizace a přidávají a aktualizují 

se v něm postupně identifikovaná rizika z řešených projektů. Znázorňuje ho 

Obrázek 26 Evidence rizik. Obsahuje název projektu, kde se dané riziko pouţilo. 

Identifikační číslo. Poté vypsané dané riziko a kategorii, do které spadá. Obsahuje 

také pravděpodobnost, dopad, hodnotu rizika a protiopatření. Tyto vlastnosti budou 

vysvětleny více v kapitole 6.1.4.2 Analýza rizik, respektive 6.1.4.3 Plánování 

reakcí na rizika. Z tohoto seznamu se můţe vycházet pro identifikaci rizik daného 

projektu. Je moţno nahlédnout, jaké rizika byly identifikovány u předchozích 

projektů. Je moţno tento seznam setřídit podle kategorie a pouţít například rizika 
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s kategorie standardní, neboť se uplatňují na všechny projekty. Nebo například 

nahlédnout přímo na jiný projekt, který byl podobného typu a zjistit, jaké rizika se 

u něj řešily. Evidence rizik je význačným přínosem při řízení rizik, ať jiţ v rámci 

jednotlivého projektu, tak i v rámci celé organizace. Kaţdým dalším projektem, se 

Evidence rizik aktualizuje a případně rozšiřuje a tak se stává důleţitou znalostní 

bází pro řízení rizik. 

 

Název 
projektu 

Č.  Riziko Kategorie Prav. Dopad Hodnota 
rizika 

Protiopatření  

Informační 
systém NAC 

1 

Nedostatek 
počítačové 
gramotnosti 
pro používání 
vytvářeného 
produktu 

Tržní rizika 1 1 1 

Pořádání 
školení pro 
budoucí 
uživatele 
vytvářeného 
produktu 

Informační 
systém NAC 

2 
MS SQL 
databáze nelze 
nasadit všude 

Technologická 
rizika 

1 2 2 

Vytvoření 
systému tak, 
že lze napojit 
na všechny 
typy databází 

Informační 
systém NAC 

3 

Nedostatečné 
vzdělání 
zaměstnanců 
pro vytvoření 
produktu 

Lidská rizika 1 3 3 
Zaškolení 
zaměstnanců 

… … … … … … … … 

Obrázek 26 Evidence rizik 

  

V rámci příkladu je tato Evidence rizik (viz Obrázek 26 Evidence rizik) posledním 

krokem. Do evidence rizik se dané rizika dostaly po dokončení projektu vytvoření 

informačního systému NAC. 

  

 Nápovědní listy – jsou to seznamy otázek, které vyházejí z definovaných rizik, 

které se řešili v předchozích projektech. Nebo tyto seznamy poukazují na 

standardní rizika dané oblasti, ve které se projekt, respektive organizace, nachází. 

Při tvorbě rizik se pokládají dané otázky ze seznamů a tak identifikují dané rizika. 

Stanovení těchto seznamů otázek závisí na jednotlivé organizaci. Obecné nastavení 

otázek můţe být následující: 

 Pro kategorii Finanční rizika – má organizace dostatečné finance na daný 

projekt? Jsou finanční odhady dostatečně kvalitní? Dodrţí projekt 

stanovené náklady v rámci analýz (ROI, NVP), či dodrţí dobu trvání 

projektu? 

 Pro kategorii Strukturální a procesní rizika – má organizace dostatečně 

nastavené procesy, aby projekt mohl probíhat tak, jak je naplánován?  

 Pro kategorii Trţní rizika – při vyvíjeném software, lze uvaţovat, má nový 

produkt uplatnění u uţivatelů? Bude jej uţivatelé pouţívat a zvyknou si na 
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něj lehce? Je moţné, ţe daný produkt jiţ existuje, nebo jej někdo právě 

vyvíjí? 

 Pro kategorii Technologická rizika – existují vlastně technologie, které 

umoţní úspěšné provedení projektu? Budou veškeré komponenty produktu 

spolu správně fungovat? Je moţné, ţe pouţitá technologie bude po 

dokončení projektu jiţ zastaralá? 

 Pro kategorii Lidská rizika – existují v rámci organizace dostatečně 

kvalifikovaní pracovníci? Pokud ne, je moţno je v čas přijmout? Je 

zadavatel nebo zákazník projektu dostatečně znám a jsou s ním dobré 

vztahy? 

 Týmové diskuse – neboli brainstormingové schůzky. Tento postup je 

uplatnitelný ve skupině lidí, která řeší identifikaci rizik. Je to postup, při kterém 

skupina lidí řeší problémy tím, ţe přichází na určité nápady tak, ţe je jednotlivý 

členové říkají čistě spontánně, bez většího posuzování. Brainstormingové schůzky 

by měl řídit určený moderátor, který byl měl přinášet nové druhy myšlenek, 

směřovat diskuzi k určitému tématu a případně seskupovat rizika do určitých 

kategorií, ať se o nich lépe diskutuje. Díky brainstormingu lze vytvořit dlouhý 

seznam rizik. Brainstorming ovšem má i své úskalí. Ovlivňuje jej skupinový efekt. 

Můţe se lehce stát, ţe někteří členové týmu jsou méně výřeční, a neřeknou své 

nápady, neboť budou přehlušeni například dvěma nebo třemi příliš aktivními 

osobami. I kdyţ existuje rčení: „Více hlav, víc ví“, tak psychologové tvrdí, ţe při 

samostatné práci jedinec dokáţe vymyslet více nápadů, neţ při skupinové práci. 

Proto, lze pouţít i druhou metodu v rámci týmové diskuze - delfská metoda. Je to 

v podstatě metoda brainstormingu, kde kaţdý vymýšlí nápady (v našem případě 

rizika) samostatně a anonymně. Delfská metoda se provádí opakovanými koly 

dotazů a písemných odpovědí, které mohou obsahovat také připomínky 

k odpovědím z minulých kol. Probíhá to způsobem, ţe moderátor napíše otázky 

a jednotliví lidé odpoví písemně na tyto otázky. Moderátor poté tyto odpovědi, 

které jsou zapsané spolu s různými názory a zdůvodněními, vyhodnotí. V dalším 

kole obdrţí skupina k otázkám i shromáţděné připomínky. Tento proces se opakuje 

do té doby, neţ odpovědi celé skupiny nedojdou k jednotnému řešení. Pokud i po 

mnoho opakováních se odpovědi stále hodně liší, je potřeba, aby moderátor zjistil, 

zda se v procesu nenachází skrytý problém. 

 

6.1.4.2 Analýza rizik 

 

Po identifikaci rizik nastává jejich analýza. Vstupem do analýzy je seznam rizik. V rámci 

analýzy rizik se u kaţdého rizika ohodnotí pravděpodobnost a dopad. Pravděpodobnost 

znamená, jaká je moţnost vzniku daného rizika. Dopadem se myslí, jak velké důsledky na 

projekt bude mít vznik daného rizika. Pravděpodobnost i dopad se hodnotí třemi moţnými 

variantami: 

 Nízká 

 Střední 
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 Vysoká 

Samotná kvantifikace rizika, to znamená určení pravděpodobnosti a dopadu, není lehká 

záleţitost. Je potřeba mít s tímto zkušenosti, mít absolvovaný kurz nebo se přiučit 

u zkušenějších lidí z oboru. Správná kvantifikace rizika je totiţ důleţitým prvkem při řízení 

rizik. Rizika s největší pravděpodobností a dopadem se budou dále řešit, ty s nízkými 

hodnotami se mohou ponechat tak a stačí je pouze monitorovat. Monitorování znamená, ţe 

se o daných rizicích ví, jsou identifikována, ale nevytváří se ţádné protiakce, a ponechávají 

se na operativní řešení v průběhu projektu.  

 

Seznam rizik (viz Obrázek 27 Seznam rizik - hodnota rizika) se rozšíří o jiţ zmiňovanou 

pravděpodobnost a dopad. Dalším políčkem je hodnota rizika, která se u kaţdého rizika 

vypočítá podle vzorce: 

 

                                      

 

Pokud je pravděpodobnost nebo dopad nízký, reprezentuje jej číslo 1. Pokud je střední číslo 

2 a pokud je vysoký, tak číslo 3. Hodnota rizika můţe tedy nabývat hodnot od 1 do 9. 

Hodnota rizika je vlastně ukazatel priority rizik. Přičemţ 9 je nejvyšší priorita rizika a to 

znamená, ţe můţe nejvíce ohrozit projekt. Rizika s hodnotou 1 mají nejmenší 

pravděpodobnost vzniku i dopad na projekt, proto nejsou tak závaţná. 

 

Číslo  Riziko Kategorie Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 

Nedostatek 
počítačové 
gramotnosti 
pro používání 
vytvářeného 
produktu 

Tržní rizika 2 1 2 

2 

MS SQL 
databáze 
nelze nasadit 
všude 

Technologická 
rizika 

3 2 6 

3 

Nedostatečné 
vzdělání 
zaměstnanců 
pro vytvoření 
produktu 

Lidská rizika 2 3 6 

… … … … … … 

Obrázek 27 Seznam rizik - hodnota rizika 

 

V ilustrativním příkladu informačního systému NAC, který provází celou kapitolou řízení 

rizik, jsme přidali pravděpodobnosti, dopady a hodnoty daných rizik (viz Obrázek 27 

Seznam rizik - hodnota rizika). 

 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  67 

 

Se zobrazením, které rizika jsou nejzávaţnější, můţe také pomoci matice pravděpodobnosti 

a dopadu (viz Obrázek 28 Matice pravděpodobnosti a dopadu). Rizika se v rámci matice 

umístí podle míry pravděpodobnosti a podle míry dopadu. Rizika v dané matici jsou 

v diplomové práci pouze samostatný příklad, který nenavazuje na příklad informačního 

systému NAC. Při pohledu na danou matici je okamţitě jasné, ţe nejzávaţnější rizika jsou 

číslo 3 a 4, neboť mají vysokou pravděpodobnost vzniku a vysoký dopad na projekt. Tyto 

rizika je potřeba řešit. Riziko 1 má vysokou pravděpodobnost vzniku, ale dopad na projekt 

je nízký, tudíţ musí se zváţit v rámci daného projektu, zda toto riziko pouze monitorovat 

nebo řešit. Riziko 2 má střední pravděpodobnost i dopad, tak také záleţí na individuálním 

rozhodnutí, zda monitorovat nebo řešit. Riziko 5 má nejniţší pravděpodobnost vzniku a 

nízký dopad, tak je stačí dané riziko pouze monitorovat. 

