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1. Úvod 

Žijeme v době, v níž dochází k neustálým a nesmírně rychlým změnám ve všech 

oblastech naší společnosti. Děje se tak především díky nebývalému rozvoji vědy a techniky, 

která nás obklopuje na každém našem kroku a bez níž si už snad ani současný život 

nedokážeme představit. Technologie spojená s počítači se stala součástí našeho bytí. 

Dennodenně nám ulehčuje práci (i když se nám někdy může zdát, že je tomu spíše naopak), 

umožňuje redukovat množství chyb a enormně urychluje komunikaci napříč celým světem. 

Počítačový hardware a software společně s Internetem dnes sehrávají významnou roli 

v téměř všech oblastech lidské činnosti. Díky těmto technologiím je dnes možné využívat 

interdisciplinární a globální týmy, což radikálně změnilo pracovní prostředí. Dnešní firmy, 

společnosti a organizace si čím dál tím více začínají uvědomovat, že pro úspěch, musí tyto 

technologie nejen znát, ale musí je umět i efektivně využívat a perfektně ovládat. Totéž si 

uvědomují i jednotlivci, kteří chtějí na trhu práce zůstat konkurenceschopní – musí rozvíjet 

své schopnosti a dovednosti tak, aby se mohli stát dobrými členy pracovního týmu. Otázkou 

je odkud čerpat informace a jak své znalosti zdokonalovat, když se technologie a námi 

používaný software neustále mění. 

Odpovědí na tuto zdánlivě složitou otázku může být eLearning, který se v průběhu 

posledního desetiletí stal fenoménem nejen na univerzitní půdě, ale i na poli firemního 

vzdělávání, kde společnostem pomáhá šetřit náklady spojené se školením a výcvikem 

zaměstnanců. Poptávka po elektronickém vzdělávání roste také v rámci soukromého sektoru. 

V zahraničí je eLearningové vzdělávání velice populární. Jeho největší předností je především 

neustálá dostupnost, prakticky 24 hodin denně. Dá se očekávat, že jeho význam bude růst 

i nadále a je jen otázkou času, kdy tištěným a vázaným knihám definitivně odzvoní.  

Cílem práce je naplánovat, vytvořit a implementovat eLearningový portál (weblog) pro 

nově vznikající společnost zabývající se webdesignem a poskytováním internetových služeb. 

Kompletní projekt by měl být realizován za pomoci nástrojů projektového řízení. Kromě 

předběžných analýz, plánování a organizace projektu, bude zapotřebí vybrat vhodný Content 

Management System (CMS), jehož prostřednictvím se bude hotový portál spravovat. Při 

výběru bude brán ohled na hlavní požadavek, kterým je možnost „přidávat komentáře“ pod 

jednotlivé kurzy a v budoucnu tak získat od uživatelů a návštěvníků portálu určitou zpětnou 

vazbu. Předpokladem je jednoduchost, přehlednost a česká podpora konkrétního CMS. Pro 

zpracování projektu bude použit softwarový nástroj MS Project 2010. 
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2. Projektové řízení a jeho specifika 

Projektové řízení, aniž bychom si to jakkoliv uvědomovali, nás dnes a denně doprovází 

na každém kroku. Jako lidé denně řídíme různé projekty, když děláme něco, co má předem 

definovaný cíl, začátek a konec. V různé míře se projektové řízení využívá na úrovni řízení 

podniku. Aktivity společností využívajících projektové řízení jsou typicky Svozilová (2011) 

řízeny formou procesů s omezenou dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů – formou 

tzv. projektů. 

2.1 Projektového řízení 

Popularita projektového řízení v posledních letech neustále roste a v různé míře jej již 

začala nebo začíná používat celá řada podniků. Souvisí to s dynamikou vývoje moderních 

technologií. Pod tlakem mezinárodního tržního prostředí a rostoucích konkurenčních taktik, 

jsou podniky nuceny mnohem rychleji reagovat na změny a potřeby trhu. Tradičním řídícím 

strukturám, které v podnicích přetrvávaly po celá desetiletí, začal docházet dech. Bylo nutné 

je postupně doplnit anebo přímo nahradit procesními modely a projektovým řízením 

(Svozilová, 2011). U některých firem projektové řízení dokonce zcela převážilo to klasické 

a podřídila se mu i organizační struktura. Takové společnosti uplatňují tzv. řízení podle 

projektů (Doležal, 2009). 

Samotné projektové řízení lze stručně charakterizovat jako způsob přístupu k návrhu 

a realizaci projektu tak, aby bylo dosaženo předpokládaného cíle a vznikl úspěšný projekt. 

Úkolem projektového řízení je především koordinace projektu z hlediska termínů 

a disponibilních zdrojů (rozpočtu).  

Podle všeobecné definice Doležala (2009, str. 359) „se projektovým řízením (angl. 

project management) rozumí soubor norem, doporučení a „best of practice“ zkušeností, 

popisujících, jak řídit projekt.“  

Schwalbe (2011, str. 25) ve své definici projektového řízení vychází z PMBOK
®
: 

„Projektové řízení je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik při realizaci 

projektových aktivit za účelem dosažení požadavků projektu.“ Projektoví manažeři by podle 

ní měli, krom naplnění plánovaného rozsahu, času, nákladů a kvality, usilovat o to, aby celý 

proces byl co nejjednodušší a byly uspokojeny potřeby a očekávaní lidí, kteří se projektu 

aktivně účastní nebo se jich projekt jakkoliv dotýká. Podle stejné autorky můžeme 

specifikovat výhody projektového řízení: 
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 lepší řízení finančních, materiálních a lidských zdrojů; 

 zlepšení vztahů se zákazníky; 

 zkrácení prováděcích časů; 

 nižší náklady a zlepšení produktivity; 

 vyšší kvalita a rostoucí bezporuchovost; 

 větší zisk; 

 lepší interní koordinace; 

 pozitivní dopad na dosahování strategických cílů; 

 vyšší pracovní morálka. 

V souvislosti s projektovým řízením se často můžeme setkat také s pojmem řízení 

projektu. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, jedná se o dva odlišné pojmy. Rozdíl spočívá 

v tom, že projektové řízení určuje, co je třeba udělat, aby projekt probíhal úspěšně, zatímco 

principem řízení projektu je určit, co se má v projektu udělat, aby byl vytvořen konkrétní 

produkt projektu.
1
 

2.2 Co je to projekt? 

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Lze jej definovat jako dočasné 

úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku. Dočasnost 

znamená, že každý projekt má jednoznačně určený začátek a konec – je ohraničen časovým 

rámcem. Unikátnost vyjadřuje určitou míru odlišnosti od podobných produktů či služeb. 

Atributy unikátnosti a dočasnosti odlišují projekt od běžného podnikového procesu, který se 

zpravidla opakuje a přetrvává PMBOK
®
 (2008). 

Dočasnost a unikátnost jsou důležitými důvody, proč projekt považujeme za jedinečný – 

ve své podstatě za neopakovatelný, a to zejména: 

 kvůli specifickým potřebám a cílům, jejichž naplnění je účelem projektu; 

 pro přechodnost vlastní potřeby realizace projektu; 

 z důvodu dočasné existence projektového týmu v podobě, v jaké je při obsazení 

projektu vytvořena; 

 pro specifické vlastnosti a rozsah aplikovaných zdrojů; 

 pro neopakovatelné souhry a dopady působících projektových rizik; 

                                                           

 

 
1
 ŘEHÁČEK, Petr. Consulting Group for Success: Projektový management [online]. Ostrava, 2011. [cit. 2012-

03-15]. Dostupné z: http://gabben.wbs.cz/prednasky_projektoverizeni.pdf 
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 pro existenci jedinečného projektového okolí uplatňujícího vlivy na vlastní 

projekt (Svozilová, 2011). 

Dle Pitra (2008) je projekt koordinované úsilí skupiny lidí, které směřuje k vytvoření 

něčeho nového, dosud neexistujícího – ve stanoveném termínu a s přidělenými prostředky. 

Charakteristikami projektu, tedy to, čím se řízení projektů liší od řízení běžných 

podnikatelských aktivit organizace, jsou: 

 pro každý projekt je charakteristická jeho cílová orientace; 

 projekty vyžadují koordinované provedení logicky provázaných činností; 

 projekt je časově omezen, má svůj začátek i konec; 

 každý projekt je, alespoň do určité míry, unikátní. 

Projekty lze také definovat jako jedinečné soubory koordinovaných činností, které 

organizace podniká za účelem dosažení určitých cílů a které mají definovány jednoznačné 

a jasné parametry výstupů (Doležal, 2009). Je třeba také zdůraznit, že projekty jsou aktivitou 

plánovanou, řízenou a kontrolovanou a to vedoucím projektu (tzv. project managerem, více 

viz kapitola 2.3.1), který za ni nese plnou odpovědnost.
2
  

Pro úplnost jsem ještě vybral definici Kerznera (2009), který projekt definuje jako 

jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

 dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn; 

 definováno datum začátku a konce uskutečnění; 

 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. 

Projekty mohou být malé či velké, může se na nich podílet jeden člověk nebo celý 

projektový tým čítající i tisíce lidí. Je možné je zpracovat za jeden den, jiné mohou trvat roky. 

Zajímavostí je, že dle průzkumu, USA utratí na projekty každý rok 2,3 bilionů amerických 

dolarů, což je částka odpovídající 25% hrubého domácího produktu. Mimo to, se na celém 

světě na projekty všech typů ročně vydá 10 bilionů ze 40,7 bilionů domácího produktu. 

K tomu více jak 16 milionů lidí považuje řízení projektů za svou profesi (Schwalbe, 2011). 

                                                           

 

 
2
 Project Management – Řízení Projektu. Co je projekt a jaké má vlastnosti [online]. PM-ŘP [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://www.rizeni-projektu.cz/view.php?cisloclanku=2005091201 
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2.2.1 Atributy projektu 

Uvedené definice projektu jsou jen nepatrným zlomkem z množství definic, které je 

možné v odborné literatuře dohledat. Většina z nich si je svým způsobem podobná a poměrně 

snadno tedy lze vymezit společné rysy, resp. atributy projektu jak uvádí Schwalbe (2011): 

Projekt má jedinečný účel – základem každého projektu je dobře a předem definovaný 

cíl – unikátní produkt, služba nebo jejich vzájemná kombinace. V případě opakování 

projektů zvažujeme pouze aspekty jejich podobnosti. Implementace stejného projektu 

u jiného zákazníka přináší jiné okolnosti – jiné termíny, jiný rozpočet, jiné místo i jiný 

projektový tým – tím pádem jsou projekty unikátní vždy; 

Projekt je dočasný – má jednoznačný začátek a konec. Časový rámec nebo interval, 

např. hodiny, dny, týdny, měsíce, roky; 

Projekt se vytváří postupným rozpracováním – na začátku je definován obecný cíl, 

jehož specifické detaily a možnosti jeho dosažení se stávají jasnějšími postupně – jsou 

realizovány v postupných na sebe navazujících krocích. Spojovací prvek mezi 

zadavatelem a výstupem projektu pak tvoří projektový plán; 

Projekt vyžaduje zdroje, často z různých oblastí – zdrojem mohou být lidé, hardware, 

software a další majetek. Není výjimkou, že projekt, za účelem dosažení svého cíle, 

překročí hranice samotné organizace. Zpravidla je nutné zapojit lidi z jiných společností, 

externí konzultanty, dodavatelské či konzultační firmy. Každý projekt musí mít mimo 

jiné stanoven i limit čerpání nákladů – rozpočet projektu. Za řízení, přidělování, užívání 

a čerpání zdrojů je zodpovědný manažer projektu; 

Projekt by měl mít primárního zákazníka nebo sponzora – zákazníkem může být 

jedinec či společnost, která má zájem na realizaci projektu a je zároveň jeho investorem 

nebo zadavatelem. Předpokládá se, že v budoucnu bude výstupy produktu projektu 

využívat. Naproti tomu sponzor je svým způsobem manažerem projektu, který má 

autoritu a rozhodovací pravomoc. Rozhoduje například o předmětu projektu, jeho 

rozpočtu nebo časovém rámci; 

Součástí projektu je nejistota – vzhledem k tomu, že každý projekt je unikátní, je často 

obtížné jasně definovat jeho cíle a odhadnout, jak dlouho bude trvat, natož kolik bude 

stát. Typickým zdrojem nejistoty mohou být například dodavatelé, kteří nečekaně 

ukončí svou činnost nebo dokonce samotní členové projektové týmu, kteří náhle budou 

potřebovat dovolenou. 
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Ve výčtu atributů by neměl chybět ani dodavatel/realizátor projektu. Dle Svozilové 

(2011, s. 27) „dodavatelem je společnost nebo její část, která je přímým účastníkem kontraktu 

a z něho plynoucí odpovědnosti za vlastní realizaci projektu. Zájmem dodavatele projektu je 

naplnění podmínek kontraktu a získání s ním spojené odměny.“  

Dodavatelem projektu může být: 

 externí společnost; 

 jiná organizační jednotka zadavatele projektu (speciální projekty); 

 organizační jednotka, která je zároveň zadavatelem projektu (individuální 

a týmové projekty). 