 

P
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Vysoká Riziko 1  
Riziko 3 
Riziko 4 

Střední  Riziko 2  

Nízká Riziko 5 Riziko 6  

 Nízký Střední Vysoký 

 
Dopad 

Obrázek 28 Matice pravděpodobnosti a dopadu 

 

Výstupem z analýzy rizik je tedy seznam rizik, kde kaţdé riziko má určenu 

pravděpodobnost, dopad a hodnotu rizika. 

 

6.1.4.3 Plánování reakcí na rizika 

 

Plánování reakcí na rizika je procesem, při němţ se řeší moţnosti rizika a případně se 

vymýšlejí protiopatření, které dokáţou sníţit hodnotu rizika, respektive jeho 

pravděpodobnost vzniku, či dopad na projekt. Vstupem je seznam rizik z analýzy rizik. 

Jsou určena rizika a jejich ohodnocení. Ty rizika, které mají vysoké ohodnocení, čili 

vysokou pravděpodobnost vzniku a vysoký dopad na projekt, bychom měli sníţit nebo 

přímo zahrnou do plánu projektu. Kterým rizikům se věnovat a které pouze monitorovat, 
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záleţí na organizaci, daném projektu, zváţení podle hodnoty rizik nebo matice rizik. 

V rámci naší metodiky jsme určili rozmezí hodnoty rizik, podle kterých se určuje, jakými 

riziky se má zabývat a vytvářet jim protiopatření. Dané rozmezí ohodnocení rizik: 

 9 aţ 6 – závaţná rizika, které je potřeba řešit nebo přímo zahrnout do plánu 

projektu. Tak, aby se neponechaly náhodě a věnovalo se jim plně v rámci projektu.  

 4 aţ 3 – střední rizika, jestli je řešit záleţí na zváţení vlastníka projektu, pokud je 

na to čas a finance 

 1 aţ 2 – nízká rizika, které neohroţují projekt, a nemusí se jim nutně věnovat 

v rámci sniţování rizik. Stačí je pouze monitorovat. 

 

Rizikům, která se mají řešit, se tedy vytváří protiopatření. Protiopatření je scénářem, či 

aktivitou, která napomůţe sníţení pravděpodobnosti, dopadu, či obou vlastností daného 

rizika. Přidává se, jako další poloţka seznamu rizik (viz Obrázek 29 Seznam rizik - 

protiopatření). Jestliţe je ovšem riziko velmi závaţné, nemusí se pro něj vytvářet 

protiopatření, ale je vhodné ho přesunout přímo do plánu projektu. A tak, jak jiţ bylo 

zmíněno, zajistit zanesení tohoto rizika přímo do provádění projektu.  

 

Protiopatření můţe potlačovat riziko různými způsoby, které popisují následující typové 

moţnosti: 

 Zabránění riziku – protiopatření má charakter ofenzivního opatření, které 

potlačuje konkrétní rizikové události. Jinými slovy sniţuje pravděpodobnost toho, 

ţe dané události nastanou. Například riziko můţe být pouţití neznámého softwaru 

při vývoji software. Tak se rozhodne, ţe se pouţije jiţ známý software, který je jiţ 

ověřený. 

 Snížení dopadů rizika – protiopatření má charakter defenzivního opatření. To 

znamená, ţe se věnuj sníţení dopadů vzniklého rizika na projekt. Například 

aktivity, které mají velkou pravděpodobnost zmeškání termínu a jsou v kritické 

cestě daného projektu, přesunout mimo ni. 

 Alternativní řešení – přístup k riziku takovým způsobem, ţe se nalezne řešení, 

které dané riziko neobsahuje. Například pracovník, který by mohl být problémem 

v rámci týmu, se nahradí jiným. 

 Přenos rizika – přenesení důsledků rizika na třetí stranu. Například pojištěním, 

které pokryje opravy pokaţeného hardwaru. Riziko se tímto přesune na pojistitele, 

které musí daný hardware v dohodnutém čase opravit nebo vyměnit. 

 Rozdělení rizika – to znamená rozdělení rizika na co největší základnu. Například 

jestliţe by mohly nastat problému s dodavatelem, tak se rozdělí riziko tím, ţe se 

vybere více dodavatelů. 

 Vytvoření rezerv – v rámci projektu se vytvoří rezervy na pokrytí dopadů rizika. 

Například časové či finanční rezervy. 
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Číslo  Riziko Kategorie Pravděpodobnost Dopad Hodnota 
rizika 

Protiopatření  

1 

Nedostatek 
počítačové 
gramotnosti 
pro používání 
vytvářeného 
produktu 

Tržní rizika 1 1 1 

Pořádání 
školení pro 
budoucí 
uživatele 
vytvářeného 
produktu 

2 

MS SQL 
databáze 
nelze nasadit 
všude 

Technologická 
rizika 

1 2 2 

Vytvoření 
systému tak, 
že lze napojit 
na všechny 
typy databází 

3 

Nedostatečné 
vzdělání 
zaměstnanců 
pro vytvoření 
produktu 

Lidská rizika 1 3 3 
Zaškolení 
zaměstnanců 

… … … … … … … 

Obrázek 29 Seznam rizik - protiopatření 

 

Po přidání protiopatření k danému riziku je potřeba změnit jeho pravděpodobnost, či dopad 

a vypočítat novou hodnotu rizika. Například riziko s hodnotou 6 (pravděpodobnost 2, 

dopad 3) se po přidání protiopatření sníţí na riziko s hodnotou 2. Neboť protiopatření 

sníţilo dopad rizika na projekt. Například jiţ zmiňované přesunutí aktivity, která můţe 

zmeškat termín dokončení, mimo kritickou cestu. 

 

V příkladu informačního systému NAC je dokončeno plánování reakcí na rizika (viz 

Obrázek 29 Seznam rizik - protiopatření). Byly přidány protiopatření a změněny 

pravděpodobnosti, dopady a z toho vyplývající hodnoty rizika. 

 

Výstupem s procesu plánování reakcí na rizika je seznam rizik s přidanými protiopatřeními, 

případně některá rizika byla přesunuta přímo do plánu projektu a některá rizika 

protiopatření nemají a budou se pouze monitorovat. 

 

6.1.4.4 Sledování a kontrola rizik 

 

Tento proces se provádí jiţ v rámci dalších fází projektu. Je potřeba zajistit, aby projektový 

tým měl v povědomí řízení rizik. Řízení rizik není totiţ pouze identifikací rizik na začátku 

projektu v Předprojektové fázi, ale je spjato s průběhem projektu. Můţe se totiţ stát, ţe 

některé rizika vůbec nenastanou, jiným se zase zvýšila v průběhu času pravděpodobnost, či 

dopad. Na tyto změny je třeba v rámci řízení rizik reagovat, aktualizovat seznam rizik a 

vyvozovat patřičné závěry, či protiopatření. V průběhu projektu mohou také vzniknout 

nové rizika, které musí projít celým procesem tak, jako původní rizika. Pro sledování a 

kontrolu rizik lze vyuţít metodu auditů rizik nebo pravidelné porady s hodnocením a 
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revizemi aktuálního stavu rizik. Tyto porady vedou k poţadovaným aktualizacím 

v seznamu rizik. 

 

Pokud nastane neočekávaná událost nebo riziko, které se pouze monitorovalo, tak je třeba 

reagovat operativním řešením, pomocí kterého se zvládne daná situace. 

 

6.2 Plánovací fáze 
 

Plánovací fáze v rámci naší metodiky vychází hlavně z přístupů PMBOK. Slouţí pro 

naplánování projektu tak, aby splnil všechny jeho stanovené cíle, omezení a uspokojil 

všechny zúčastněné strany. Plánovací fáze se skládá z několika procesů, které projektového 

manaţera postupně provedou celou fází (například proces pro naplánování rozsahu, atd.) 

 

Pokud projektový manaţer nebyl zvolen v Předprojektové fázi, je zvolen na začátku 

Plánovací fáze. Projektový manaţer si poté případně vybere svůj projektový tým, který mu 

pomáhá s průběhem Plánovací fáze. Později obsahem Plánovací fáze je i příprava 

personálního plánu, kde jsou určeny počty lidí pro exekuční fázi projektu. Tito lidí potom 

v exekuční fázi projektu tvoří vývojový tým.  

 

Průběh Plánovací fáze spočívá v postupném vytvoření Projekt management plánu pro řízení 

rozsahu, času, nákladů, lidských zdrojů, kvality a komunikace. V rámci vytváření daného 

plánu jsou důleţité dva nástroje: 

 WBS editor – umoţňuje detailní rozloţení rozsahu projektu na jednotlivé pracovní 

aktivity 

 Gantt diagram editor – v něm je z aktivit, vytvořených ve WBS editoru, vytvořen 

časový harmonogram projektu. Aktivitám je přiděleno potřebné mnoţství zdrojů 

Výhodou naší metodiky je, ţe jsou dané nástroje propojeny a naplánování zdrojů probíhá 

pro celou organizaci. 

 

Více informací o Plánovací fázi naší metodiky zpracoval ve své diplomové práci Ondřej 

Koběrský [18]. 

 

6.3 Exekuční fáze 
 

Exekuční fáze projektu, je fází, kde se vykonává samotný projekt. V předprojektové fázi se 

rozhodovalo, zda projekt zahájit. V plánovací vytvořil plán projekt, aktivity projektu, 

definovalo časové rozvrţení projektu. A v rámci exekuční fáze se navrţené věci provádějí.  

 

Postup exekuční fáze, jak vytvářet daný software popisují metodiky pro vývoj software. My 

jsme v naší metodice pouţili v exekuční fázi agilní přístupy, takţe pouţíváme metodiku 
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Scrum. Metodiku Scrum jsme zakomponovali do naší definované metodiky tak, ať je se 

vším správně propojena a navázána.  

 

V Plánovací fázi byl sestaven vývojový tým a určen, kdo je zastává roli Scrum mastera. 

Spolu se zákazníkem byl stanoven seznam user stories, které by měl vyvíjený produkt 

splňovat. Seznam těchto user stories je stanoven v Projekt management plánu. 

 

Průběh exekuční fáze pomocí Scrumu je následující: 

1. Plánování produktu – sestavení Product backlogu, jeho prioritizace a ohodnocení 

náročnosti.  

2. Naplánování sprintu – obsahuje Sprint planning meeting, aktualizaci Product 

backlogu a vytvořeni Sprint backlogu. 

3. Průběh sprintu – obsahuje Daily Scrum meeting a samotný průběh sprintu, 

aktualizace Burndown chartu 

4. Ukončení sprintu – Sprint review meeting 

Kroky 2 až 4 se opakují, dokud není Product backlog vyčerpán 

5. Finalizace produktu – integrace, testování mezi moduly, akceptační testy a 

vytvoření dokumentace 

 

6.3.1 Plánování produktu 

 

Na začátku musí být sestaveny poţadavky na výsledný produkt. Jak jiţ bylo zmíněno user 

stories jsou jiţ zapsány v Projekt management plánu. Nejsou to maximálně podrobné user 

stories, ale takzvané vysokoúrovňové user stories. Popisují pohled na danou problematiku 

pouze povrchně. Rozpracovány do detailních oblastí budou aţ následně v průběhu projektu.  

 

Z daného seznamu user stories se vytvoří Product backlog. Je to samostatný dokument, ve 

kterém jsou všechny zmiňované user stories. Průběhu projektu se Product backlog 

aktualizuje, přidávají se nové, či ubírají nepotřebné user stories. 

 

Struktura Product backlogu vykresluje Obrázek 30 Struktura Product backlogu. Kde první 

sloupec je identifikační číslo dané user story, poté následuje název story, její ohodnocení 

a priorita. Jak stanovovat ohodnocení a prioritu je popsáno dále v kapitole. Stav značí 

v jakém stavu se daná user story nachází. Jsou stanoveny 4 stavy: 

 Plánovaná – tento stav má pokud je teprve naplánovaná 

 Probíhající – tento stav má, pokud je právě v průběhu řešení 

 Dokončená – tento stav má, pokud byla dokončena 

 Zrušena – tento stav má, pokud byla z různých důvodů zrušena 

Do sloupce sprint se zapisuje, v jakém sprintu se daná user story řešila. 
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Story 
ID 

Popis story Ohodnocení Priorita Stav Sprint Komentáře 

1 Jako běžný uživatel 
chci třídit seznam 
zboží podle ceny 
nebo názvu. 

4 1 Plánovaná 1  

… … … … … … … 

Obrázek 30 Struktura Product backlogu 

  

Správné ohodnocení user story není jednoduchá činnost a záleţí na tom úspěch celého 

vývoje produktu. Ohodnocení jsou v podstatě odhady náročnosti dané user story, kolik úsilí 

se musí vyvinout, aby byla dokončena. V rámci metodiky Scrum se nepouţívá zaběhlé 

hodnocení pomocí mandayů, které určují, kolik lidí zvládne daný úkol za den. Ale 

pouţívají se body. Tyto body jsou bezrozměrná jednotka. A to protoţe na začátku projektu 

není známa rychlost týmu. Přiřazování ohodnocení jednotlivým user stories, lze různými 

způsoby. Jednou moţností je přiřazovat na základě Fibonacciho posloupnosti, kde 1 je 

nejlehčí user story a 2, 3, 5, 8, 13, atd. jsou násobně teţší user story. Další moţností, jak 

určit body je vycházet z jiţ zmiňovaných mandayů. Kde můţeme například stanovit, ţe 1 

bod = 1 man/day. A tak ohodnotíme náročnosti jednotlivých user stories. Ono není důleţité 

v podstatě kolik bodů daná user story má, jestli budeme brát bod, například za 2man/day, 

ale důleţité je, aby byl určitý poměr mezi jednotlivými user stories. Tedy, ţe jednoduché 

mají měně bodů a sloţitější více bodů. 

 

Prioritizaci Product backlogu provádí project manager, či zákazník společně. Je potřeba 

určit, které user stories mají nejvyšší prioritu. V rámci naší metodiky se vychází z rozdělení 

pomocí WBS, které nám napomůţe rozhodnout, které komponenty jsou nejdůleţitější 

a měly by se nejdříve provést. Projektový manaţer můţe také nahlíţet do zpracovaného 

Gantt diagramu, aby posoudil prioritu user stories. Lze vycházet i z ohodnocení náročnosti.  

 

6.3.2 Naplánování sprintu 

 

Naplánování sprintu probíhá na začátku kaţdého sprintu. Určuje se, které poloţky 

z Product backogu se daný sprint budou řešit. Neboli přesunou do Sprint backlogu. Tohle 

všechno se určuje na Sprint planning meeting. Tato schůzka se koná tedy první den 

sprintu. Je rozdělena do dvou částí. První části se účastní tým a navíc projektový manaţer 

a/nebo zákazník. Ve druhé části uţ figuruje pouze tým. 

 

Průběh schůzky je následující: 

1. Prezentace Product backlogu projektovým manaţerem a zákazníkem 

2. Tým a projektový manaţer definují cíle daného sprintu 

3. Přestávka 

4. Tým odsouhlasí výběr user stories, které se mají následující sprint splnit 

5. Tým analyzuje user stories a rozebere si úkoly 
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V krocích 1 a 2 se tým a projektový manaţer vyjednávají kolik a jaké user stories se 

provedou následující sprint. Vychází se z prioritizace. Hlavním úkolem první části schůzky 

je umoţnit komunikaci jednotlivých zájmových skupin v rámci vývoje produktu. Poté 

v druhé části uţ samotný tým plánuje konkrétní úlohy na sprint. Tým, je tím, který přiřazuje 

úkoly jednotlivým pracovníkům. Jinými slovy, pracovník si úkoly vybírá sám. Tým je 

zodpovědný za to, ţe je všechno v čas dokončeno. Jinými slovy, tým se zaváţe, ţe splní 

dané úkoly do konce sprintu, úkoly si sám vytvořil a odsouhlasil, je za ně i zodpovědný. 

 

Samotné rozdělení user stories na úkoly vypadá takto. Tým má user stories, které jsou 

potřeba vyřešit v daném sprintu. Z user stoires vytvoří jednotlivé úkoly, které si rozeberou 

pracovníci. Tyto věci jsou zapsány v Spint backlogu, kde jsou ve formě Backlog item. Ty 

se poté rozdělí na jiţ zmiňované jednotlivé úkoly. Jeden pracovník má pak přiděleno 

například několik úkolů, které musí do konce sprintu dokončit. 

 

6.3.3 Průběh sprintu 

 

V průběhu sprintu se vypracovávají zadané úkoly. Sprint můţe trvat 1 aţ 4 týdny. V naší 

metodice je sprint stanoven na 1 týden. Neboť čím intenzivnější práce na vývoji, tím lépe. 

Ale kaţdá organizace si délku sprintu můţe nastavit podle sebe. 

 

V průběhu sprintu se kaţdý den ráno koná Daily Scrum meeting. Ten tvá kolem 15 minut. 

Účastní se této schůzky tým ve vedení se scrum masterem. Mohou se zúčastnit projekt 

manaţer nebo zákazník, ale nesmí v průběhu schůzky nic říkat, či jakkoliv se vyjadřovat. 

Tato schůzka je určena výhradně pro tým. Průběh schůzky je následující: 

1. Scrum master se kaţdého člena týmu zeptá na tři otázky: 

 Co jsi včera udělal? 

 Co plánuješ udělat dnes? 

 Máš nějaké problémy, které ti zabraňují dokončení úkolu? 

2. Kaţdý člen týmu krátce zodpoví dané otázky a více se neřeší 

Po této schůzce má Scrum master přehled o tom, jak kdo pokračuje a jaké jsou v rámci 

týmu problémy. Z toho můţe vyvodit určité následky, čím pomoci, atd. 

 

Kaţdý člen týmu v průběhu sprintu pracuje na svém úkolu. Neočekává se od něj rychlejší 

odevzdání úkolu, neţ na konci sprintu. Ale očekává se od něj dokončení úkolu do konce 

sprintu. V rámci sprintu je zakázáno měnit zadání úkolu, či pojetí celých user stories. To je 

základním kamenem vývoje pomocí Scrum. Díky tomu, ţe je zakázáno měnit zadání, má 

pracovník klid a moţnost se plně soustředit pouze na svou práci. Další důleţitou 

podmínkou při práci ve Scrum týmu je zákaz práce přesčas. Neboť pracovník, který je 

odpočinutý, pracuje daleko lépe. 

 

V průběhu sprintu se kaţdý den aktualizuje Burndown chart. Je to graf, kde ose y jsou 

sečtené body za všechny úkoly v Sprint backlogu, které zbývají k vyřešení. A na ose x je 

čas. V průběhu sprintu se kaţdý den aktualizuje počet bodů, které ještě zbývají k vyřešení. 
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Díky Burndown chartu se dá lehce pozorovat, zda tým pracuje podle plánu anebo, zda 

nestíhá. Kdyţ tým nestíhá dokončit všechny stanovené úkolu včas, znamená to, ţe na konci 

sprintu zbyly ještě nějaké body. Burndown chart této situace je zobrazen na Obrázek 31 

Burndow chart – tým nestíhá. Kde zelená čára značí, jak by měl tým postupovat v plnění 

úkolů. Respektive kolik bodů by měl za den vyřešit. Na začátku sprintu je 1000 bodů a na 

konci musí být 0. Modrá čára je aktuální postup týmu. Je vidět ţe druhý den byl tým 

pomalejší neţ by měl, ale poté rychlost práce se zvýšila a tým byl rychlejší neţ měl být. Na 

konci, ale bohuţel se rychlost týmu opět zpomalila a tak na konci sprintu nebylo 0 bodů, ale 

některé body zůstaly.  