Mimo výše uvedené, lze projekty charakterizovat atributy: původnost, komplexnost, 

právní omezení, mezioborová spolupráce, sdílení práce jako činnosti i jako výsledku 

(Doležal, 2009). 

2.2.2 Projektový trojimperativ 

Míra úspěšnosti každého projektu je přímo úměrná tomu, jak dobře projektový manažer 

porozumí či neporozumí třem omezujícím faktorům, kterými jsou: 

 čas – jak dlouho by měla práce na projektu trvat? 

 zdroje (náklady) – kdo se na realizaci projektu bude podílet a kolik to bude stát? 

 rozsah – co je potřeba v rámci projektu udělat? (Schwalbe, 2011). 

Kombinace těchto prvků (čas, zdroje, rozsah) se souhrnně označuje pojmy „projektový 

trojimperativ“ nebo „projektový trojúhelník.“ V literatuře se můžeme setkat i s pojmy 

„základny projektového managementu“ nebo „trojité omezení projektu.“ Projektovému 

manažerovi ve své podstatě vždy jde o to, aby všechny tři výše uvedené faktory byly 

ve vzájemné  rovnováze. Rovnováhu tří prvků si lze představit jako rovnostranný trojúhelník 

podobný tomu z obrázku 2.1. Upravíme-li však v trojúhelníku některou z jeho stran, projeví 

se tato změna i u ostatních dvou stran. Důvody úprav plánu projektu mohu být: 

 dodržení stanoveného data dokončení – vede ke zvýšení nákladů a zúžení rozsahu; 

 splnění daného rozpočtu – výsledkem může být delší plán a zúžený rozsah; 

 rozšíření rozsahu – může dojít ke zvýšení nároků na čas i zdroje. 

Zvládnout projektový trojimperativ znamená dělat kompromisy. Změny plánu totiž 

mohou trojúhelník ovlivnit různými způsoby. Vždy však závisí na konkrétních okolnostech 
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a povaze projektu. Například zkrácení plánu může v některých případech zvýšit náklady, 

v jiných zase snížit.
3
 

 
Obrázek 2.1: Projektový trojimperativ (zdroj: Lorenc, online 2011) 

U většiny projektů je vždy alespoň jedna ze stran trojúhelníku pevně daná a neměnná. 

V případě neměnného rozpočtu je zřejmé, že pro projekt nebude možné získat více peněz. 

Jindy není možné zasahovat do časového harmonogramu anebo v případě pevně daných 

dodávek není možné měnit rozsah. Identifikací pevných stran trojúhelníku určíme, která 

z jeho stran může být problematická a zároveň nám to napoví kde (ne)můžeme provést 

změny, dojde-li k problému.
4
 

Ačkoliv projektový trojimperativ popisuje souvislost mezi základními elementy projektu 

(čas, zdroje, rozsah), neměli by se opomíjet ani další elementy, které mohou v projektu hrát 

významnou roli. Klíčovým faktorem je také kvalita, která ovlivňuje výslednou spokojenost 

zákazníka nebo sponzora. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem „projektový 

čtyřimperativ,“ který vedle času, zdrojů a rozsah zahrnuje právě kvalitu. V praxi může dojít 

k tomu, že projekt je sice zpracován dle plánovaného rozsahu, času a nákladů, ale přesto není 

úspěšný – sponzor není spokojen. Stane se tak ve chvíli, kdy požadavky na kvalitu nejsou 

naplněny. Kvalitu si lze představit jako středobod projektového trojúhelníku a při zpracování 

projektu je nutné na ni brát zřetel – vyhneme se tak případným problémům v pozdějších 

fázích projektu (Schwalbe, 2011). 

                                                           

 

 
3
 Microsoft Corporation. Každý plán projektu je trojúhelník: Microsoft Project 2010 [online]. 2012 [cit. 2012-

03-09]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/project-help/kazdy-plan-projektu-je-trojuhelnik-

HA010351692.aspx 
4
 tamtéž 
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2.2.3 Životního cyklus projektu a jeho fáze 

Pro přehlednost a snadnější kontrolu, je dobré projekty rozdělit do několika fází, které 

nazýváme životním cyklem projektu. Definicí tohoto označení a rozdělením do konkrétních 

fází se zabývá mnoho autorů. Například Svozilová (2011, str. 38) publikuje relativně obecnou 

definici z PMBOK
®

: „Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, 

jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 

angažována.“ Z této definice je zřejmé, že počet a pojmenování jednotlivých životních fází se 

podřizuje typu a rozsahu projektu a potřebám jeho řízení. 

Svozilová (2011) při rozdělování projektu do jeho základních fází vycházela z publikace 

Clelanda a Kinga (1975). Dle těchto autorů lze projekt rozdělit do následujících fází: 

 konceptuální návrh; 

 definice projektu; 

 produkce; 

 operační období; 

 vyřazení projektu. 

Rozdělení do fází (viz obrázek 2.2), kromě snadnější kontroly jednotlivých procesů, také 

usnadňuje orientaci všech účastníků a zvyšuje pravděpodobnost celkového úspěchu. 

 
Obrázek 2.2: Rozložení fází životního cyklu projektu (zdroj: Svozilová, 2011) 

Obecně platí, že fáze životního cyklu definují: 

 jaký typ práce má být vykonán v patřičném stupni rozvoje projektu; 

 jaké konkrétní výstupy mají být v jednotlivých fázích produkovány, jak budou 

ověřovány a jak hodnoceny; 

 kdo a v jaké konkrétní fázi se zapojí do aktivit projektu. 
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Kromě jiného projekt ve svém životním cyklu mění celou řadu charakteristik: 

 postupně čerpá přidělené zdroje; 

 mění svou „odolnost“ vůči dodatečným změnám; 

 mění svou citlivost vůči rizikům z neurčitosti – odstraňuje důvody vzniku rizik 

(Svozilová, 2011). 

Je zřejmé, že v počátečních fázích životního cyklu projektu je potřeba zdrojů nižší, 

zatímco stupeň nejistoty je nejvyšší. V této fázi se naskýtá nejlepší příležitost k ovlivnění 

vlastností výsledků projektu. Změny v pozdějších fázích projektu jsou mnohem nákladnější. 

Průběžně se snižuje riziko neúspěchu projektu, na druhou stranu však rostou nároky na zdroje. 

Závěrem je nutné zajistit naplnění všech projektových požadavků tak, aby sponzor schválil 

dokončení projektu (Schwalbe, 2011). 

Projektové fáze lze na základě tradičního projektového managementu rozdělit do čtyř 

obecných fází. Jsou jimi návrh (definice), plánování, implementace (realizace) a ukončení 

projektu. První dvě fáze (návrh a plánování) řeší tzv. proveditelnost projektu. Druhé dvě 

fáze se zabývají realizací projektových činností a často se o nich hovoří jako o tzv. akvizici 

projektu. Každému přechodu do další fáze projektu by mělo předcházet úspěšné dokončení 

fáze předešlé (Schwalbe, 2011). 

 
Obrázek 2.3: Fáze klasického životního cyklu projektu (zdroj: Lorenc, online 2011) 

Cílem prvotní fáze návrhu (nebo též definice) je popsat výchozí potřebu projektu a jeho 

základní myšlenky. Je zapotřebí zpracovat předběžný odhad nákladů a přehled projektových 

prací – tzv. hierarchickou strukturu prací neboli WBS (z angl. Work Breakdown Structure, 

více viz kapitola 5.4), pomocí které se provádí dekompozice činností projektu do různých 

úrovní úkolů.  
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 Následuje fáze plánování, která je ve své podstatě podrobnějším rozpracováním fáze 

návrhu – plán realizace projektu je podrobnější, odhady nákladů jsou přesnější a WBS 

detailnější. 

Ve fázi implementace (nebo též realizace) projektový tým zpracovává definitivní odhad 

nákladů a realizují se projektové činnosti. Dále se zpracovávají informace o postupu projektu, 

které je nutné poskytnout všem zainteresovaným stranám. 

Poslední fází je dokončení projektu. Zákazník schvaluje ukončení celého projektu a je 

sepsána hodnotící zpráva, ve které členové projektového týmu dokumentují své zkušenosti 

(Schwalbe, 2011). 

Životním cyklem projektu se zabývají i jiní autoři. Například Doležal (2009) etapy 

životního cyklu projektu rozdělil takto:  

 předprojektová fáze 

 studie příležitosti; 

 studie proveditelnosti. 

 projektová fáze 

 zahájení; 

 plánování 

 vlastní realizace (fyzická realizace projektu); 

 předání výstupu projektu a ukončení projektu. 

 po-projektová fáze. 

2.3 Účastníci projektu 

Účastníkem projektu může být v podstatě kdokoli (fyzická osoba nebo organizace), kdo 

se na projektu aktivně podílí a kdo je ovlivněn tím (pozitivně i negativně), co se projekt snaží 

realizovat. Účastníky, nebo též zainteresované strany, jak je nazývá Doležal (2009, str. 49), 

lze dle jejich významnosti rozdělit na dvě skupiny: primární a sekundární. Mezi primární 

řadíme vlastníky, investory, zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, atd., zatímco do 

sekundární skupiny řadíme veřejnost, vládní instituce a správní orgány, konkurenty, obchodní 

sdružení, apod. Můžeme se také setkat s pojmem dotčené strany. Obvykle se jedná 

o jednotlivce či uskupení, kterých se projekt (zpravidla negativně) nepřímo dotýká. 

Krom jiného, je vhodné, a dnes se to stává běžnou praxí, tzv. zmapovat jednotlivé 

zainteresované strany a pomocí následujících otázek si ujasnit: 
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 kdo chce, aby projekt uspěl, nebo neuspěl; 

 kdo sází na úspěch, nebo neúspěch projektu; 

 kdo bude ze změny těžit a koho to naopak zničí; 

 s kým a bez koho tato změna nebude možná; 

 kdo projekt podporuje (Doležal 2009, str. 50). 

Odpovědi na výše uvedené otázky manažerovi projektu, potažmo celému projektovému 

týmu, do značné míry usnadní práci vy smyslu tvorby řídící a komunikační strategie projektu. 

2.3.1 Projektový manažer 

Projektový manažer nebo též vedoucí projektu je klíčovou osobou celého projektu. Je to 

osoba určená organizací a odpovědná za dosažení cílů projektu při dodržení všech 

stanovených charakteristik. Mezi odpovědnosti manažera patří řízení zdrojů, dodržení jejich 

stanovených limitů a dosažení plánovaného profitu projektu. Nedílnou součástí práce 

projektového manažera je plánování a kontrola nad projektem ve smyslu efektivního využití 

zdrojů, koordinace dodávek, snížení rizik, apod. V neposlední řadě je zodpovědný za řízení 

subjektů a procesů souvisejících s výsledným produktem projektu. Jedná se zejména o vztahy 

mezi projektem a jeho okolím a všechny informační toky s vazbou na projekt. Kandidát 

vhodný na pozici projektového manažera by tedy měl disponovat tzv. měkkými dovednosti, 

jako je schopnost řídit, motivovat a vést, umět vyjednávat a řešit případné problémy. 

K výkonu práce projektového manažera je zapotřebí mít také určité znalosti 

a dovednosti z klasického managementu, tzn. rozumět finančnímu řízení, účetnictví, prodeji, 

marketingu, logistice, strategickému a taktickému plánování, organizačním strukturám, 

personální agendě, apod. Manažeři působící v IT by měli efektivně ovládat technologie, se 

kterými ten či onen projekt souvisí (Schwalbe, 2011). 

Projektový manažer je v centru veškerého dění a hraje nesmírně důležitou roli. Při 

výběru vhodného kandidáta je tedy dobré posoudit jeho/její:  

 vhodnost pro konkrétní práci; 

 zkušenost; 

 technickou zdatnost; 

 vztah k zákazníkům (Svozilová 2011, str. 32). 

Pokud to rozsah projektu vyžaduje, je možné v organizační struktuře projektu obsadit 

pozici asistenta manažera projektu, který podle svých schopností a zkušeností vykonává 
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dílčí úkoly. Za správnost a kvalitu výkonu asistenta je však stále odpovědný jen a pouze 

projektový manažer (Svozilová, 2011). 

2.3.2 Projektový tým 

Projektový tým je označení pro všechny osoby podílející se na realizaci projektu. Je 

hlavním výkonným článkem projektu a skládá se z osob s pověřením realizovat určitou 

jednotku/y práce s přesně definovaným zadáním, požadovaným výsledkem, v definovaném 

časovém horizontu a s určeným předpokladem pracnosti (Svozilová 2011, str. 119). Součástí 

týmu jsou řešitelé, vedení projektu včetně jeho manažera, členové řídícího výboru a osoby 

aktivně podporující realizaci projektu. Každý člen projektového týmu hraje určitou roli – má 

vymezenou pravomoc a odpovědnost. 