 

 
Obrázek 31 Burndow chart – tým nestíhá 

 

Správný postup týmu je zobrazuje Obrázek 32 Burndown chart - tým stíhá. Postup týmu 

byl podobný jako v předchozím případě, s tím rozdílem, ţe na konci uţ nezpomalil rychlost 

a stihl dokončit všechny úkoly, respektive body, včas.  

 

 
Obrázek 32 Burndown chart - tým stíhá 

 

Burndown chart je velkou pomůckou týmu v tom, ţe kaţdý člen týmu vidí, jak rychle tým 

postupuje. Většinou totiţ bývá graf vyvěšen někde na nástěnce, kde celý tým pracuje. 

Jakmile tým vidí, ţe neplní stanovenou rychlost, snaţí se zrychlit. Jestliţe nejde úkolu uţ 

stihnout, přesune je Scrum master zpět ze Sprint backlogu do Product backlogu. Tyto 

přesuny nemůţe dělat project manager, vlastník projektu, ale pouze Scrum master. 
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Rychlost týmu se v rámci metodiky Scrum měří, jak jiţ bylo zmíněno, na body, které si 

tým započítává, respektive odečítá z Burndown chart, za vyřešené úlohy. Konstantní 

rychlost týmu je klíčovou vlastností provádění exekuční fáze pomocí Scrum. Jestliţe tým 

zná svou rychlost, můţe lehce předvídat kolik úkolů je schopen splnit během sprintu. Tým 

si naplánuje to, co stihne, a tak není pod stresem a zároveň je motivován. Jestliţe tým ví, ţe 

stihne udělat 100 bodů za sprint, tak ví, ţe si bere tolik úloh, ať nepřesáhne 100 bodů. Při 

zavádění této metodiky do nových týmů můţe prvních pár týdnů trvat, neţ tým zjistí svou 

pravou rychlost. Je důleţité nepanikařit, ţe tým jednou stihne více bodů, neţ měl 

naplánováno, jednou o hodně méně neţ měl naplánováno. Musí se s tím sám tým sţít 

a postupně si vybudovat svou rychlost a odhad na body. Můţe to trvat odhadem 5 aţ 8 

sprintů neţ se sţije. 

 

6.3.4 Ukončení sprintu 

 

Na konci kaţdého sprintu probíhá vyhodnocení daného sprintu. Provádí se pomocí Sprint 

review meetingu. Během této schůzky se kolik úkolů během sprintu bylo provedeno 

a kolik se nestihlo provést. Průběh schůzky je rozdělen na dvě části: 

 Sprint review – v této části schůzky se sejde tým, projekt manaţer a případně 

zákazník. Cílem této části schůzky je představit nové vlastnosti, které sprint přidal 

do vytvářeného produktu. Projekt manaţer ani zákazník nesmí být překvapeni 

některými novými nechtěnými funkcemi, musí se dodrţovat přesně to, co se 

stanovilo v user stories. Důleţitá je případná účast zákazníka, neboť je moţné s ním 

konzultovat aktuální reakce. 

 Retrospektivní část – v druhé části schůzky se také účastní tým, projekt manaţer 

a zákazník. Je to rozprava nad tím, jaké byly chyby během sprintu a moţnostmi je 

vyřešit. Diskutuje se nad třemi základními otázkami: 

o Co šlo dobře minulý sprint? 

o Co nešlo dobře minulý sprint? 

o Co bychom měli udělat jinak do dalšího sprintu? 

Díky této schůzce se provádí neustálé vylepšování průběhu vývoje produktu. 

 

Podobně jak je vizualizován postup pomocí Sprint Burndown chartu, lze vizualizovat 

postup celého produktu. A to pomocí Produkt burndown chartu. Ten funguje na stejném 

principu jako pro sprint, s tím rozdílem, ţe se nepočítají celkové bodla sprint, ale celkové 

body za celý produkt. Jinými slovy všechny body v Produkt bakclog. 

 

Po konci sprintu následuje další sprint se stejným postupem. Tohle se opakuje do té doby, 

dokud není Product backlog vyčepán. 
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6.3.1 Zákazník ve vývoji pomocí Scrum 

 

Účast zákazníka na celém procesu Scrumu, nejenom na ukončení sprintu je klíčová. Neboť, 

jak hlásají agilní metodiky, je důleţitá intenzivní komunikace se zákazníkem. Ten se 

účastní Sprint planning meeting, Sprint review meeting a případně můţe i Daily Scrum 

meeting. Díky tomu, má přehled o tom, jak se budoucí produkt vyvíjí. Má moţnosti 

reagovat na změny, přidávat poţadavky, prioritizovat vývoj a přitom to neklade na něj 

ţádné velké časové nároky. Stačí se účastnit jenom těchto přesně stanovených schůzek. Na 

konci sprintu mu je navíc, díky Sprint review meetingu, předvedeno produkt a vzniklé 

úpravy na něm. Díky intenzivnímu zapojení zákazníka do procesu dokáţe tým rychle 

reagovat na změny v případném zadání od zákazníka. 

 

6.3.2 Finalizace produktu 

 

Finalizace produktu nastává po dokončení všech poloţek Product backlogu. Sepisuje se 

případně dokumentace a testuje produkt. Tyto části, psaní dokumentace a testování, mohou 

být také součástí samotného scrumu a tak finalizace pak nemusí být v podstatě ţádná. Stačí 

nasadit produkt do prostředí, kde si zákazník přál. Nebo jej odevzdat zákazníkovi. 

 

6.4 Závěrečná fáze 
 

Závěrečná fáze naší metodiky zahrnuje formální ukončení a odsouhlasení výstupů daného 

projektu. Výstupem ze závěrečné fáze je dokument Závěrečná zpráva. Tento dokument 

obsahuje metriky projektu (plánované náklady / skutečné náklady, plánovaná doba / 

skutečná doba), a dokumentuje nabyté zkušenosti a doporučení z řízení projektů v několika 

určených kategoriích. Závěrečná zpráva poté slouţí pro projektového manaţera, respektive 

manaţery, dalších projektů, kteří podle základních metrik svého projektu mohou najít 

dokument Závěrečné zprávy s podobnými metrikami. Díky tomu mohou tak načerpat 

zkušenosti a nápady pro zlepšení. 

 

Více informací o Závěrečné fázi naší metodiky zpracoval ve své diplomové práci Ondřej 

Koběrský [18]. 

 

6.5 Výběr postupu metodiky podle typu projektu 
 

Naše metodika je uzpůsobena pro projekty různých velikostí a rozsahů. Je to způsobeno 

tím, ţe je moţné, pokud je menší projekt, například Jednoduchou analýzu finanční stránky 

projektu místo Pokročilé analýzy, která můţe slouţit jiţ pro větší projekty. Je moţné 

vynechat některé kroky metodiky, či ohodnocení kvůli tomu, ţe malý projekt takové 

vlastnosti nevyţaduje. Naše metodika tedy přistupuje k projektům různé velikosti a rozsahu 



6 Návrh metodiky pro řízení projektů  77 

 

tímto způsobem. Není třeba exaktně provádět posouzení a výběr příslušné metody 

v závislosti na těchto metrikách projektu. Například pokud je to velký projekt, tak se 

provedou všechny kroky naší metodiky a všechny analýzy. Pokud je to malý projekt, tak se 

mohou provést také všechny kroky naší metodiky, nebo se můţe vlastník projektu, 

respektive projektový manaţer rozhodnout vynechat LFM (viz 6.1.2 Matice logického 

rámce). Všechny ostatní kroky jsou uzpůsobeny projektům všech velikostí a rozsahů. To je 

právě jedním z přínosů naší metodiky. Lze nasadit na různé typy projektů v rámci 

informačních technologií. 

 

6.6 Porovnání navržené metodiky s praxí 
 

Naší navrţenou metodiku jsme porovnali s aktuálními přístupy k řízení projektů v praxi. 

Zjišťovali jsme, jak se řídí projekty v jedné firmě, která vyvíjí software. Daná firma si 

nepřála být jmenována v rámci diplomové práce. 

 

V dané firmě nepostupovali při řízení projektů podle nějaké zpracované metodiky. 

Pouţívají víceméně zkušenostní přístup manaţerů. Ti místo toho, aby dodrţovali určité 

principy metodiky, pouţívají spíše znalostní přístup. Je to taký přístup, ţe vycházejí pouze 

ze svých dosavadních zkušeností. Tento přístup má omezení v tom, ţe kdyby se měl 

přijmout nový manaţer, nebo nahradit stávající, například z důvodů nemoci, tak to bude 

značný problém. Jeho zapracování do firmy bude trvat dlouho, neboť není určeno z čeho 

vycházet a jakými principy se řídí. 

 

V dané firmě se aktuálně pokoušejí nastavit metodiku PRINCE 2 a zaměstnanci chodí na 

kurzy. V praxi zatím metodika není přesně zaběhlá. Metodiku PRINCE 2 si vybrali kvůli 

tomu, ţe je nejrozšířenější v Evropě. Při účasti ve výběrovém řízení pro státní správu, mají 

ti, co dodrţují metodiku PRINCE 2 výhodu.  

 

Porovnání Předprojektové fáze naší metodiky a přístup v dané firmě: 

 Neprovádí se ţádné velké analýzy. Rozhodnutí, zda se bude projekt provádět, je 

učiněno na základě návratnosti investice. Někdy se ani návratnost investic 

neprovádí. Záleţí, zda firmě můţe daný projekt aspoň přinést například reklamu, 

kdyţ nakonec se zjistí v průběhu provádění, ţe nevydělá. 

 Odhad celkové ceny se v předprojektové fázi provádí expertním úsudkem daného 

projektového manaţera, případně se nahlíţí na ceny jiţ provedených projektů 

 Řízení rizik není vůbec prováděno. Pouze intuitivně z pocitů daného manaţera. 