Obecně platí pravidlo, že čím menší je projektový tým co do počtu jeho členů, tím lepší 

je jeho fungování. Správné fungování projektového týmu také zajistíme dodržováním zásad: 

 zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu;  

 poskytnout příležitost pro realizaci názorů všech členů týmu;  

 vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání;  

 nejprve identifikovat kvalifikační požadavky, pak hledat vhodné osoby;  

 určit efektivní úvazky členů týmu;  

 plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu;  

 rozptýlit jejich obavy, plynoucí z nejistoty co bude po dokončení projetu;  

 vysvětlit vztahy mezi týmem a ostatními částmi organizace;  

 zajistit, aby všichni věděli, co se musí udělat, týmově analyzovat a řešit všechny 

problémy (Fiala, 2004). 

2.4 Počítačová podpora řízení projektů 

Závěrem kapitoly o projektovém řízení bych se rovněž rád zmínil o počítačové podpoře 

a o možnostech využití rozličných softwarových nástrojů, které se v rámci tohoto oboru 

využívají a mohou pomoci manažerovi projektu při výkonu jeho funkce. V současné době trh 

oplývá celou řadou takových softwarových produktů, od relativně jednoduchých a obecných 

až po složité a komplexní nástroje. Takové programy pak mohou přispět k lepšímu 

a efektivnějšímu řízení a především pomoci v oblastech jako jsou: 
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 plánování, koordinace a monitorování dílčích úseků projektu – programy 

provádějí výpočet kritické cesty metodou CPM nebo PERT; 

 grafické reprezentace, přehledné dokumentace podkladů a jejich relativně 

jednoduché údržby; 

 vyladění potřeb personálního pokrytí jednotlivých úkolů a balancování 

pracovních kapacit specialistů; 

 podpory analýz a optimalizace časových i nákladových aspektů projektu; 

 jednoznačných a přehledných podkladů pro reporting – možnost tvorby 

specializovaných sestav; 

 možnosti vzájemné koordinace projektů a programů (Svozilová 2011, str. 50). 

V praxi se v souvislosti s používáním počítačové podpory můžeme setkat s dvěma 

extrémy: na jedné straně se jedná její o přeceňování, kdy se menší i větší firmy často mylně 

domnívají, že špičkový program pomůže vyřešit veškeré jejich problémy. Je třeba si 

uvědomit, že počítače a software jsou pouze pomocnými nástroji a jejich skutečný přínos 

ovlivňují až samotné schopnosti člověka nebo skupiny lidí, kteří tyto nástroje používají. 

Druhým extrémem je zase striktní odmítání IT podpory s tvrzením, že vše lze stejně dobře 

realizovat ručně. Je nutné si uvědomit, že při ručním zpracování dochází ke snížení 

produktivity práce a zvýšení počtu chyb! Nemluvě o tom, že práci bez elektronické výměny, 

archivace, přenos, distribuce dokumentů apod., lze dnes jen těžko realizovat. Obecně lze říci, 

že uvážlivé využívání počítačů a vhodného software je dnes nezbytnou podmínkou pro 

úspěch, zejména u rozsáhlých projektů (Doležal, 2009). 

Rozhodování o tom, který software použít, by se samo o sobě mohlo stát projektem. Při 

výběru vhodného produktu pro konkrétní podnik je nutné zvážit podmínky, vlastnosti 

a funkce, které by měly odpovídat potřebám podniku dle jeho hospodářského odvětví, 

strategického záměru a technologických možností. Na trhu se můžeme setkat s celou škálou 

softwarových produktů, od jednoduchých, které fungují izolovaně a pokrývají jednoduché 

potřeby řízení projektů menšího rozsahu, až po složité programové moduly, které jsou 

zpravidla součástí celopodnikových informačních systémů. Výhodou komplexního řešení je 

provozování jediné základny umožňující využití potenciálu týmové spolupráce, lepší 

možnosti kontroly projektů, poskytování hlášení, reporting, napojení na účetní systémy 

a mnoho dalších. Naopak nevýhodami komplexních řešení jsou bezesporu vysoké pořizovací 

náklady, nižší flexibilita v případě potřeby změn, nutnost synchronizace a zajištění integrity 

dat. Opačnou stranu spektra nabídky tvoří jednoduché programy, které jsou v první řadě 

levnější nebo dokonce zdarma – open-source (např. GanttProject, Open Workbench, 
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dotProject, TaskJuggler, a další). Nevýhodou je však jejich nižší výkonnost, menší rozsah 

nabídky funkcionalit a nízká úroveň podpory (Svozilová, 2011). 

Softwarové nástroje lze podle jejich vlastností, funkcionalit a ceny rozdělit do tří úrovní: 

Základní nástroje – jednoduché programy podporující základní projektové funkce, 

určené k realizaci malých projektů či pro uživatele – jednotlivce. Většina těchto nástrojů 

umožňuje vytvořit Ganttovy diagramy (viz kapitola 5.2) a náklady na pořízení jedné 

licence obvykle nepřekročí 200 amerických dolarů (cca 3 800 Kč). V současnosti 

nejlépe hodnoceným základním nástrojem je Clarizen (24,95 USD, cca 500 Kč).
5
 Do 

této kategorie rovněž spadají i open-source nástroje z nichž nejznámější je program 

GanttProject (viz obrázek 2.4). Mezi základní nástroje můžeme zařadit i funkce 

a moduly, které lze implementovat do prostředí známého softwarového produktu Excel; 

 
Obrázek 2.4: Ukázka open-source programu GanntProject (zdroj: vlastní vypracování) 

Nástroje střední úrovně – používají se k realizaci větších projektů, více uživateli 

současně či mnoha projektů najednou. Mimo Ganttovy diagramy podporují tvorbu 

síťových grafů, pomáhají při analýze kritické cesty, sledování postupu projektu, 

přidělování zdrojů, atd. Nejoblíbenějším nástrojem této kategorie je Microsoft Project ve 

verzi Standard dostupný za 17 570 Kč.
6
 Microsoft Project byl ve velké míře využit i při 

zpracovaní projektu pro tuto práci a podrobněji je mu věnována kapitola 5.4. 

                                                           

 

 
5
 TechMediaNetwork. 2012 Best Online Project Management Comparisons [online]. 2012 [cit. 2012-03-17]. 

Dostupné z: http://online-project-management-review.toptenreviews.com/index.html 
6
 Microsoft Corporation. Orientační ceník produktů Office 2010 [online]. 2012 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://www.microsoft.com/cze/office2010/orientacni-cenik.aspx 
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Obrázek 2.5: Ukázka programu MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

Špičkové nástroje – do této kategorie spadá takzvaný podnikový software k řízení 

projektů. Poskytují celou řadu funkcí k řízení rozsáhlých projektů a projektů, které 

realizují rozptýlené pracovní skupiny. Tyto nástroje jsou obvykle integrovány 

s databázovými systémy podniku a jsou přístupné skrze internetový prohlížeč. 

Typickým představitelem této kategorie je aplikace s názvem Primavera od společnosti 

Oracle (viz obrázek 2.6). Cena nástrojů tohoto typu se pohybuje v řádech sta tisíců Kč 

(Schwalbe, 2011). 

 
Obrázek 2.6: Ukázka programu Primavera (zdroj: Oracle, online 2012) 

Pro realizaci projektových činností však stále velké množství lidí využívá základní 

kancelářský software jako je Microsoft Word nebo Excel. Důvodem je především obecné 

povědomí a znalost těchto produktů. Použití specializovaného software je do jisté míry 

otázkou osobních či firemních preferencí, finanční možností a technologické vybavenosti 

podniku. 



19 

3. eLearning a jeho specifika 

První zmínky o eLearningu jsou spojené s obdobím druhé poloviny 60. let, kdy se 

začalo experimentovat se stroji na učení, tzv. vyučovacími automaty. Jeden takový byl v té 

době dokonce vyvinut i u nás v České republice.
7
 Mnohem většího rozvoje se eLearning 

dočkal v 80. letech, kdy trh ovládly osobní počítače. Pojem a význam eLearningu se od té 

doby neustále vyvíjí, stejně tak jako se vyvíjí i jeho definice a trendy. Dynamicky se mění 

i jeho hlavní výhody a nevýhody, jejichž výčtu je věnována část této kapitoly. Součástí 

kapitoly je mimo jiné i popis základních stavebních prvků, kterými jsou kurz, lektor a student. 

3.1 Soudobá definice eLearningu 

V odborné literatuře či na Internetu můžeme narazit na spoustu různých a často zcela 

nesourodých definic eLearningu. Příčinou této nesourodosti je to, že definice vznikaly 

v různých dobách, ve zcela rozdílných prostředích. Nejen proto je možné eLearning definovat 

v jeho širším a užším slova smyslu, tak, jak jej popisuje Kopecký (2006). S jistotou však 

můžeme konstatovat, že jednoznačná definice, vzhledem k nepřetržitému vývoji informačních 

a komunikačních technologií
8
, neexistuje, resp. se ještě zcela neustálila (a nejspíš ani 

neustálí), přestože je tomu více jak dvacet let, co byl tento pojem zaveden.
9
 

V širším slova smyslu lze eLearning popsat jako „aplikaci nových multimediálních 

technologií a Internetu do vzdělávání za účelem zvýšení jeho kvality posílením přístupu 

ke zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci.“ Jde o „multimediální podporu 

vzdělávacího procesu za použití moderních informačních a komunikačních technologií (ICT), 

jejichž primárním úkolem je zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání“ (Kopecký 2006, str. 6). 

Všeobecně tak za eLearning můžeme považovat využití jakéhokoliv IT prostředku, které vede 

ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání. Z tohoto úhlu pohledu je definice v širším slova 

smyslu velice podobná definici Telnarové (2003, str. 7), podle níž je eLearning „způsob 

výuky s maximálním a přitom smysluplným využitím nástrojů ICT s cílem zkvalitnit, 

zefektivnit a zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu okruhu občanů.“ 

V užším slova smyslu je možné eLearning charakterizovat jako „vzdělávání, které je 

podporované moderními technologiemi a které je realizováno prostřednictvím počítačových 

sítí – intranetu a zejména Internetu“ (Kopecký 2006, str. 6). Na základě této definice můžeme 
                                                           

 

 
7
 STŘÍTESKÁ, Hana. Fakulta informatiky MU Brno: Historie eLearningu v České republice [online]. [cit. 2012-

03-4]. Dostupný z: http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xstrites.htm 
8
 angl. Information and Communication Technologies - ICT 

9
 upraveno podle (Květoň, 2003) 
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eLearning chápat jako efektivní využití dostupných technologií, které umožňují předání 

informace kdykoliv a kdekoliv. Rozumíme tím síťové technologie, které lze využít ke sdílení 

přístupu k informacím – tedy, Internet, intranet, mobilní sítě a další. Klíčové slovo Internet ve 

své strohé definici zmiňuje i Barešová (2003), která eLearning definuje jako vzdělávací 

proces, využívající ICT, z nichž nejvýznamnější je právě Internet. 

Aktuálnější, nicméně stále velice stručnou definici nalezneme ve 4. aktualizovaném 

vydání pedagogického slovníku: „jde o takový typ učení, při němž získávání a používání 

znalostí je distribuováno a usnadňováno elektronickými zařízeními“ (Průcha, Walterová, 

Mareš 2009, str. 66). Autoři dále uvádějí, že eLearning může nabývat různých forem, 

počínaje komplexními učebními kurzy, přes dílčí moduly, až po jednotlivá témata, což lze 

považovat za velmi důležitou poznámku – eLearning by totiž neměl být ztotožňován pouze 

s rozsáhlými on-line kurzy. 

Veškeré aspekty spojené s moderními technologiemi a vzděláváním, ve své poněkud 

komplexní definici, ať už přímo či nepřímo zohledňuje Zounek (2009, str. 37-38): „eLearning 

zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces (s různým stupněm 

intencionality), v němž jsou v souladu s etickými principy používány informační 

a komunikační technologie pracující s daty v elektronické podobě. Způsob využívání 

prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů jsou závislé především na vzdělávacích 

cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, potřebách a možnostech všech aktérů 

vzdělávacího procesu.“ Autor ve svém pojetí vychází z přesvědčení, že eLearning není možné 

zúžit pouze na praktické otázky implementace moderních technologií do různých forem 

vzdělávání, nýbrž je nutné zohlednit jeho reálný stav. Za klíčové součásti eLearningu 

považuje teoretické studium problematiky a empirický výzkum, na kterém by se měli mimo 

jiné podílet i samotní aktéři eLearningu. 

Je pravděpodobné, že se eLearning brzy stane nedílnou součástí vzdělávací procesu, 

nejen co se týče celoživotního učení. Pro zcela správné pochopení definice eLearningu 

bychom si měli ujasnit hranici mezi elektronickým vzděláváním a „pouhým“ elektronickým 

čtením. ELearning totiž bývá často a především mylně spojován s distribucí elektronických 

výukových materiálů. Je-li řeč o pouhé distribuci elektronických materiálů určených ke čtení, 

pak máme zpravidla na mysli tzv. eReading, který oproti eLearningu není řízen, tzn., že se 

zde nevyskytují osoby (učitelé, tutoři, lektoři a jiní), kteří ho usměrňují, popřípadě řídí. 