 

Porovnání Plánovací fáze naší metodiky a přístup v dané firmě: 

 Pouţívají vlastní formu WBS (work breakdown structure) a to PBS (Product 

breakdown structure) 

 Nepouţívá vůbec Gantt chart 
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 Jejich takzvanou metodikou je dodrţování mnoha striktních postupů kvůli normám 

ISO 

 

Porovnání Exekuční fáze naší metodiky a přístup v dané firmě: 

 Firma provádí více projektů naráz. Přitom ale nejsou programátoři rozděleni do 

jednotlivých projektů. Jeden programátor tedy pracuje i na všech projektech 

zároveň. 

 Úkoly jsou programátorům přidělovány a na dokončení mají čas v rámci hodin. 

Nikdy neví, jaký úkol dostanou, nebo z jakého projektu zrovna bude. Kdyţ 

nedokončí práci v čas, tak se čeká, neţ danou práci dokončí, případně ji vrátí 

nedokončenou. Aţ poté je jim přidělena další práce. 

 Ovšem při blíţícím se termínu dokončení projektu se projekt manaţer uchyluje 

v podstatě k formě Scrumu. Denní schůzky, intenzivní práce na jednom projektu 

a úkolech. Tím jsou programátoři dotlačeni k větší produktivitě a projekt je 

dokončen v čas. Tato určitá forma Scrumu se nemůţe dodrţovat stále, neboť 

běţnou praxí v dané firmě je, ţe programátoři pracují z domu a tak by byl problém 

v rámci denních schůzek.  

 

Porovnání Závěrečné fáze naší metodiky a přístup v dané firmě: 

 Závěrečná fáze v dané firmě není uzpůsobena tak, aby uchovávala takové mnoţství 

metrik o projektu a umoţňovala poté čerpání znalostí do dalších projektů 

 

Nasazení naší metodiky do firmy by bylo pro firmu určitě jenom přínosem. Firma by 

prováděla řízenou předprojektovou fázi, která by nezáleţela pouze na subjektivním 

rozhodnutí projektového manaţera. Měla by jasně daný postup v rámci plánovací fáze. 

V exekuční fázi jsou nejblíţe k našemu řešení, pokud chtějí dokončit v termínu. Tam by 

pomohlo buď zrušení práce z domu a striktní dodrţování naší metodiky, která je zaloţena 

na Scrum. Anebo určitá forma online Daily Scrum meetingů. Díky Závěrečně fázi by měli 

znalostní bázi, ze které se dá čerpat do dalších projektů. 

 

Shrnutím porovnání naší metodiky a praxe v dané firmě je, ţe firma nedodrţuje principy 

naší metodiky ani víceméně ţádné jiné. Naše metodika by byla lehce nasaditelná v dané 

firmě a pomohla by ji ve větší produktivitě a lepšímu řízení projektů. 

 

6.7 Návrh formulářů pro online tutoriál 
 

Naše metodika je zpracovaná ve formě online tutoriálu, respektive webové aplikace. Tato 

aplikace byla pojmenována Systém metodiky řízení projektů (dále SMŘP). Umoţňuje 

následovat postup naší metodiky. Ulehčuje zpracovávání dokumentů a celkový přehled 

o řízení projektu. 

 

Formuláře v této byly zpracovány pomocí případů uţití (anglicky use case), které popisují 

chování systému, kdyţ s ním uţivatel pracuje. Diagramy případů uţití, které ilustrují 
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rozloţení daných případů uţití, jsou uvedeny v příloze I Diagramy případů uţití. Samotné 

případu uţití jsou uvedeny v příloze II Případy uţití - popis. Popisují nejenom formuláře, 

ale i to, jak by se měl systém chovat v jiných situacích, neţ vyplňování formulářů 

(například Správa projektu, atd.). Některé případy uţití odkazují na doplňkové informace 

k případu uţití (viz příloha III  Případy uţití – doplňující informace a formuláře). Kde je 

samotný vzhled formuláře a vlastnosti jaké by měl splňovat. K některým formulářům jsou 

uvedeny také šablony pro pouţití offline a příklady, jak má vypadat vyexportovaný 

formulář do pdf formy. Tyto data jsou přiloţeny na CD. 

 

Byla také vypracována nápověda pro pouţití SMŘP. V daných dokumentech je vysvětleno, 

co je daný krok metodiky (např. Řízení rizik). Je popsáno, jak daný krok projít pomocí 

SMŘP. Tyto dokumenty by měly být dostupné pro uţivatele v SMŘP, ať můţe zjistit, jak 

se k daným krokům metodiky přistupuje. Tyto dokumenty jsou jako příloha na CD. 

 

Dále systém SMŘP popisuje dokument vize, který shrnuje základní vizi systému. Základní 

poţadavky, role a funkce navrhovaného systému. Poskytuje prvotní představu o daném 

systému. Dokument vize je jako příloha přiloţen na CD. 

 

Systém SMŘP popisuje Dokument architektury softwaru, který je také přiloţen na CD. 

Popisuje navrhovanou architekturu systému z několika pohledů. 
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7 Závěr 

Záměrem diplomové práce bylo vytvořit metodiku pro řízení projektů, která bude vyuţívat 

agilních principů. Pro tuto metodiku poté vytvořit příslušné online formuláře pro tutoriál na 

webu. Zároveň v rámci metodiky připravit postupy pro vyhodnocení a posouzení projektů 

z hlediska návratnosti investice a provést analýzu projektu pomocí Matice logického rámce.  

 

Zadání, respektive záměr, diplomové práce byl kompletně splněn. Průběh vypracovávání 

metodiky probíhal v rámci týmu, kde já jsem se věnoval Předprojektové a Exekuční fázi 

metodiky a Ondřej Koběrský se věnoval Plánovací a Závěrečné fázi.  

 

Jak je patrné, tak naše metodika se skládá ze čtyř částí. Dohromady metodika slučuje 

tradiční přístupy v rámci řízení projektů a agilní přístupy. Přínosem metodiky je důkladně 

rozpracovaná Předprojektová fáze, která se v ostatních metodikách nebo v praxi, téměř 

úplně opomíná. Přitom, je to klíčová fáze, která kdyţ je dobře provedena, tak velmi 

napomůţe úspěšnému dosaţení cílů projektu. V rámci naší metodiky je v Předprojektové 

fázi zahrnuto sepsání předběţného rozsahu projektu. Poté vypracování analýzy LFM 

(matice logického rámce), která je poté ohodnocena ostatními členy projektu. Následuje 

vyhodnocení a posouzení projektu z hlediska ROI (návratnost investice), NPV (čistá 

současná hodnota) a doby návratnosti investice. Systém hodnocení projektu, který je 

vypracován v naší metodice navíc oproti ostatním metodikám, napomáhá vlastníkovi 

projektu se kvalifikovaně rozhodnout, zda v projektu pokračovat nebo ne. Po těchto 

analýzách je v Předprojektové fázi zahrnuto také řízení rizik projektu. Kde rizika, které by 

mohly ohrozit projekt, jsou identifikována, analyzována, jsou naplánovány protiopatření a 

poté jsou rizika sledována. 

 

Do Exekuční fáze byl zapracován agilní přístup k vývoji software. Pracuje se v menším 

týmu s velkým nasazením a intenzivní komunikací se zákazníkem. Dodrţují se stanovené 

pravidla schůzek, zápisů a postupu prací. Tento přístup tak napomůţe k lepšímu 

výslednému produktu, který je podle představ zákazníka. Naše metodika v této fázi 

propojuje agilní a tradiční přístupy k řízení projektů. V plánovací fázi se pouţívají 

osvědčené nástroje WBS a Gantt chart, na které navazuje naše metodika v agilní Exekuční 

fázi. 

 

Současně k naší navrţené metodice byly vypracovány formuláře pro online tutoriál. Tento 

tutoriál, respektive webová aplikace, napomáhá projektovému manaţerovi a vlastníkovi 

projektu, dodrţovat naší metodiku. Ulehčuje jim práci sníţením mnoţství papírování, 

poskytuje provázání jednotlivých nástrojů a v neposlední řadě slouţí i pro ohodnocení 

projektu. To, jak jiţ bylo zmiňováno, je zabudováno v Předprojektové fázi. Navrţené 

formuláře jsou uvedeny v příloze. K online tutoriálu jsme sestavili dokument vize, který 

shrnuje základní vlastnosti budoucího softwaru. Dokument architektury softwaru, který 

popisuje architekturu navrhovaného software. Byly navrţeny zmiňované formuláře spolu 

s případy uţití, které popisují průběh práce s tutoriálem. 
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Diplomová práce také shrnuje teoretická východiska řízení projektu. Jsou uvedeny 

v prvních kapitolách. Lze se dočíst o tom, co je to projekt, řízení projektů, současné trendy 

na poli metodik pro řízení projektů a přístup k řízení projektů v rámci informačních 

technologií. 

 

Navrţená metodika byla od počátku zamýšlena tak, ţe se pouţije v praxi. Během července 

2011 se plánuje její nasazení do IT firem. Naším cílem je metodiku, ve spolupráci 

s vedoucím diplomové práce Ing. Přemyslem Soldánem, CSc., stále rozvíjet. 
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Přílohy 

I Diagramy případů užití 

I.I Celkový pohled na systém 
SMŘP

UC.02-Správa projektu

UC.04-Předběžný

rozsah projektu

UC.05-LFM analyza

UC.09-Ohodnocení

členem komise

UC.06-Analýzy

UC.03-

Předprojektová

fáze

UC.10-Jednoduchá

analýza

UC.11-Pokročilá

analýza

UC.07-Řízení rizik

UC.01-Správa

workspace

«extends»

UC.08-Evidence

rizik

«extends» UC.12-Přidání

protiopatření

UC.13-Vyhledávání

rizik

«uses»

«uses»

«uses»

«extends»

«extends»

«uses»

«extends»

«extends»

«uses»

«extends»

«extends»

«extends»

Hlavní uživatel

Honotitel

Uživatel

«inherits»

«inherits»

*

*

«extends»

«extends»

UC.14-Export

«extends»

«extends»

«extends»

*

*

UC.16-Exekuční fáze

«uses»

UC.17-Správa scrum

«uses»

«extends»

UC.15-Stažení

dokumentů

«extends»

Administrátor

UC.18-Přihlášení

do systému

* *

UC.19-Správa

systému
*

*

«inherits»

Scrum master

«inherits»