Termínem eReading označujeme jednoduché kurzy bez dostatečného metodického zpracování 

(Kopecký, 2006). 
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3.2 Elektronické vzdělávání 

Existuje několik významných konceptů reflektujících ICT ve vzdělávání, které vedou 

k eLearningu takovému jaký ho známe dnes. Prvním konceptem je počítačem podporovaná 

výuka, která se začala rozvíjet již v 60. letech minulé století, když na scénu vstoupily první 

počítače. Přes počítačem řízené učení (70. a 80. léta) a učení podporované počítačem 

(90. léta) se dostáváme k jednomu z nejnovějších konceptů, kterým je eLearning (definice 

viz kapitola 3.1). Ukázalo se, že eLearning je opravdu funkčním nástrojem, což dokazuje 

i fakt, že se ICT a její využívání stalo běžnou součástí vyučování a učení nejen na 

univerzitách, ale i na středních a základních školách. 

Rozvoj Internetu a jeho služeb vedl ke vzniku dalšího konceptu nazývaného učení 

podporované webovými stránkami (tzv. Web-Based Learning). Jedná se koncept, při 

kterém uživatelé používají Internet k získávání vědomostí nebo rovnou skrze webové rozhraní 

řeší úkoly. Podle Gillani (2003) webové stránky ve vzdělávání sehrávají čtyři základní role: 

1) jsou nositelem výukového obsahu; 

2) představují komunikační nástroje; 

3) fungují jako zdroje informací; 

4) mohou být využity jako kreativní nástroje či prostředí. 

Mimoto může Internet plnit roli „pomocníka“ jak pro žáky, tak pro učitele, kdy web 

obsahuje potřebné informace či metodickou podporu, případně umožní kontakt s kolegy 

(Zounek a Šeďová, 2009).  

Využívaní eLearningu, potažmo učení za pomoci Internetu zmíněného výše sebou nese 

celou řadu výhod, ale i nevýhod, kterým se věnují kapitoly 3.2.1 a 3.2.2. Ještě dříve než 

přejdeme k výčtu pozitivních a negativních vlastností eLearningu, nabízí se otázka: „je 

elektronické vzdělávání efektivní? Odpověď může být ano, jestliže jsou splněny nejméně 

tyto předpoklady: 

 elektronické vzdělávání je aplikováno ve spojení s prezenční výukou tak, aby 

v dané konkrétní situaci převládly výhody smíšeného vzdělávání nad jeho 

nevýhodami; 

 metody a použité technologie jsou vhodné pro cíle výuky; 

 probíhá interakce studujících a aktuální zpětná vazba od učitele ke studujícím; 

 vzdělávací instituce vytvoří studujícím i učitelům podmínky pro úspěšnou práci; 
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 vzdělávací instituce zabezpečí realizaci e-kurzů profesionálním způsobem.
10

 

3.2.1 Výhody 

 Vyšší efektivnost výuky – je nejpodstatnějším rysem elektronické formy 

vzdělávání, souvisí s flexibilitou. Informace jsou strukturovány do malých 

přehledných modulů, ze kterých se následně skládají jednotlivé kurzy (Barešová, 

2003). 

 Dostupnost odkudkoliv a kdykoliv – uživatelé nejsou omezeni prostorem ani 

časem. Mohou ke všem vzdělávacím dokumentům a informacím přistupovat 

odkudkoliv (z domu, práce, ciziny, aj.) a kdykoliv (v kterýkoliv čas, který jim 

nejvíce vyhovuje, nutnost připojení k Internetu) 24 hodin denně. 

 Studium vlastním tempem – umožňuje vytvoření vlastního harmonogramu. 

Uživatelé mohou postupovat kurzem dle vlastního tempa a k jednotlivým částem 

se mohou kdykoliv vracet. 

 Aktuálnost informací – možnost neustále synchronizace zdrojů a prezentace 

nejaktuálnějších studijních materiálů. Oproti tištěným materiálům je možné 

provádět okamžité změny, obsah tak nezůstává statický.  

 Multimediálnost a interaktivita – možnost využití široké škály multimediálních 

prvků (např. obrázky, fotky, videa, 3D animace, apod.) a především možnost 

interaktivní komunikace přímo s tutorem či ostatními studenty v případě, že 

student potřebuje individuálně konkrétní látku zkonzultovat či jinak dovysvětlit. 

 Úspora času a financí – odpadá nutnost cestovaní na kurzy či semináře, což 

kromě úspory času znamená i úsporu financí spojených s dopravou a případným 

ubytováním, stravováním, apod. 

 Překonání případných zdravotních bariér – eLearning umožňuje vzdělávání 

i zdravotně postiženým lidem, kteří by jinak nebyli schopni docházet na výuku. 

3.2.2 Nevýhody 

Závislost na technologiích a jejich funkčnosti – k plnému a efektivnímu využití 

eLearningu je nutné zajistit přístup k počítači a Internetu. Tato bariéra je již dnes 

u většiny uživatelů odstraněna, vzhledem ke klesajícím cenám a vyšší dostupnosti 

                                                           

 

 
10

 KVĚTOŇ, Karel. Centrum Informačních Technologií OU: Základy e-learningu [online]. Ostrava [cit. 2012-

03-28]. Dostupné z: http://cit.osu.cz/dokumenty/elearning_kkveton.pdf 
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jak počítačů, tak Internetu. Mohou se však vyskytnout jedinci, kteří budou mít 

s přístupem k těmto technologiím problém. 

Nevhodnost pro určité typy studentů – souvisí s individuálností každého 

člověka. Některým uživatelům nemusí studium z elektronických materiálů 

vyhovovat. eLearning rovněž není vhodný pro studenty se zrakovým a sluchovým 

postižením. 

Odosobnění a absence sdílení zkušeností s ostatním – nedostatek sociálního 

kontaktu nejen s pedagogem, ale i s ostatními členy kurzu. Chybí tzv. kontakt face 

to face, který i přes využití sebelepších technologií zůstane nenahrazen. 

Nevhodnost pro určité oblasti vzdělávání – eLearning se nehodí například 

k výuce komunikačních a vyjadřovacích schopností, kde je bezpochyby zapotřebí 

lidského faktoru. eLearning nelze funkčně využít ani pro nácvik dovedností. 

Náročnost spojená s tvorbou kurzů – pro vznik kvalitního textu je zapotřebí 

metodicky proškolených autorů se znalostmi požadovaného hardwaru a softwaru. 

Pro specifikou formu a obsah elektronických kurzů je jejich tvorba náročná také 

z hlediska finančního a časového. 

Nutná motivace a sebekontroly na straně studujících – dobrovolný přístup 

k eLearningu. Bez dostatečné motivace k učení ztrácí elektronická forma výuky 

svůj význam.  

3.2.3 eLearningový kurz 

Elektronický studijní kurz (zkráceně e-kurz) je základním stavebním kamenem každého 

eLearningu. V rovině komerčního vzdělávání, kam chceme eLearning implementovat, 

můžeme za e-kurz považovat odborný článek, návod či radu týkající se konkrétního tématu, 

např. manuál popisující „Jak vytvořit svou první HTML stránku.“ Výše uvedenému odpovídá 

i poněkud starší, avšak stále aktuální definice Telnarové (2003, str. 8), která obecně definuje 

e-kurz takto: 

„Ucelená, relativně samostatná vzdělávací jednotka vzdělávacího programu, s různou 

délkou trvání, různou formou realizace, ale se stejným cílem poskytnout studujícímu 

maximální servis tak, aby zvládl určitou problematiku, kterou se má naučit a to jak co se týká 

teoretických znalostí, tak praktických dovedností.“ 

Je zřejmé, že e-kurz by se stejně jako tradiční kurz neobešel bez výukového materiálu. 

Dle Telnarové (2003, str. 9) správný výukový materiál „může“ a dle mého názoru „by měl“ 

obsahovat kombinaci textů, animací, videa, grafiky, demonstračních aplikací, atd. Z vlastní 
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zkušenosti mohu potvrdit, že čím více atributů kurz kombinuje, tím lépe dokážu dané 

problematice porozumět a více si zapamatovat. Stejně jako jinde i zde platí pravidlo, že jeden 

obrázek, animace či jednoduché video může vydat za tisíc slov. 

Součástí elektronických kurzů mohou být i různé testovací moduly, které slouží 

k ověření nově získaných vědomostí. Kromě jiného mohou testovací moduly výrazně 

zatraktivnit výuku. Nedílnou součástí kvalitních e-kurzů je i propracovaný systém jejich 

řízení. Jedná se především o správu kurzů a sledování výsledků studentů. Tento proces má 

zpravidla na starost manažer eLearningu (viz kapitola 3.3.3), který tak získává přehled 

o úspěšnosti studujících a vyhodnocuje jednotlivé kurzy (Nocar, 2003). V našem případě 

budou kurzy spravovány prostřednictvím CMS
11

 a úkolem manažera bude, vyjma správy 

kurzů, také řízení příspěvků v diskuzi. 

Žádný kurz však nevznikne sám od sebe. Někdo ho musí vytvořit, tzn. naprogramovat 

či lépe řečeno transformovat jeho obsah do elektronické podoby. Pro tvorbu kurzů je možné 

využít nejrůznějšího software, počínaje jednoduchým textovým editorem (např. Microsoft 

Word) a konče profesionálními nástroji pro tvorbu eLearningových kurzů jako je například 

software s názvem Captivate od společnosti Adobe.  

U nás se pro tvorbu eLearningových kurzů nejvíce využívají tzv. systémy pro řízení 

výuky neboli LMS (z angl. Learning Management System), které pracují na podobném 

principu jako CMS.  LMS se přitom neomezují pouze na tvorbu kurzů – umožňují rovněž 

přístup ke kurzům, jejich správu, evidenci, zahrnují různé komunikační nástroje, úložiště 

výukového obsahu, atd. Oba systémy (CMS i LMS) spadají do kategorie tzv. Web-Based 

Trainingu (WBT), jejichž hlavní devízou je on-line distribuce e-kurzů a možnost navázání 

komunikace s lektorem i s ostatními studenty. 

Převod do elektronické podoby je spíše technickou záležitostí. Mnohem zásadnější je 

však schopnost kurz, jeho strukturu a obsah vymyslet. Za tuto činnost je zpravidla 

zodpovědný autor eLearningového kurzu, který by měl: 

 znát učební látku; 

 stanovit hlavní a vedlejší studijní cíle; 

 vytvářet zpětnovazební a kontrolní prvky; 

 vědět jak vytvořit názorný materiál; 

 umět vytvořit pro studenta atraktivní materiál; 
                                                           

 

 
11

 CMS - Content Management System, nezaměňovat s Course Management System! 
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 umět psát čtivě; 

 motivovat žáka ke studiu; 

 vytvářet materiál interaktivní; 

 ujednotit si s kolegy či spolupracovníky standardy materiálu.
12

 

Tvorba e-kurzu je nelehkým úkolem i pro zkušené učitele s dlouholetou praxí. Kromě 

učitelů (lektorů, tutorů) se na procesu tvorby e-kurzu často podílejí i manažeři, administrátoři, 

vývojáři a někdy i samotní studenti. 

3.3 Účastníci eLearningu 

Účastníky eLearningu jsou podobně jako ve škole učitelé a jejich žáci. V elektronickém 

prostředí učitele označujeme pojmem tutor či lektor. Žákům říkáme studenti, moderně 

e-studenti nebo jednoduše účastníci kurzu. Můžeme setkat i s pojmem manažer eLearningu, 

který plní funkci ředitele a má na starosti úkoly související s chodem vzdělávací instituce. 

3.3.1 Uživatel (Student) 

Studentem, nebo též uživatelem eLearningu je člověk, který se chce věnovat studiu, 

avšak z různých důvodů (nedostatek času, finanční náročnost, vzdálenost, apod.) nemůže 

školu, školení či kurzy navštěvovat prezenčně. Uživateli mohou být jedinci různého věku, 

vzdělání, s různou mírou praxe. Skupina takovýchto lidí se souhrnně nazývá virtuální třídou. 

Minimálním požadavkem na účast studujícího v online kurzu je přístup k počítači 

s připojením k Internetu a motivace uspět v netradiční formě výuky. Student eLearningu by 

měl být schopen spolupracovat s učiteli (tutory) a s ostatními studenty prostřednictvím IT, 

možnost věnovat připojení do kurzu potřebný čas a nutnost aktivně komunikovat a plnit 

průběžně zadávané úkoly.
13

 Předpoklady pro samostudium formou eLearningu jsou: 

 motivace – ujasnění cílů vzdělávání, čeho chce student eLearningem dosáhnout; 

 organizace – mít určeno jak a kde bude studium probíhat; 

 počítačová gramotnost a materiálně technické podmínky – mít k dispozici 

dostatečné IT vybavení.
14
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 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. E-learningový kurz e-learningu [online]. VŠB-TUO [cit. 2012-03-

13]. Dostupné z: http://www.rccv.vsb.cz/elkel/Beh-c2-Uvodni-Tutorial-ELKEL-6.4.2011.ppt 
13

 KVĚTOŇ, Karel. Centrum Informačních Technologií OU: Základy e-learningu [online]. Ostrava [cit. 2012-

03-28]. Dostupné z: http://cit.osu.cz/dokumenty/elearning_kkveton.pdf 
14

 Centrum pro začínající podnikatele. Jak studovat e-learning [online]. iPodnikatel.cz [cit. 2012-04-06]. 

Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/jak-studovat-e-learning.html 



26 

Před zápisem do eLearnignového kurzu by se každý student měl přesvědčit, zda lektoři 

i vzdělávací instituce pro něj zajistí dostatečnou podporu při odstraňování případných 

studijních i technických chyb a zda sylabus kurzu je v souladu s potřebami a možnostmi 

studujícího.
15

 

3.3.2 Tutor 

Tutor je specifický termín přejatý z angličtiny, kterým odlišujeme pedagogického 

pracovníka v eLearningu, respektive distančním studiu
16

, od klasického učitele v prezenčním 

studiu. Tutor má na starosti vedení výuky v online kurzu. Zpravidla se jedná o speciálně 

vyškoleného pracovníka, jehož předmětem práce je podpora vlastního učení studujících – 

podává podnětné náměty k přemýšlení a diskuzi, pomáhá při překonávání studijních obtíží, 

hodnotí výsledky studujících a vypracovává studijní statistiky.
17

 Mezi jeho hlavní úkoly patří: 

 hodnocení (známkování) přidělené samostatné práce a sdělování výsledků 

studujícím; 

 zodpovídání dotazů studujících, týkající se obsahu studijních materiálů a pomůcek 

(emailem, telefonicky, korespondenčně, faxem, apod.); 

 vedení seminářů (tutoriálů) a hodnocení jejich průběhu; 

 pomoc studujícím při překonávání studijních obtíží; 

 hodnocení kvality studijních materiálů a podávání podmětů k jejich úpravám.
18

 

Tutor je pro vzdělávací instituci, návrháře kurzů a autory odborných textů, 

prostředníkem a zdrojem zpětné vazby. Často, kromě jiného, vede i administrativní agendu 

studujících v kurzu. Předpokladem pro výkon profese tutora je mimo jiné odpovídající 

pedagogická kvalifikace, k jejímuž dosažení je nutné tutory vyškolit. Měl by dobře zvládat 

písemnou komunikaci. Výhodou jsou jakékoliv praktické zkušenosti s eLearningem 

a především schopnost aplikovat látku na praktické úlohy. Tutor by měl v neposlední řadě být 

vnímavý, otevřený a přístupný ke změnám. Měl by být schopen v kurzu vytvořit přátelské 

prostředí. 
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 E-learning portál OU. E-studující [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 

http://vsportal.osu.cz/showCategoryc52b.html?kod=49 
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 Distanční studium a dálková forma studia s eLearningem nepřímo souvisí 
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 KVĚTOŇ, Karel. Centrum Informačních Technologií OU: Základy e-learningu [online]. Ostrava [cit. 2012-

03-28]. Dostupné z: http://cit.osu.cz/dokumenty/elearning_kkveton.pdf 
18

 ZLÁMALOVÁ, Helena. Národní centrum distančního vzdělávání: Využití distanční vzdělávací technologie 

v pedagogické praxi na vysokých školách [online]. Praha [cit. 2012-03-27]. Dostupné z: 

http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html 
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Tutoři jsou často samotnými autory eLearningových kurzů nebo se alespoň z velké části 

podílejí na jejich vývoji. Pro tuto činnost musí tutoři, stejně jako tradiční učitelé, být dobrými 

znalci obsahu, měli by mít příslušné znalosti o tvorbě učebních textů a dobré pedagogické 

schopnosti a zkušenosti. Krom těchto vlastností by autor eLearningu měl také umět: 

 posoudit vhodnost existujících studijních materiálů pro aplikaci v e-kurzu a umět 

didakticky transformovat vzdělávací obsah; 

 kombinovat vhodně prvky tradiční a elektronické výuky a vhodná multimédia 

 mít úspěšnou praxi jako tutor eLearningu.
19

 

3.3.3 Manažer eLearningu 

Manažer eLearningu má na starosti veškeré úkoly spojené s chodem vzdělávací 

instituce. Mezi jeho hlavní činnosti patří řízení a koordinace studia, analýza a hodnocení 

výuky, zabezpečení servisu a marketing. Je zodpovědný za strategii a celkovou kvalitu 

elektronického vzdělávání – kontroluje a vyhodnocuje shromážděné zpětnovazební informace 

o průběhu a kvalitě studia. Vybírá tým spolupracovníků, vypracovává projekt kurzu, řídí 

a koordinuje přípravu, uzavírá smlouvy, řeší případné spory, apod. Především však sleduje 

termíny a finanční náklady, které v některých případech mohou i převýšit náklady na kurzy 

klasické. Manažer může některé ze svých činností delegovat na jiné specialisty či členy týmu, 

osobou zodpovědnou za konečný výsledek však vždy bude on sám.
20, 21 

3.4 Moderní technologie v dnešním eLearningu 

Podle druhu média, které přenáší informace, můžeme technologie užívané pro distribuci 

eLearningových kurzů rozdělit do čtyř skupin: tisk, audiotechnologie, videotechnologie 

a počítačová technologie, přičemž každou z těchto skupin můžeme dále rozdělit a popsat 

jejich výhody a nevýhody (viz tabulka 3.1). 
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 E-learning portál OU. E-manažer [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: 

http://vsportal.osu.cz/showCategoryd705.html?kod=111 
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 Výhody Nevýhody 

Tisk 

levný materiál; 

přenositelnost; 

pohodlné studium; 

široce dostupné. 

neinteraktivní; 

omezené zapojení smyslů; 

vyžaduje čtenářské schopnosti; 

těžko se aktualizuje. 

Hlasová pošta 
snadné užití; 

možná interaktivita. 

omezená délka záznamu; 

bez vizuálních prvků. 

Audio konference 
levná; 

snadno se realizuje. 

neinteraktivní; 

bez vizuálních prvků; 

vyžaduje hardware. 

Video konference 

realistická; 

může být interaktivní; 

relativně levná. 

vyžaduje časový rozvrh; 

vyžaduje hardware; 

přenos jen v přímé viditelnosti. 

Televize 

snadno použitelná; 

snadno dostupná; 

program lze nahrát; 

audio a vizuální prvky. 

vysoké produkční náklady; 

vyžaduje hardware; 

neinteraktivní; 

vyžaduje časový rozvrh. 

Email 
flexibilní; 

interaktivní. 

vyžaduje hardware; 

software se liší. 

On-line chat 
současná interaktivita; 

přímá zpětná vazba. 

vyžaduje podobný software; 

vyžaduje časový rozvrh; 

vyžaduje hardware. 

Webové vzdělávání 

může zahrnout multimédia; 

celosvětový přístup; 

interaktivní; 

snadno se aktualizuje. 

vyžaduje počítač; 

software může být drahý; 

vyžaduje přístup k Internetu; 

občas technické problémy. 

Tabulka 3.1: Přehled technologií, jejich výhody a nevýhody (zdroj: Květoň, online, vlastní úprava) 

Dalším z tradičních způsobů dělení eLearningu je dělení podle způsobu využití, 

respektive nevyužití připojení k Internetu na tzv. on-line a off-line formu elektronického 

vzdělávání (viz obrázek 3.7). Definice off-lineové formy (nevyžaduje přístup k Internetu 

a k distribuci studijních materiálů využívá paměťových nosičů jako CD či DVD) může dnes 

působit poněkud archaicky. Reálně se však využívá na základních a středních školách, kde 

dochází ke spojování prezenčního vzdělávání a eLearningové multimediální podpory 

označované jako blended learning
22

. 

Přistupujeme-li ke studijním materiálům přes Internet, tak využíváme tzv. on-line 

formu eLearningu, která se dále dělí na synchronní a asynchronní. Synchronní výuka je 

realizována v reálném čase skrze komunikační nástroje typu chat, instant messaging, 

internetová telefonie, apod., zatímco komunikace při asynchronní výuce probíhá v rozdílném 

čase, např. prostřednictvím emailu či diskuzních fór (Kopecký, 2006). 

                                                           

 

 
22

 Blended learning – kombinace standardní výuky s eLearningem 

http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning
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Obrázek 3.7: Formy eLearningu (Kopecký 2006, str. 9) 

Trend rozvoje digitálních technologií směřujících k výraznému využívání počítačových 

sítí (Internetu) je více než zřejmý. Zhruba od devadesátých let minulého století je Internet 

a jeho služby WWW jednou z nejvýznamněji a nejrychleji se rozvíjejících moderních 

technologií. Zprvu převládalo jednostranné šíření informací, protože možnost publikovat na 

webu a vůbec přístup k Internetu neměl úplně „každý“ jako dnes. Tuto fázi lze označit 

pojmem kognitivní nebo též web 1.0 a je charakteristická tím, že uživatelé sice měli 

k dispozici množství informací, ale takřka vůbec se nemohli podílet na (spolu)vytváření 

obsahu či jeho komentování. 

Zhruba od roku 2005 se však začínají objevovat platformy či aplikace, jež jsou 

postaveny na komunikaci uživatelů, jejich spolupráci a sdílení informací. Povětšinou jsou 

k dispozici zdarma a jejich ovládání nevyžaduje žádné specifické znalosti. V této souvislosti 

hovoříme o tzv. webu 2.0, jehož charakteristickým rysem je komunikace. Rozvoj 

komunikačních sítí však vede ještě dál, i když je zapotřebí zdůraznit, že hranice mezi 

současně používanými „verzemi“ 2.0 a webem 3.0 je stále velmi neostrá. Příznačným rysem 

pro web 3.0 je spolupráce a společná interakce mezi uživateli, což dalo možnost vzniknout 

novému fenoménu, který nazýváme sociální software (socioware). 

Takto popsaný vývoj webu naznačuje mnohé pozitivní možnosti nejen pro vzdělávání. 

Některým technologickým prostředkům a pedagogickému pohledu na tyto nástroje se věnuje 

Zounek (2009). Autor analyzoval současně používané technologické nástroje a pracovně je 

rozdělil do několika skupin podle toho, kde se domnívá, že je největší přínos pro eLearning. 

Nástroje podporující spolupráci a sdílení znalostí 

 Wiki – umožňuje snadné a rychlé vytvoření webové stránky, která je určena pro 

sdílení textu, obrázků, audia i videa. Základním principem wiki je možnost podílet 

se na tvorbě a rozšiřování obsahu s více uživateli. Důležitým rysem je komunita 

tvořící obsah, která má zájem na tom, aby informace byly pravdivé. Nejznámější 

eLearning 

Off-line výuka On-line výuka 

synchronní asynchronní 
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příkladem wiki je Wikipedia, což je proslulá webová encyklopedie s otevřeným 

obsahem, který utváří dobrovolníci z celého světa. 

 Blog – webová aplikace, s jejíž pomocí lze na webu publikovat prakticky jakékoliv 

informace. V mnoha případech slouží jako nástroj pro snadnou tvorbu webových 

stránek. Příspěvky na blogu jsou typicky řazeny podle data a na jejich tvorbě, 

případně úpravě se může podílet více uživatelů. Klíčovou funkcí je možnost ke 

článkům přidávat komentáře, což v konečném důsledku může vést k vytváření 

komunit, které společně sdílejí zájem o konkrétní téma.  

Technologie a přístupy umožňující distribuci výukového software 

 Podcasty – termínem podcast (či podcasting) se označuje distribuce zvuku nebo 

videa skrze Internetové rozhraní. Konkrétní audio (či video) soubor stažený 

z Internetu je možné poslouchat nebo sledovat v prostřednictvím počítače, 

notebooku nebo v přenosném MP3 přehrávači, což je největší předností 

podcastingu – možnost poslouchat a učit se kdekoliv a kdykoliv, třeba i při 

cestování vlakem, apod. 

 Elektronické knihy (učebnice) – jedná se o tradiční knihu zpracovanou do 

elektronické podoby tak, že ji uživatel může číst na obrazovce počítače či 

mobilního zařízení. Krom textu mohou e-knihy rovněž obsahovat zvukové stopy či 

odkazy na jiné zdroje. Relativně novým typem e-knih jsou tzv. interaktivní 

učebnice, které umožňují studium prostřednictvím interaktivně zpracovaného 

obsahu a „ovládají se“ skrze poslední dobou populární dotykové tablety
23

.  

Nástroje zprostředkující komunikaci 

 Diskuzní fóra – webové stránky nebo jejich části, kde uživatelé publikují svoje 

názory nebo reagují na příspěvky ostatních přispěvatelů. 

 Nástroje synchronní komunikace – ve své podstatě se podobá diskuzním fórům, 

liší se však v tom, že uživatelé jsou k Internetu připojeni současně a komunikace 

probíhá v reálném čase. Do této kategorie spadá tzv. instant messaging (rychlá 

výměna krátkých textových zpráv) či internetová telefonie, jejímž nejznámějším 

představitelem je program zvaný Skype, který vedle telefonování po Internetu 
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 přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, jejímž prostřednictvím se celé 

zařízení ovládá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dotykov%C3%A1_obrazovka
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umožňuje pořádání videokonferencí či může sloužit jako nástroj pro dříve zmíněny 

instant messaging.  

Komplexní nástroje umožňující vyučování a učení 

 Virtuální výuková prostředí – z anglického Virtual Learning Environment (VLE). 

Jedná se o skupinu tzv. komplexních technologií (hardware a software), které jsou 

využívány k on-line učení a k správě či administraci výuky. Do této kategorie 

řadíme tzv. systémy pro řízení výuky, známe pod zkratkou LMS. Tyto systémy 

poskytují pro učitele i studenty, propracované výukové prostředí, které umožňuje 

administraci studia, tvorbu a správu obsahu a mnohé další. 

 Hry a simulace – kromě negativních vlivů, s nimiž jsou moderní počítačové hry 

v současné společnosti spojovány, mohu být určité typy her pro vyučování a učení 

přínosem. Vyjma elektronických her, zde můžeme zařadit i hry tradiční.  

 Google jako nástroj eLearningu – mimo fulltextového vyhledávání Google 

zprostředkovává další služby jako je elektronická pošta (Gmail), disponuje 

hlasovým i textovým komunikátorem (Google Talk), umožňuje správu textů, 

tabulek a prezentací (Google Dokumenty), obsahuje kalendář i aplikace pro tvorbu 

webových stránek či dokonce wiki (Google Sites). Umožňuje také vytváření 

emailových konferencí či diskuzních skupin a mnohé další, přičemž většina služeb 

je k dispozici zdarma. 

Mobilní technologie 

 Mobile learning – učení prostřednictvím mobilních technologií. Souvisí 

s rozvojem mobilních technologií a rozmachem mobilního internetu. Dáky 

kombinaci těchto dvou aspektů je možné se připojit téměř odkudkoliv a kdekoliv 

využívat takřka stejné technologie a služby jako na stolním počítači. Mobile 

learning rozšiřuje, respektive umocňuje možnosti dostupných technologií. 

Sociální sítě 

 Sociální sítě - jsou názorným příkladem, jak internet vstupuje do života lidí. Tento 

trend poslední doby zřetelně ukazuje, jaké služby lidé preferují a využívají. Jedná 

se o celou řadu aplikací a služeb, které prostřednictvím internetu umožňují 

propojení lidí se stejnými zájmy, umožňují jejich vzájemnou komunikaci a sdílení 

fotografií či videa. Příkladem služeb tohoto typu je kromě sociální sítě Facebook, 

také profesní síť LinkedIn, akademická Academia.edu, dále pak YouTube, Flickr 

a mnoho dalších. 
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Moderní technologie svým uživatelům zpřístupňují zdroje vzdělávání kdykoliv 

a kdekoliv z čehož může těžit i koncept celoživotního učení. Technologie mohou výrazně 

podpořit i jiné formy učení než nabízí tradiční formální vzdělávání. Vždy je však nutné mít na 

mysli, že ICT jsou pouze nástroji, které „ožívají“ v rukou svých uživatelů. Ti pak určují směr, 

jakým se dané technologie budou ubírat (Zounek, 2009). 
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4. eLearning v komerční oblasti a ve veřejné správě 

Kromě školství, které při vyslovení pojmu eLearning nejspíš napadne většinu z nás jako 

první, nachází elektronické vzdělávání své uplatnění i v komerční sféře a veřejné správě, tedy 

v oblastech, kde je často zapotřebí proškolovat či jakkoliv jinak zaučovat poměrně velký 

počet osob (zaměstnanců). Firmy i subjekty státní správy na tato (často povinná či zákonem 

stanovená) školení vynakládají nemalé finanční prostředky a zároveň hledají cesty jak své 

výdaje co možná nejvíce snížit. Tato situace výrazně nahrála, resp. nahrává tomu, že 

eLearning proniká i do těchto sfér. Za pomoci moderních technologií a speciálně 

připravených kurzů dnes lze školení uskutečnit přímo na pracovišti (odpadá nutnost cestovat) 

a tím výrazně ušetřit nejen náklady, ale i čas.  

4.1 eLearning v komerční sféře 

Ve firmách a organizacích si eLearning získal oblibu především díky možnosti využití 

pro jakékoliv školení zaměstnanců v téměř libovolné problematice. Firmy, které chtějí 

redukovat náklady na své zaměstnance, využívají tohoto způsobu vzdělávání, který umožňuje 

absolvovat i zákonná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany, školení řidičů, první pomoci a informační bezpečnosti.
24

 V současnosti je na trhu 

nespočet firem nabízejících vlastní eLearningový systém určených pro firemní vzdělávání. 

Firmy rády využívají možnosti těchto produktů, především pak testování znalostí svých 

zaměstnanců a vyhodnocování výukového procesu podle požadovaných kritérií – studijního 

tempa, schopnosti využití informací v praxi, apod. Velmi cennou výhodou nejen pro komerční 

sféru je fakt, že tréninky a školení jsou zaměstnancům k dispozici nepřetržitě. Neméně 

důležitá je lektorská podpora a průběžná aktualizace obsahu. Zaměstnanci v průběhu školení 

většinou sami komunikují se systémem – není potřeba najímat (externího) školitele, který by 

musel být fyzicky přítomen v místě školení, čímž se celková nákladovost na jednotlivá 

školení výrazně snižuje – odpadají výdaje na cestovné, ubytování, stravu, na zajištění lektorů 

a pronájem školících prostor. 

Z pohledu firem jsou finance zcela jednoznačně nejdůležitějším faktorem. Na eLearning 

se pohlíží jako na kteroukoliv jinou investici, u které se porovnávají vynaložené náklady 

s dosaženými přínosy – určuje se míra návratnosti investice (angl. return on investment, ROI): 

                                                           

 

 
24

 KUČEROVÁ, Dagmar. E-learningové vzdělávání jako cesta ke snižování nákladů? [online]. Podnikatel.cz 

[cit. 2012-03-30]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/e-learning-jako-cesta-ke-snizovani-nakladu/ 
 



34 

náklady nédiskontova celkové

náklady nédiskontova celkové-přínosy  nédiskontova celkové
ROI , 

Rovnice 4.1: Vzorec pro výpočet návratnosti investice (zdroj: Schwalbe, 2011) 

kterou zpravidla doprovázejí problémy především s vyčíslením výnosů v oblastech jako 

je kvalita vzdělávání, úroveň znalostí a jejich vztah k produktivitě práce. Z tohoto důvodu se 

ve firmách a organizacích spíše využívá upravený model, kde jsou výnosy nahrazeny úsporou 

nákladů ve srovnání s tradičním vzděláváním. Přesnost těchto alternativních modelů je vždy 

závislá na kvalitě používaných kalkulací nákladů.
25

 

Náklady spojené (nejen) s firemním eLearningem zahrnují širokou škálu položek, které 

je možné rozdělit do čtyř skupin: 

 náklady na technologie; 

 na vytváření obsahu; 

 na lidské zdroje; 

 na služby. 

Technologickou stránku věci představují náklady na technické prostředky, server pro 

administraci kurzů, multimediální zařízení apod. Náklady na vytváření obsahu zahrnují 

například nákup dostupných kurzů, aktualizaci obsahu a další činnosti související 

s testováním a distribucí. Co se týče nákladů na lidské zdroje, tak ty vznikají již v procesu 

vývoje kurzů, konkrétně se jedná o výdaje na vlastní tvorbu, programování, převod již 

existujících materiálů do elektronické podoby, atd. Poslední položkou jsou náklady 

ze skupiny služeb, které zahrnují tvorbu konceptu vzdělávacích kurzů, řízení a organizaci 

eLearningových projektů a v neposlední řadě také provozní podporu pro uživatele.
26

 

ELearning si vydobyl své pevné místo především ve velkých korporátních 

společnostech, kde je větší počet zaměstnanců a tím pádem je možné dosáhnout i větších 

úspor z rozsahu, neboť počet účastníků eLearningového kurzu není prakticky nijak omezen.  

Mnoho projektů bylo realizovaného u společností z bankovního a pojistného sektoru. V České 

republice nejrozsáhlejším eLearningovým projektem podle počtu zaměstnanců je projekt 

Českých drah, které touto formou zajišťují povinné školení pro více jak 25 000 (plán z roku 
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2004)
27

 svých zaměstnanců (eLearning pro ČD v současnosti zajišťuje Dopravní Vzdělávací 

Institut, který statistiky neudává).  

Úspěch či neúspěch firemního eLearningu závisí na splnění podmínek obecně platných 

pro jakýkoliv jiný projekt (viz kapitola 2). Kromě jiného je zapotřebí přihlížet i na obecká 

specifika vzdělávací procesu – příkladem může být vazba na kariérový plán zaměstnance, 

vytvoření dostatečného času a prostoru pro studium, vtažení do studia prostřednictvím 

interaktivity a simulací, prokazatelné měření přínosů a hodnocení dosažených výsledků. 

Nejvyšší přínosy vykazují zejména rozsáhlé obchodní společnosti, neboť díky eLearningu 

jsou schopné v relativně krátkém čase a poměrně nenákladně vyškolit najednou celou síť 

svých prodejců.
28

 

4.2 eLearning ve veřejné správě 

Veřejná správa je velice významným zákazníkem, který by vzhledem ke své velikosti 

a „tržní síle“ mohl v tvorbě eLearningových kurzů klidně zaujmout roli koordinátora. Na 

druhou stranu je zřejmé, že (právě z důvodu velikosti a rozsáhlosti orgánů veřejné správy) 

nelze současný systém vzdělávání veřejného sektoru ze dne na den nahradit „jednotným“ 

eLearningovým systémem. V praxi eLearningové kurzy zpracovávají externí firmy, kterým 

jednotlivé resorty státní správy předávají informace o svých vzdělávacích potřebách. Pro 

úřady a konkrétní jednotky veřejné správy je výhodnější (méně nákladné) přenechat 

zodpovědnost na dodavateli platformy, případně si zajistit možnost testování. Navíc 

potencionálních dodavatelů obsahu a služeb spojených s tvorbou a provozem eLearningu je 

na trhu více než dost a poměrně snadno lze zakoupit či pronajmout již hotové produkty.  

Zavedení eLearningu ve státní správě je dnes sledováno vzhledem ke splnění těchto cílů: 

 zavedení standardu proškolení pro velkou skupinu uživatelů; 

 zefektivnění (zlevnění) vzdělávacího procesu; 

 zajištění rovných podmínek přístupu ve vzdělávání pro celou komunitu státní 

správy.
29
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Orgány státní správy a samosprávy eLearning využívají (respektive hodlají využít) 

především v rámci zákonem definovaného vzdělávání k odborné způsobilosti úředníků státní 

správy související se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

a o změně některých zákonů, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2003. Jde o zákon, mimo 

jiné upravující otázky celoživotního vzdělávání – v oblastech vstupního vzdělávání, 

průběžného vzdělávání, ve vzdělávání vedoucích úředníků a ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti, se vzdělávání pro úředníky územních samosprávných celků stalo povinností.
30

 

Výše uvedené stupně vzdělávání je možné absolvovat prostřednictvím akreditovaných 

vzdělávacích programů Ministerstva vnitra ČR (např. eLearning ELEV Institutu pro veřejnou 

správu Praha, CIR – Centrum Inovací a Rozvoje, které pro veřejnou správu od 1. 9. 2005 

realizuje eLearningový vzdělávací modul o životním prostředí
31

 a řada dalších). 

Princip vzdělávání je postaven na získání certifikátu (osvědčení) o odborné způsobilosti. 

Budeme-li hovořit o vstupním vzdělávání (respektive školení), tak to je každý úředník ze 

zákona povinen absolvovat do tří měsíců od vzniku pracovního poměru, přičemž prvotní 

náklady spojené s tímto školením jsou hrazeny z prostředků územního celku. V tomto případě 

je uplatnění eLearningu více než na místě splňuje-li níže uvedené nároky na: 

 rychlost; 

 standardní kvalitu (jedna certifikace); 

 dostupnost; 

 prokazatelnost. 

Co se týče průběžného vzdělávání, tak to je zaměřeno na výkon správních činností 

v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. 