*

*

UC.20-

Inicializační fáze

UC.21-Projekt

management plán

UC.22-WBS nástroj

UC.23-Export WBS

do jpg souboru

UC.24-Generování

WBS slovníku

UC.25-Gantt diagram

editor s plánovačem zdrojů

UC26-Export Gantt

diagramu a zdrojů do jpg

souboru

UC.27-Editace

informací o komponentách

UC.28-Integrovaná

kontrola změn

UC.29-Přidání požadavku na změnu

UC.30-Správa

milníků

UC.31-Závěrečná

fáze UC.32-Závěrečná

zpráva o projektu

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»
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I.II Předprojektová fáze 

 

 

  



Přílohy  86 

 

I.III Exekuční fáze a správa systému 
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II Případy užití - popis 

UC.01-Správa workspace 

UC.01-Správa workspace 

Úroveň Souhrnná 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Přihlášený uţivatel 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Uţivatel pracuje se svým workspace 

Spouštěč Přihlášení nového hlavního uţivatele do systému 

Hlavní úspěšný scénář 1. Systém zobrazí formulář k vyplnění moţností o 

workspace 

2. Uţivatel vyplní formulář 

3. Uţivatel pracuje s workspace a můţe vytvářet 

projekty (UC.02-Správa projektu) 

Rozšíření  

UC.02-Správa projektu 

UC.02-Správa projektu 

Úroveň Souhrnná 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Zaloţen workspace 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Uţivatel pracuje se svým projektem ve workspace 

Spouštěč Zaloţení nového projektu ve workspace 

Hlavní úspěšný scénář 1. Uţivatel vyplní základní údaje o projektu 

2. Systém uloţí základní údaje o projektu do databáze a 

vytvoří projekt 

3. Uţivatel pracuje s projektem a můţe spouštět 

jednotlivé kroky metodiky 

Rozšíření  

UC.03-Předprojektová fáze 

UC.03-Předprojektová fáze 

Úroveň Souhrnná 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Zaloţen projekt 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Dokončena předprojektová fáze projektu 

Spouštěč Spuštění předprojektové fáze u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  
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1. Uţivatel provede UC.04-Předběţný rozsah projektu 

2. Uţivatel provede UC.05-LFM analýza 

3. Uţivatel provede UC.06-Analýzy 

4. Uţivatel provede UC.07-Řízení rizik 

 

Rozšíření  

UC.04-Předběžný rozsah projektu 

UC.04-Zahájení projektu 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vyplněn formulář Předběţný rozsah projektu a uloţen do 

databáze 

Spouštěč Spuštění Předběţný rozsah projektu u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář Předběţný rozsah projektu 

(Formulář Předběţný rozsah projektu) 

2. Uţivatel vyplní formulář 

3. Uţivatel potvrdí formulář zvolením pokračovat v 

projektu 

4. Systém uloţí data z formuláře do databáze 

 

Rozšíření 4a. Databáze není dostupná 

1. Systém uloţí informace o chybě do logu 

2. Systém ukončí případ uţití 

 

UC.05-LFM analýza 

UC.05-LFM analýza 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vyplněna LFM analýza a uloţena do databáze 

Spouštěč Spuštění LFM analýzy u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář LFM analýzy (Formulář 

LFM)  

2. Uţivatel vyplní formulář 

3. Uţivatel potvrdí formulář na ohodnocení členy 

komise 
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4. Systém uloţí LFM do databáze k danému projektu 

5. Uţivatel (člen komise) spustí UC.09-Ohodnocení 

členem komise 

6. Systém vypočítá výsledné ohodnocení LFM, ze všech 

ohodnocení od členů komise (podle vzorce pro 

výpočet ohodnocení LFM – viz Návrh metodiky pro 

řízení projektů) 

7. Systém zobrazí výsledky hodnocení LFM a 

doporučení, zda v projektu pokračovat (doporučení 

vychází z ohodnocení (doporučují se ohodnocení větší 

neţ 3)) 

8. Systém zobrazí moţnosti: pokračovat v projektu, 

zadat znovu LFM, ukončit projekt 

9. Uţivatel zvolí pokračovat v projektu 

10. Systém zaznamená ohodnocení LFM analýzy k 

danému projektu 

 

Rozšíření 3.a  Uţivatel zvolí Pokračovat bez ohodnocení 

1. Systém zvolí hodnocení jako nevyplněno (null) 

11. Systém uloţí LFM do databáze k danému projektu 

2. Případ uţití pokračuje krokem 10 

5.a  Krok 5 se opakuje podle zadaného počtu členů v komisi 

8.a  Uţivatel zvolí zadat znovu LFM 

1. Systém zobrazí formulář LFM analýzy a předvyplní 

hodnoty, které jiţ uţivatel předtím zadal 

2. Případ uţití pokračuje krokem 2 

8.b  Uţivatel zvolí ukončit projekt 

1. Systém zaznamená formulář LFM analýzy k danému 

projektu 

2. Systém uzavře daný projekt 

3. Případ uţití se ukončí 

 

 

UC.06-Analýzy 

UC.06-Analýzy 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Zvolen typ analýzy k vyplnění a vyplněna daná analýza 

Spouštěč Spuštění Analýzy u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  
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1. Systém zobrazí nabídku s moţnostmi (Jednoduchá 

analýza, Pokročilá analýza)  

2. Uţivatel zvolí druh výpočtu 

2.1. Uţivatel zvolí Jednoduchou analýzu 

       2.1a. UC.10-Jednoduchá analýza 

 

2.2. Uţivatel zvolí Pokročilou analýzu 

       2.1a. UC.11-Pokročilá analýza 

 

Rozšíření  

 

UC.07-Řízení rizik 

UC.07-Řízení rizik 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze. 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vyplněn formulář Řízení rizik a rizika zaznamenaný do 

databáze 

Spouštěč Spuštění Řízení rizik u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář Řízení rizik (Formulář 

Řízení rizik 1)  

2. Uţivatel vyplní řádek formuláře - riziko 

3. Systém zaznamená řádek formuláře do databáze 

k danému projektu 

Kroky 2 a 3 se opakují, dokud uţivatel nezvolí 

tlačítko Pokračovat 

4. Uţivatel zvolí Pokračovat 

 

Rozšíření 2,3.a.  Uţivatel zvolí Přidání protiopatření 

1. Systém spustí UC.12-Přidání protiopatření 

2. Případ uţití pokračuje krokem 2 

 

UC.08-Evidence rizik 

UC.08-Evidence rizik 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Zaloţeno workspace 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Uţivatel si prošel seznam a jsou vybrány a přidané rizika ze 
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seznamu rizik do aktuálních rizik daného projektu 

Spouštěč Spuštění Evidence rizik u daného projektu, či v daném 

workspace 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář Evidence rizik (Formulář 

Evidence rizik)  

2. Uţivatel můţe označit riziko, vyhledávat, třídit 

3. Uţivatel označí riziko 

4. Uţivatel zvolí Přidat označené 

5. Systém přidá označené riziko/rizika do daného 

projektu, který je právě otevřen 

 

Rozšíření 2,3a.  Uţivatel vyplní pole pro vyhledávání 

1. Uţivatel zvolí vyhledat 

2. Systém spustí UC.13-Vyhledávání rizik 

3. Případ uţití pokračuje krokem 2 

 

UC.09-Ohodnocení členem komise 

UC.09-Ohodnocení členem komise 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze, vyplněna LFM analýza a 

zadáno, ţe daný uţivatel je hodnotitelem dané LFM. 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu LFM analýza je ohodnocena členem komise a výsledek je 

zaznamenán v databázi 

Spouštěč Spuštění hodnocení LFM analýzy u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí vyplněnou LFM daného projektu a 

pod sebou vypsané otázky (Otázky k hodnocení LFM 

– viz Návrh metodiky pro řízení projektů)  

2. Uţivatel zvolí u otázky 1(nejhorší) aţ 5(nejlepší) 

3. Uţivatel opakuje krok 2, dokud neohodnotí všechny 

otázky 

4. Uţivatel potvrdí odeslání odpovědí 

5. Systém vypočítá výslednou hodnotu ohodnocení 

otázek (Výpočet dílčího výsledku– viz Návrh 

metodiky pro řízení projektů) a uloţí do databáze k 

dané LFM daného projektu 

 

Rozšíření 3.a.  Uţivatel nepotvrdí odeslání odpovědí 

1. Případ uţití se končí 
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UC.10-Jednoduchá analýza 

UC.10-Jednoduchá analýza 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze a zvolen typ analýzy v UC.06-

Analýzy 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vypočítána jednoduchá analýza a data zaznamenány do 

databáze 

Spouštěč Spuštění Jednoduché analýzy u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář pro jednoduchou analýzu 

(Formulář jednoduché)  

2. Uţivatel vyplní formulář a zvolí vypočítat 

3. Systém vypočte výsledek podle vzorce pro 

jednoduchou analýzu (viz. přiloţený dokument) 

4. Systém ohodnotí výsledek jednoduché analýzy podle 

tabulky pro ohodnocení jednoduché analýzy 

(variabilní - dá se administrátorem jednoduše nastavit 

,viz. Tabulka ohodnocení jednoduché analýzy –Návrh 

metodiky pro řízení projektů)  

5. Systém zobrazí výsledek, ohodnocení jednoduché 

analýzy a doporučení, zda v projektu pokračovat 

(doporučení vychází z ohodnocení (doporučují se 

ohodnocení větší neţ 3))  

6. Systém zobrazí moţnosti: pokračovat v projektu, 

ukončit projekt 

7. Uţivatel zvolí pokračovat v projektu 

8. Systém zaznamená vyplněné údaje, výsledek a 

ohodnocení Jednoduché analýzy k danému projektu 

  

Rozšíření 7.b  Uţivatel zvolí ukončit projekt 

1. Systém zaznamená výsledek a ohodnocení 

Jednoduché analýzy k danému projektu 

2. Systém uzavře daný projekt 

3. Případ uţití se ukončí 

 

UC.11-Pokročilá analýza 

UC.11-Pokročilá analýza 

Úroveň Uţivatelská 
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Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze a zvolen typ analýzy v UC.06-