Zvláštní odbornou způsobilost je pak úředník povinen prokázat při/před výkonem správních 

činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního 

poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro 

jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
32

  

Benefitem eLearningové výuky pro veřejný sektor je možnost operativně připravovat 

jednotlivé pracovníky pro výkon jejich činnosti, ať už se jedná o jakékoliv povinné či odborné 

školení. ELearning je v posledních letech ve veřejné správě upřednostňován také díky 
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možnosti jednotné aktualizace a splnění certifikovaného obsahu, což samozřejmě vyžaduje 

součinnost na straně státní správy, při zpracovávání eLearningových kurzů. V neposlední řadě 

eLearning řeší potřebu úřadů rychle (operativnost, akceschopnost) a levně (úspory z rozsahu) 

certifikovat své úředníky, což je obecně jedna z největších předností eLearningového 

vzdělávání.  

ELearning se stává pojmem, který je a bude stále častěji zmiňován v souvislosti s růstem 

celkové výkonnosti jak firem, tak konkrétních orgánů státní správy, s ohledem na produktivitu 

a úroveň práce jejich zaměstnanců. Uplatnění eLearningu je perspektivní a má své 

neoddiskutovatelné výhody, mezi které patří především výrazné snížení nákladů a velká 

flexibilita co se týče přizpůsobování studijního obsahu.  
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5. Metody, nástroje a softwarová podpora projektového 
řízení 

Metod a nástrojů pro podporu projektového řízení existuje celá řada. Mezi nejznámější 

bezpochyby patří metoda kritické cesty, jejímž prostřednictvím se tradičně odhaduje celková 

doba trvání projektu. Jedná se o důležitý nástroj, který projektovým manažerům pomáhá 

„bojovat“ proti překračování časového plánu. Podrobnějšímu popisu analýzy kritické cesty je 

věnována kapitola 5.3. Abychom však mohli kritickou cestu vůbec sestavit, je zapotřebí, 

nejlépe v chronologickém sledu (není nutností), sepsat konkrétní úkoly a aktivity vedoucí 

k cíli projektu – provádí se pomocí tzv. Ganttových diagramů a metody WBS (viz kapitola 5.2 

a 5.4). Velice nápomocným nástrojem nejen pro plánování, ale i pro monitoring a následnou 

kontrolu výsledků projektů je metoda logického rámce, jíž je věnována následující kapitola 

5.1. Všechny z níže popsaných metod byly použity při zpracování projektu eLearningového 

portálu, který je cílem a ústředním tématem této práce. Pro účely zpracování projektového 

plánu byl použit softwarový nástroj MS Project, jemuž je věnována značná část kapitoly 5.4. 

5.1 Logický rámec 

Logický rámec je logicky propracovanou analytickou pomůckou. Jedná se o nástroj, 

resp. metodu, která usnadňuje a zpřehledňuje plánování a přípravu jakéhokoliv lidské činnosti 

či projektu. Kromě procesu plánování a přípravy se logický rámec využívá i pro monitoring 

(dohled), kontrolu a celkové hodnocení realizace konkrétních projektů. Samotný logický 

rámec bývá často rozdílně pojmenován a nazýván. Můžeme se setkat s pojmy jako: matice 

logického rámce, metoda LR, Logframe, Logframe matrix, Logical Framework matrix, 

metoda LFM či jednoduše LFM. Nikoho tím pádem asi nepřekvapí, že i definice logického 

rámce není jednotná a v různých pojetích se může v detailech lišit. Následující definice 

popisují nejčastější funkce a způsoby jeho použití. 

 Logický rámec je pomůcka pro transformaci projektu do souboru strukturovaných 

a logicky provázaných souborů a vazeb. 

 Logický rámec je analytický nástroj napomáhající přípravě, realizaci, 

monitorování a hodnocení projektů. 

 Logický rámec je nástroj pro strukturaci a organizaci myšlení o projektu. 
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 Logický rámec je pomůcka pro analýzu existujících problémů a podklad pro 

formulaci vhodných řešení formou projektů.
33

 

Metoda logického rámce se nejčastěji využívá v přípravné fázi projektu. Své místo 

a význam však má v každé z etap životního cyklu projektu (viz kapitola 2.2.3). Měl by být 

sestaven na začátku projektu – mělo by se určit, čeho by mělo být realizací projektu dosaženo. 

V průběhu realizace může být logický rámec aktualizován, přičemž je možné měnit výstupy 

a aktivity, nikoliv však celkový účel a záměr projektu. Součástí každého logického rámce by 

měly být tzv. objektivně ověřitelné ukazatele, které tvoří základ pro průběžné i závěrečné 

hodnocení projektu. Metoda logického rámce mimo jiné umožňuje: 

 organizaci a systematizaci celkového myšlení o projektu; 

 upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu; 

 jasné stanovení výkonnostních ukazatelů a kritérií; 

 provádění kontroly dosažení cílů, účelu, realizaci výstupů a aktivit projektu; 

 udržovat rychlý a srozumitelný přehled o obsahu, rozsahu a zaměření projektu.
34

 

Prostřednictvím logického rámce lze na jednom místě přehledně zachytit všechny 

klíčové složky projektu. Jeho použití je jednoduché a rychle osvojitelné, přičemž umožňuje 

odhadnout možné slabé stránky a rizika a umožňuje předcházet případným chybám 

a problémům. Co se týče úsilí a času, tak na zpracovatele nejsou kladeny žádné zvláštní 

požadavky. Logický rámec navíc napomáhá jednotnému pochopení projektu mezi 

jednotlivými členy projektového týmu a rovněž napomáhá k jejich snadnější vzájemné 

komunikaci. Použití logického rámce také usnadňuje tvorbu časového harmonogramu a také 

rozpočtu projektu. 

Zjednodušeně lze říci, že logický rámec je metoda, která nám říká jak za použití jasných 

a provázaných pravidel převést projektový záměr do podoby formuláře, který má určitou 

strukturu a vnitřní logiku.  

Struktura matice logického rámce – formulář matice logického rámce má ustálený 

vzhled. Zpravidla se zpracovává na jednu, maximálně dvě strany formátu A4. Na obrázku 5.8 

je znázorněn standardizovaný a nejpoužívanější vzor logického rámce, jenž se používá 

v zemích EU včetně České republiky. 
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Obrázek 5.8: Standardizovaná matice logického rámce (zdroj: Mobilní projektový inkubátor, online 2007) 

Vnitřní logika logického rámce – na logické vazby v rámci logického rámce je nutné 

pohlížet ve dvou směrech – vertikálním a horizontálním. Vertikální logika ve čtyřech řadách 

zachycuje odpovědi na otázky: 

 jakého celkového cíle chce projekt dosáhnout či přispět k jeho dosažení; 

 jak specifický cíl přispěje k naplnění celkového cíle projektu; 

 jak očekávané výsledky a výstupy projektu přispějí k dosažení účelu projektu; 

 jaké klíčové aktivity a činnosti vedou k očekávaným výstupům a výsledkům 

projektu. 

Naproti tomu horizontální logika prostřednictvím tzv. objektivně ověřitelných 

ukazatelů a zdrojů odpovídá na otázky: 

 co? 

 kolik, o kolik, kdy, popřípadě dokdy? 

 kde lze ověřit? 

 za jakých podmínek a s jakými riziky? 

Proces tvorby logického rámce – při tvorbě logického rámce se postupuje jednotným 

standardizovaným způsobem, který vychází z výše popsaných vnitřních logik uspořádání 

jednotlivých polí matice logického rámce. Schéma včetně detailnějšího popisu postupu tvorby 

logického rámce je uvedeno v přílohách č. 1 a č. 2. 
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Principy stanovování ukazatelů a indikátorů – slouží především k ověření a analýze 

shody požadovaného stavu projektu s jeho reálnou podobou. Měly by být operativní a tzv. 

„SMART.“ Především by však měly být měřitelné, porovnatelné, ověřitelné a široce 

použitelné k dalšímu statistickému porovnání. 

Čtení a závěrečná kontrola logického rámce – čtení na rozdíl od tvorby začíná úplně 

vpravo dole u předběžných podmínek a předpokladů projektu. Postup a logiku čtení logického 

rámce naznačuje schéma z obrázku 5.9. Konečně v posledním kroku by měl autor ověřit 

a překontrolovat správnost logického rámce, především pak to, zda vertikální a horizontální 

logika je úplná a zda objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje objektivního ověření jsou 

dostupné a spolehlivé.
35

 

 
 

5.2 Ganttův diagram 

Ganttovy diagramy v dnešní době hojně využívají manažeři jako primární prostředek 

komunikace informací vztahujících se k projektovému harmonogramu. Zajímavostí je, že se 

jedná o bezmála sto let starou techniku – poprvé ji uplatnil a zpopularizoval Henry Gantt už 

v roce 1917 za účelem řízení práce v továrnách.  

Pomocí techniky Ganttových diagramů lze velmi jednoduše a názorně zachytit sled 

úkolů, především jejich začátky a konce. Jednoduchost je jejich primární výhodou – dají se 

snadno vytvořit i bez specializované softwarové podpory a pro jejich pochopení není potřeba 
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Obrázek 5.9: Schéma čtení logického rámce (zdroj: Mobilní projektový inkubátor, online 2007) 
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žádné speciální kvalifikace. Ve své původní podobě však tyto diagramy vykazovaly i určité 

nedostatky. Konkrétně se jednalo o to, že neukazovaly závislosti mezi jednotlivými úkoly 

a to, že změna v délce nebo začátku jednoho úkolu se nepromítla do zbývající části 

harmonogramu. O úroveň výše Ganttovy diagramy posunuly dnešní moderní softwarové 

nástroje, ať už se jedná o specializované aplikace (GanttProject, SmartDraw, aj.) či aplikace 

určené přímo pro řízení projektů (MS Project, MS Visio, OmniPlan, aj.), které umožňují: 

 zachytit všechny typy vazeb s překryvy a prodlevami; 

 znázornit kritickou cestu; 

 porovnávat odchylky skutečného stavu projektu s původním plánem (Svozilová, 

2011). 

Uvedené možnosti patří mezi ty nejdůležitější a nejpodstatnější. Výhodou pro 

projektové manažery je to, že za pomocí software nemusí diagramy kreslit ručně. Využití 

počítačů zároveň manažerům ulehčuje sdílení a rozšiřování informací mezi zainteresované 

strany projektu. Typický Ganttův diagram znázorňuje obrázek 5.10. Diagram je zpracovaný 

pomocí programu MS Project, který patří mezi nejrozšířenější software určený k řízení 

projektů (více viz kapitola 5.4). 

 
Obrázek 5.10: Ganttův diagram (zdroj: ManagementMania.com, online 2012) 

Příklad zobrazuje realizaci projektu pomocí sady navzájem provázaných projektů. 

V řádcích (zpravidla v posloupnosti shora dolů) jsou organizovány konkrétní úkoly, činnosti, 

kroky, projekty či podprojekty, zatímco ve sloupcích (na horizontální linii) je znázorněna 

časová osa zachycující roky, měsíce, týdny, dny, popřípadě i hodiny. 

Ganttovy diagramy slouží především jako vizuální přehled (grafické znázornění) 

o průběhu sledovaného procesu. Prostřednictvím diagramů můžeme sledovat návaznost 
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jednotlivých dílčích částí projektu, míru plnění úkolů a především celkovou časovou 

náročnost. V praxi se můžeme setkat s použitím tzv. jednoduché formy Ganttova diagramu, 

který lze realizovat pomocí tabulky v jednoduchých kancelářských aplikacích typu MS Excel 

a který slouží pouze pro grafické znázornění činností v rámci projektu v čase. Vyspělejší 

softwarové nástroje uvedené výše (MS Project apod.) se používají pro tvorbu složitějších 

forem, které kromě jiného zachycují i různé návaznosti (kapacitní, věcné, technologické, aj.) 

mezi jednotlivými aktivitami.
36

 Tento způsob plánování aktivit vyplývá z metody kritické 

cesty, které je věnována kapitola 5.3. 

S Ganttovými digramy přímo souvisí i tzv. digramy milníků. Ve své podstatě se jedná 

o zjednodušenou podobu Ganttových diagramů, kde se milníky (angl. milestones) označují 

konkrétní časové údaje vázající se k určitým událostem projektu. Metoda použití milníků je 

velmi jednoduchá a přehledná (viz obrázek 5.11). Oproti Ganttovu diagramu však má jednu 

slabinu – nijak nevyznačuje úkoly a jejich trvání. V praxi se používá spíše v tabulkové formě 

(příklad viz tabulka 5.2), a to jako jednoduchý a přehledný výčet základních dat projektu 

(Svozilová, 2011). 

 
Obrázek 5.11: Příklad diagramu milníků (zdroj: Svozilová 2011) 

Milník Datum 

Zahájení projektu 1. 9. 2011 

Zahajovací schůzka projektového týmu 1. 12. 2011 

Ukončení Etapy 1 28. 2. 2012 

Ukončení Etapy 2 30. 4. 2012 

Předání k testování - zahájení akceptační procedury 15. 5. 2012 

Akceptační jednání 31. 5. 2012 

Ukončení projektu 15. 6. 2012 
Tabulka 5.2: Příklad tabulky milníků (zdroj: upraveno podle Svozilová, 2011) 
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5.3 Metoda kritické cesty 

Metoda kritické cesty (angl. Critical Path Method, CPM) byla vyvinuta v padesátých 

letech dvacátého století, kdy ji velké korporátní společnosti zabývající se stavebnictvím 

a energetikou začaly využívat za účelem zpracování svých rozsáhlých projektů. Důvodem 

proč se tato metoda začala využívat, byla snaha eliminovat jednu ze slabin Ganttova 

diagramu, a to především jeho malou flexibilitu a malou účinnost v oblasti řízení nákladů 

(Svozilová, 2011). 