Analýzy 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vypočítána pokročilá analýza a data zaznamenány do 

databáze 

Spouštěč Spuštění Jednoduché analýzy u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář pro Pokročilou analýzu 

(Formulář Pokročilé analýzy)  

2. Uţivatel zvolí, zda se bude počítat v rocích nebo 

měsících 

3. Uţivatel zvolí ve formuláři počet roků/měsíců, které 

má projekt trvat (maximálně 5 let, 60 měsíců) 

4. Systém zobrazí rozšířený zobrazený formulář o 

formulář pro poţadovaný počet roků/měsíců 

5. Uţivatel vyplní všechny roky/měsíce (tak, ţe ke 

kaţdému roku/měsíci vyplní odhadované náklady a 

výnosy)  

6. Uţivatel vyplní diskontní sazbu ve formuláři 

(standardně je nastavena u měsíců na 2% u roků na 

8%) 

7. Uţivatel zvolí vypočítat výsledek 

8. Systém vypočte výsledek podle vzorců pro ROI, 

NPV, Doba návratnosti investice (vzorce - viz Návrh 

metodiky pro řízení projektů) 

9. Systém ohodnotí výsledek analýz podle tabulky pro 

analýzy (variabilní - dá se administrátorem jednoduše 

nastavit  – viz Návrh metodiky pro řízení projektů)  

10. Systém zobrazí výsledek, ohodnocení analýz a 

doporučení, zda v projektu pokračovat (doporučení 

vychází z ohodnocení (doporučují se ohodnocení větší 

neţ 3))  

11. Systém zobrazí moţnosti: pokračovat v projektu, 

ukončit projekt 

12. Uţivatel zvolí pokračovat v projektu 

13. Systém zaznamená vyplněné údaje, výsledek a 

ohodnocení analýz k danému projektu 

  

Rozšíření 12.a  Uţivatel zvolí ukončit projekt 

1. Systém zaznamená výsledek a ohodnocení analýz k 

danému projektu 

2. Systém uzavře daný projekt 
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3. Případ uţití se ukončí 

 

UC.12-Přidání protiopatření 

UC.12-Přidání protiopatření 

Úroveň Subfunkce 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna předprojektová fáze a řízení rizik 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu K danému riziku je přidáno protiopatření a změněny hodnoty 

pravděpodobnosti a dopadu 

Spouštěč Při spuštěném Řízení rizik u daného projektu zvolen tlačítka 

Přidání protiopatření u daného rizika 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí formulář Přidání protiopatření 

(Formulář Přidání protiopatření) a předvyplní hodnoty 

Pravděpodobnost a Dopad, které byly zadány u 

daného rizika. 

2. Uţivatel vyplní formulář 

3. Systém zaznamená nové hodnoty rizika a 

protiopatření do databáze k danému riziku 

 

Rozšíření  

UC.13-Vyhledávání rizik 

UC.13-Vyhledávání rizik 

Úroveň Subfunkce 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna Evidence rizik a vyplněny hodnoty k vyhledávání 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vyhledány v databázi a zobrazeny rizika podle zadaných 

kritérií pro vyhledávání 

Spouštěč Zvolení tlačítka Vyhledat v  Evidence rizik 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém vyhledá v databázi rizik dané rizika podle 

zadaných podmínek ve formuláři  

2. Systém zobrazí dané rizika 

 

Rozšíření 1a.  V databázi rizika podle zadaných podmínek neexistují 

1. Systém zobrazí hlášku, ţe nebylo nic nalezeno 

2. Případ uţití je ukončen 
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UC.14-Export 

UC.14-Export 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Vyplněn daný formulář 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Vyexportovány dané data 

Spouštěč Zvolení tlačítka Export 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém vyexportuje data daného formuláře podle 

související předlohy a uloţí do souboru 

2. Uţivatel přijme soubor 

3. Systém smaţe daný vyexportovaný soubor 

 

Rozšíření 1a.  Daný formulář není vyplněn 

1. Systém zobrazí hlášku, ţe není vyplněn daný 

formulář 

Případ uţití je ukončen 

Poznámky Všechny předlohy jsou uloţeny na CD, které je přiloţeno 

k diplomové práci. 

Předloha pro tisk řízení rizik - DataTisk-Řízení rizik.pdf 

Předloha pro evidenci rizik - DataTisk-Evidence rizik.pdf 

Předloha pro zahájení projektu - DataTisk-Předběţný rozsah 

projektu.pdf 

Předloha pro pokročilou analýzu - DataTisk-Pokročilá 

analýza.pdf 

Předloha pro jednoduchou analýzu - DataTisk-Jednoduchá 

analýza.pdf 

Předloha pro LFM - DataTisk-LFM.pdf 

UC.15-Stažení dokumentů 

UC.15-Stažení dokumentů 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Uloţené dokumenty v systému 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Staţený dokument na počítači uţivatele 

Spouštěč Zvolení tlačítka Staţení dokumentů v dané sekci 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí dostupné dokumenty dané sekce ke 

stáhnutí 

2. Uţivatel zvolí dokument a stáhne ho do svého 

počítače 
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Rozšíření 1a.  V dané sekci nejsou ţádné dokumenty ke staţení 

1. Systém zobrazí hlášku, ţe nebylo nic nalezeno 

2. Případ uţití je ukončen 

 

UC.16-Exekuční fáze 

UC.16-Exekuční fáze 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Dokončená Předprojektová a Plánovací fáze 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Dokončena Exekuční fáze projektu 

Spouštěč Spuštění exekuční fáze u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Uţivatel provede UC.17-Správa scrum 

 

Rozšíření  

UC.17-Správa scrum 

UC.17-Správa scrum 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Hlavní uţivatel 

Vstupní podmínky Spuštěna Předprojektová fáze 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Staţený dokument na počítači uţivatele 

Spouštěč Spuštění Správa scrum u daného projektu 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém zobrazí texty o tom, jak přistupovat 

k metodice Scrum v rámci Exekuční fáze (viz Návrh 

metodiky pro řízení projektů) 

Rozšíření  

UC.18-Přihlášení do systému 

UC.18-Přihlášení do systému 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Uţivatel 

Vstupní podmínky Vytvořený uţivatel v systému 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Přihlášený uţivatel do systému 

Spouštěč Zvolení přihlášení uţivatele do systému 

Hlavní úspěšný scénář  
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1. Systém zobrazí formulář 

2. Uţivatel vyplní jméno uţivatele a heslo 

3. Systém ověří přihlašovací údaje uţivatele  

4. Systém přihlásí uţivatele do systému 

 

 2.a  Přihlašovací údaje nejsou správné 

1. Systém vypíše hlášku, ţe přihlašovací údaje nejsou 

správné 

2. Případ uţití pokračuje krokem 2 

UC.19-Správa systému 

UC.19-Správa systému 

Úroveň Uţivatelská 

Primární aktér Administrátor 

Vstupní podmínky Přihlášený administrátor do systému 

Minimální záruky Uloţení aktuální pozice a dat do logu 

Záruky úspěchu Administrované nastavení systému 

Spouštěč Zvolení správa systému 

Hlavní úspěšný scénář  

1. Systém moţnosti nastavení 

2. Uţivatel upraví nastavení kroků metodiky (přidávat, 

ubírat, editovat) 

3. Uţivatel upraví uţivatele (přidávat, odebírat, editovat) 

4. Uţivatel upraví worskpace (přidávat, odebírat, 

editovat) 

5. Systém uloţí nastavení systému 
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III Případy užití – doplňující informace a formuláře 

III.I Předběžný rozsah projektu 

 

Předběžný rozsah projektuPředběžný rozsah projektu

Pokračovat

Export Stažení dokumentů

text

Jméno: text

Organizace: text

Cíle projektu Cíl / účel: text

Přínos projektu Popis: text

Plánovaný začátek: dd.mm.rrrr

Plánované dokončení: dd.mm.rrrr

Náklady Plánované náklady: číslo

Název projektu:

Objednatel

Časové rozmezí

Dodatečné informace: text

 
 

Obrázek 33 Formulář Předběžný rozsah projektu 

 

 Název projektu – textové pole, kde uţivatel vypíše název projektu. 

 Objednatel – Jméno – textové pole, kde uţivatel vypíše celé jméno objednatele 

projektu, pokud ho projekt má.  

 Objednatel – Organizace - textové pole, kde uţivatel vypíše organizaci objednatele 

projektu, pokud ho projekt má. 

 Cíle projektu – Cíl / účel – textové pole, kde uţivatel vypíše cíl / účel projektu. 

 Přínos projektu-Popis – textové pole, kde uţivatel vypíše přínos projektu. 

 Časové rozmezí – Plánovaný začátek – pole ve formátu pro datum, kde uţivatel 

zvolí datum začátku projektu 

 Časové rozmezí – Plánované dokončení – pole ve formátu pro datum, kde uţivatel 

zvolí datum konce projektu 

 Náklady – Plánované náklady – textové pole, do kterého jdou zadat čísla 
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 Dodatečné informace – textové pole, které má velikost odstavce textu 

 Tlačítko Export – odkazuje na případ uţití UC.14-Export. Slouţí pro export 

vyplněných dat do dokumentu 

III.II Formulář LFM 

 

Matice logického rámce (LFM)Matice logického rámce (LFM)

Logické kroky / 

hierarchie cílů / 

intervenční logika

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele

Zdroje a prostředky 

ověření ukazatelů

Předpoklady a rizika 

projektu

Celkový cíl / cíle 

projektu
text text text

X

Specifický cíl / účel 

projektu
text text text text

Očekávané výsledky 

a výstupy projektu
text text text text

Klíčové aktivity / 

činnosti
text

vstupy / prostředky                                                                                                                                         

text X
text

Předběžné 

podmínky a 

předpoklady

Název projektu:

Název společnosti:

Ce lkový rozpočet / 

náklady:

Celkové  přijate lné  

náklady:

Celkové  předpokládané 

výnosy:

*náze v proje ktu (z DB)*

*název společnosti z w orkspace  projektu (z DB)*

číslo

číslo

číslo

Pokračovat bez ohodnoceníPoslat k ohodnocení

Export

 

Obrázek 34 Formulář LFM 

 

 Název společnosti – název společnosti z workspace projektu, načte se z databáze 

 Celkový rozpočet / náklady – textové pole, kde lze vyplnit pouze čísla 

 Celkové přijatelné náklady – textové pole, kde lze vyplnit pouze čísla 

 Celkové předpokládané příjmy - textové pole, kde lze vyplnit pouze čísla 
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 Bíle označené poloţky matice jsou jednotlivá textová pole, které uţivatel vyplní. 

Rozsah těchto polí můţe být v rámci odstavců. 

o Pole vstupy / prostředky – má předepsáno tento text, ale po kliknuní do 

tohoto pole se předepsaný text vymaţe 

o Pole Předběţné podmínky a předpoklady – má předepsáno tento text, ale 

po kliknutí do tohoto pole se předepsaný text vymaţe 

 Tlačítko Export – odkazuje na případ uţití UC.14-Export. Slouţí pro export 

vyplněných dat do dokumentu. 
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III.III Formulář hodnocení LFM 

 

Ohodnocení Matice logického rámce (LFM)Ohodnocení Matice logického rámce (LFM)

Logické kroky / 

hierarchie cílů / 

intervenční logika

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele

Zdroje a prostředky 

ověření ukazatelů

Předpoklady a rizika 

projektu

Celkový cíl / cíle 

projektu

vyplněný text vyplněný text vyplněný text

X

Specifický cíl / účel 

projektu

vyplněný text vyplněný text vyplněný text vyplněný text

Očekávané výsledky 

a výstupy projektu

vyplněný text vyplněný text vyplněný text vyplněný text

Klíčové aktivity / 

činnosti

vyplněný text vyplněný text

X
vyplněný text

vyplněný text

Otázky (ohodnoťte každou otázku od 1 do 5, přičemž 5 je nejvyšší souhlas):

1. Do jaké míry jsou uvedeny všechny zdroje pro dosažení výstupu (nebo je jich málo, případně hodně)?
2. Do jaké míry jsou definovány předpoklady a rizika projektu v souvislosti s dosažením účelu projektu?
3. Do jaké míry jsou faktory a rizika z otázky č.2 přímo spojená s projektem?
.
.
.
45. Do jaké míry souhlasíte se vstupními předpoklady projektu (čtvrtý sloupec, pátý řádek)?

1

3

2

5

OdeslatZpět

Název projektu:

Název společnosti:

Celkový rozpočet / 

náklady:

Celkové přijatelné 

náklady:

Celkové předpokládané 

výnosy:

*název projektu (z DB)*

*název společnosti z workspace projektu (z DB)*

*číslo*

*číslo*

*číslo*

 

Obrázek 35 Formulář ohodnocení LFM 

 

 Celý formulář je staticky zobrazen. LFM, která se má ohodnotit, je načtena 

z databáze a uţivatel ji nemůţe měnit. 
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 V tomto formuláři lze pouze zadat do textových polí u kaţdé z otázek číslo 

v rozmezí 1 aţ 5 

 

III.IV Formulář Jednoduchá analýza 

 

Jednoduchá analýzaJednoduchá analýza

Předpokládané náklady: číslo

čísloPředpokládané výnosy:

Zpět Vypočítat

Návratnost investice (ROI)=

Doporučení:

*vypočítaná hodnota*

*text doporučení*

PokračovatUkončit projekt

Export

 
Obrázek 36 Formulář jednoduché analýzy 

 

 Předpokládané náklady – textové pole, do kterého lze vyplnit pouze kladná čísla 

 Předpokládané výnosy – textové pole, do kterého lze vyplnit pouze kladná čísla 

 Tlačítko Export – odkazuje na případ uţití UC.14-Export. Slouţí pro export 

vyplněných dat do dokumentu. 

 Hodnoty v * znamenají, ţe je doplní systém jako svůj výpočet. 
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III.V Formulář Pokročilá analýza 

 

Pokročilá analýzaPokročilá analýza

Časová jednotka:

čísloDélka trvání:

Zpět Vypočítat

Návratnost investice (ROI)=

Doporučení:

*vypočítaná hodnota*

*text doporučení*

Rok

číslo

číslo

0 1 2 3 4

Výnosy

Náklady

Roky/měsíce

čísloDiskontní sazba:

Čistá současná hodnota (NPV)= *vypočítaná hodnota*

Doba návratnosti investice= *vypočítaná hodnota*

%

PokračovatUkončit projekt

Export

roků / měsíců

 
Obrázek 37 Pokročilá analýza 

 

 Časová jednotka – vysouvací nabídka (combo box), kde uţivatel zvolí mezi 

hodnotami Rok a Měsíc 

 Délka trvání – textové pole, kde lze zadat pouze číslo 

 Variabilní tabulka – podle počtu roků/měsíců. Do buněk lze zadávat pouze číselné 

hodnoty 

 Diskontní sazba – textové pole, kde lze zadat pouze číslo 

 Tlačítko Export – odkazuje na případ uţití UC.14-Export. Slouţí pro export 

vyplněných dat do dokumentu 

 Hodnoty v * znamenají, ţe je doplní systém jako svůj výpočet. 
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III.VI Formuláře Řízení rizik 

 

 

Řízení rizikŘízení rizik

číslo

číslo

Riziko

text

text

Kategorie

číslo

číslo

Pravdpodobnost

číslo

číslo

Dopad

*vypočítané číslo*

*vypočítané číslo*

Hodnota rizika

3

2

1

ID Protiopatření

Přidat

Přidat

Přidat

Vyhledat v evidenci rizik Export

Pokračovat

 

Obrázek 38 Formulář Řízení rizik 1 

  

 Číslo – automaticky se zvyšující poloţka, začíná od čísla 0 a zvětšuje se o 1 

 Riziko – textové pole, kde uţivatel vypíše riziko projektu 

 Kategorie – textové pole, kde uţivatel zařadí riziko do kategorie (například vnitřní, 

vnější atd.). Kategorie je důleţitá pro řazení prvků ve vyhledávání. 

 Pravděpodobnost – textové pole, do kterého jdou zadat čísla od 1-3 a značí 

pravděpodobnost vzniku daného rizika 

 Dopad – textové pole, do kterého se vypíše hodnota 1-3, kde 3 je největší dopad 

 Hodnota rizika – automaticky systémem spočtená hodnota podle vzorce 

Pravděpodobnost * Dopad  = hodnota rizika 

 Protiopatření – jakmile uţivatel vyplní všechny výše uvedené poloţky, systém mu 

umoţní přidat protiopatření. A to tlačítkem Přidat. Jinými slovy řečeno, se povolí 

stisknutí tlačítka přidat. Po stisku se zobrazí dialogové okno viz. Obrázek 40 

Formulář  Přidání protiopatření. Uţivatel vyplní text protiopatření a zvolí novou 

pravděpodobnost a dopad, systém znovuvypočte hodnotu rizika. A formulář má 

vzhled viz. Obrázek 39 Formulář Řízení rizik 2 

 

Formulář má je standardní barvu písma. Jakmile uţivatel, ale doplní riziko, kategorie, 

pravděpodobnost a dopad, systém podle hodnoty rizika obarví písmo daného řádku. 

 Červená  6 aţ 9 

 Ţlutá 3 aţ 4 

 Zelená  1 aţ 2 
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Řízení rizikŘízení rizik

číslo

číslo

Riziko

text

text

Kategorie

číslo

číslo

Pravdpodobnost

číslo

číslo

Dopad

*vypočítané číslo*

*vypočítané číslo*

Hodnota rizika

3

2

1

ID

text protiopatření

Protiopatření

Odebrat

Přidat

Přidat

Vyhledat v evidenci rizik

Pokračovat

Export

 

Obrázek 39 Formulář Řízení rizik 2 

 

 Uţivatel má moţnost odebrat Protiopatření. A to zvolením tlačítka Odebrat. 

Zobrazí se dialogové okno, které vychází z Obrázek 40 Formulář Přidání 

protiopatření, pouze v něm není poloţka Protiopatření. Uţivatel vyplní textová pole 

Pravděpodobnost a Dopad, která jsou jiţ předvyplněna hodnotami z tabulky. 

 

Formulář Přidání protiopatření 

 

Přidání protiopatřeníPřidání protiopatření

Protiopatření: Text protiopatření. 
Možnost vypsání na více řádků, například 
scénář.

Pravděpodobnost: Vyplněná hodnota pravděpodobnosti z tabulky

Dopad: Vyplněná hodnota dopadu z tabulky

OKZpět

 
Obrázek 40 Formulář Přidání protiopatření 

 

 Protiopatření – textové pole s moţností psaní na více řádků 

 Pravděpodobnost – textové pole, do kterého jdou zadat čísla od 1-3 

 Dopad - textové pole, do kterého jdou zadat čísla od 1-3 
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IV Obsah CD 
 

Přiložené CD obsahuje: 

 Text diplomové práce 

o Diplomova_prace_sto231.pdf 

 Dokument vize 

o Dokument vize.pdf 

 Dokument architektury softwaru 

o Dokument architektury softwaru.pdf 

 Případy uţití 

o Případy uţití-UC.pdf 

 Diagram případů uţití 

o Případy uţití-Diagram.png 

 Doplňkové informace k případům uţití  

o DataUC-Předběţný rozsah projektu.pdf 

o DataUC-Analýzy.pdf 

o DataUC-LFM analýza.pdf 

o DataUC-Řízení rizik.pdf 

o DataTisk-Předběţný rozsah projektu.pdf 

o DataTisk-LFM.pdf 

o DataTisk-Jednoduchá analýza.pdf 

o DataTisk-Pokročilá analýza.pdf 

o DataTisk-Řízení rizik.pdf 

o DataTisk-Evidence rizik.pdf 

 Šablona pro Předběţný rozsah projektu 

o Předběţný rozsah projektu.dotx 

 Soubory s nápovědou pro online tutoriál 

o Nápověda_Předběţný rozsah projektu.pdf 

o Nápověda_LFM.pdf 

o Nápověda_Analýzy.pdf 

o Nápověda_Řízení rizik.pdf 

 

 

 

 

 