Metoda CPM je důležitým nástrojem, který manažerům pomáhá bojovat proti 

překračování časového plánu. Kritickou cestou lze vyjádřit a ukázat nejkratší možnou dobu, 

za kterou lze projekt dokončit. I když je kritická cesta v síťovém grafu vyjádřena a popsána 

jako nejdelší možná cesta projektu, představuje nejkratší dobu potřebnou na jeho dokončení 

(Schwalbe, 2011). Kritická cesta se promítá do všech fází projektu, kterými jsou iniciace, 

plánování, sledování, řízení a ukončení. Při zpracování projektu a práci s kritickou cestou je 

kromě jiného zapotřebí brát ohled na určitá pravidla a zákonitosti. Platí, že: 

 celková délka kritické cesty určuje celkovou délku harmonogramu; 

 zpoždění nebo prodloužení (kritického) úkolu, který leží na kritické cestě, způsobí 

prodloužení celého harmonogramu, pokud toto prodloužení není kompenzováno 

zkrácením jiného úkolu na kritické cestě (Svozilová, 2011). 

Definici kritické cesty můžeme shrnout do jedné věty: „Kritická cesta je nejdelší 

souvislý sled aktivit projektu, který neobsahuje časové rezervy a přímo ovlivňuje délku 

projektu.“ Je vcelku logické, že manažeři (a nejen ti) budou chtít projekty dokončit v co 

možná nejkratším termínu a budou se pídit po možnostech, jak kritickou cestu co nejvíce 

zkrátit.  Možnosti zkrácení kritické cesty jsou následující: 

 přiřazení dodatečných zdrojů úkolům, které jsou součástí kritické cesty; 

 nastavení práce přesčas; 

 nastavení předstihu úkolů; 

 rozdělení úkolu na více paralelních úkolů.
37

 

Pro nalezení kritické cesty projektu je nutné mít kvalitně zpracovaný síťový graf, který 

zase vyžaduje dobře zpracovaný seznam aktivit vycházející z WBS (viz kapitola 5.4). Pro 
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vytvoření síťového grafu je třeba stanovit odhady doby trvání každé z aktivit. Na základě 

těchto odhadů lze následně spočítat kritickou cestu. Výpočet CPM zahrnuje stanovení odhadů 

doby trvání všech aktivit na každé z cest síťovým grafem – ta nejdelší cesta je pak cestou 

kritickou (Schwalbe, 2011). 

5.4 Softwarový nástroj Microsoft Project 2010 

Softwarové podpoře projektového řízení již byla věnována kapitola 2.4, kde mimo jiné 

padla zmínka o softwarovém produktu MS Project, jenž podle vlastností, funkcionalit a ceny 

spadá do kategorie nástrojů střední úrovně. Project 2010 (celým názvem Microsoft Office 

Professional 2010) je velice oblíbeným nástrojem, který často využívají nejen projektoví 

manažeři. Mezi aplikacemi určenými k řízení středně velkých projektů je tento produkt 

jasným lídrem. V rámci edice Office Project 2010 se na trhu můžeme setkat s několika 

různými produkty: 

 Project Standard 2010 – samostatný program určený jednotlivcům; 

 Project Professional 2010 – rozšíření o Project Web Access, který umožňuje 

připojit se k Project Server 2010, pokud je k dispozici; 

 Microsoft Office Enterprise Project Management Solution – kombinace 

produktů Project Server 2010 a Project Professional 2010, je navržen pro 

celopodniková řešení, komplexní nástroj k řízení podniku (Schwalbe, 2011). 

Výchozím zobrazením programu MS Project 2010 (po spuštění) je Ganttův diagram 

znázorňující úkoly společně s dalšími informacemi v zadávací tabulce a kalendářem (viz 

obrázek 5.12). Do ostatních režimů zobrazení (kalendář, používání úkolů, síťový diagram, 

sledovací Ganttův diagram, diagram zdrojů, používání zdrojů, seznam zdrojů a další) je 

možné se dostat skrze hlavní kartu Zobrazení. 
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Obrázek 5.12: Výchozí obrazovka MS Project 2010 (zdroj: vlastní zpracování) 

Práce na projektu začíná definováním rozsahu celého projektu, tedy nastavením 

konkrétních dat zahájení a ukončení (provádí se skrze dialogové okno Informace o projektu 

pod hlavní kartou Projekt). Kromě možnosti nastavení plánování od data zahájení, respektive 

od data ukončení projektu je na místě projektu přiřadit vhodný kalendář a upravit pracovní 

časy. Následně můžeme do aplikace začít vkládat data o projektu. Zpravidla se jedná 

o seznam úkolů, které musí být v rámci projektu uskutečněny. Ještě před tím je však dobré 

vytvořit tzv. hierarchickou strukturu prací (WBS).  

WBS (z angl. Work Breakdown Structure) je jednoduchou analytickou metodou, jejímž 

cílem je rozložit projekt na jednotlivé činnosti až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim 

bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. Struktura činností může být 

podle složitosti a rozsahu projektu různě strukturovaná a složitá – pro malé projekty může mít 

podobu jednoduchého seznamu činností, pro velmi složité projekty může tvořit vícestupňovou 

strukturu seskupených činností. WBS je zpracován projektovým manažerem před začátkem 

realizace projektu.
38

 Pro zpracování WBS se jako hlavní nástroj a technika využívá 

dekompozice, jejímž cílem je rozdělení předmětů plnění projektu do menších částí. Výstupem 

procesu tvorby WBS je kromě samotné WBS také slovník WBS, směrný plán a aktualizace 

projektové dokumentace (Schwalbe, 2011). Obrázek 5.13 ukazuje fázově orientovanou WBS 
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konkrétního projektu zpracovanou v programu MS Project obohacenou o Ganttův digram. 

V levé části obrázku ve sloupci Název úkolu se nachází WBS, výsledný harmonogram pak 

v pravé části. 

 
Obrázek 5.13: WBS a Ganttův diagram v aplikaci MS Project (zdroj: Schwalbe 2011, str. 194) 

Máme-li vytvořenou strukturu WBS, tak můžeme přejít k zadávání a editování 

konkrétních úkolů a činností.  Mezi možnosti nastavení úkolů patří kromě jiného především 

řazení do skupin, zadávaní doby trvání (minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce), nastavování 

milníků a vytváření souhrnných úkolů. Aby program Project mohl automaticky upravovat 

časový plán a provádět analýzu kritické cesty, je zapotřebí v projektu stanovit vztahy 

a závislosti mezi jednotlivými úkoly. Rozlišujeme čtyři typy závislostí mezi aktivitami: 

 ukončení - zahájení (finish - start, FS); 

 zahájení - zahájení (start - start. SS); 

 ukončení - ukončení (finish - finish, FF); 

 zahájení - ukončení (start - finish, SF). 

Dalším krokem je vytvoření a následné přiřazení zdrojů konkrétním úkolům. Zdroje 

rozdělujeme na pracovní (tzn. konkrétní osoby či obecné profese), materiálové a nákladové. 

Definice zdrojů se provádí skrze možnost zobrazení Seznam zdrojů. Obdobně jako při 

nastavování dat zahájení a ukončení můžeme prostřednictvím dialogového okna nastavit 

specifické detaily jako je například dostupnost pracovníka a výše nákladů spojená s jeho 

využitím. 

V momentě kdy máme všem úkolům přiřazeny zdroje, můžeme přejít k jednotlivým 

analýzám a ladění detailů projektu, tak aby výsledný projekt byl co možná nejvíce efektivní. 

To znamená, aby trval co možná nejkratší dobu a byl co možná nejlevnější. Celkové 

efektivnosti lze dosáhnout několika způsoby: analýzou využití zdrojů (přetížení, vyrovnání), 
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sledováním směrného plánu, porovnáváním plánu se skutečností, řízením lidských zdrojů, 

řízením komunikace, apod. To vše jsou pomůcky a nástroje, jež jsou součástí aplikace MS 

Project, z nichž nejvýznamnější je nástroj pro analýzu kritické cesty (viz kapitola 5.3). 

V programu MS Project 2010 lze kritickou cestu projektu zobrazit prostřednictvím karty 

Nástroje Ganttova diagramu – Formát, kde ve skupinovém rámečku Styly pruhů zaškrtneme 

políčko Kritické úkoly. V Ganttově digramu je pak kritická cesta standardně zobrazena 

červenou barvou (viz obrázek 5.14). 

 
Obrázek 5.14: Zobrazení kritické cesty v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 



49 

6. Implementace projektu 

Implementační fáze projektu je rozdělena do dvou fází. V první fázi je zapotřebí projekt 

naplánovat, určit dílčí cíle, vytvořit harmonogram činností, konkrétním úkolům přiřadit 

zdroje, vymezit možná rizika, apod. V druhé fázi je řešen proces realizace, jejímž výstupem je 

samotný eLearningový portál (weblog). Hotový portál bude sloužit nově vznikající 

společnosti zabývající se webovou tvorbou a poskytováním internetových služeb. Kromě 

edukace vlastních zaměstnanců chce firma tento portál využít především jako nástroj pro 

získání nových klientů. Záměrem společnosti je využít své know-how, zpracovat jej do 

podoby několika eLearningových kurzů, poskytnout je široké veřejnosti (tzv. freemium
39

) 

a vstoupit tak do povědomí potenciálních zákazníků. 

Celý projekt bude zpracován za pomoci softwarového nástroje MS Project 2010, jehož 

prostřednictvím bude možné odhadnout celkové náklady, včetně doby trvání. Pro správu 

portálu bude zapotřebí vybrat vhodný CMS, který bude využíván pro správu obsahu. 

Zadavatel požaduje, aby vybraný CMS byl přehledný, jednoduchý na ovládání, nejlépe 

open-source s českou lokalizací a aby umožňoval pod jednotlivé kurzy „přidávat komentáře.“ 

6.1 Časový a zdrojový návrh plánu na vytvoření portálu 

Projekt eLearninigového portálu lze naplánovat za pomoci nástrojů projektového řízení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná projekt dlouhodobějšího charakteru a podílí se na něm více 

osob, rozhodl jsem se společně se zadavatelem celý projekt naplánovat za pomoci 

softwarového nástroje MS Project 2010, jehož přednosti a funkce byly popsány v kapitole 5.4. 

Tento program umožňuje projekt rozčlenit na dílčí činnosti, ke kterým lze přiřadit data 

zahájení a ukončení, odhadovanou dobu činností, zdroje, atd. Jednotlivé aktivity lze poté 

jednoduše převézt do podoby přehledného Ganttova diagramu. 

6.1.1 Osnova projektu 

Účel: Vytvoření a realizace internetového eLearningového portálu. 

Cíl: Cílem projektu je vytvoření internetové aplikace (fungující na bázi CMS, měla by 

mít podobu blogu) a její umístění na webové rozhraní Internetu. Úkolem je realizovat projekt 

s co možná nejnižšími náklady – výše rozpočtu byla stanovena na 60 000 Kč.  
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generuje výnosy na dalších službách, produktech, zákaznících. 
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Termín zahájení projektu: 30. dubna 2012. 

Garant: Garantem projektu je manažer (který je rovněž zadavatelem a zakladatelem), 

zodpovídající za kompletní realizaci projektu. 

Výstupy: Hlavním výstupem projektu je fungující internetová aplikace (CMS), která 

bude splňovat veškeré vstupní požadavky zadavatele. 

Akční kroky (hlavní činnosti projektu): Projekt je rozdělen do čtyř logických 

podjednotek – tzv. souhrnných činností. 

 Přípravná fáze – zahrnuje především analýzu trhu, včetně finanční analýzy, na 

kterou navazuje sestavení business plánu a zajištění financí (investor, půjčka, úvěr, 

vlastní zdroje); 

 Návrh – skládá se z výběru mainstreamových oblastí, které navazují na analýzu 

trhu z předchozí fáze, oslovení a výběru specialistů z vybraných oborů, vytvoření, 

testování a hodnocení kvality eLearningových kurzů; 

 Fáze realizace – v této fázi projektu jde o zajištění právních náležitostí, účetnictví 

a především realizace webové podoby projektu včetně spuštění portálu a naplnění 

databáze pilotními kurzy; 

 Ukončení projektu – v poslední fázi je zapotřebí zajistit údržbu a případný servis 

portálu, včetně formálního dokončení projektu a jeho dokumentace. Plánované 

datum ukončení bylo stanoveno na 21. června 2012. 

Vstupy a zdroje: Projekt je realizován především svépomocí, ale i externími zdroji. 

Zadavatel projektu, manažer a především zakladatel v jedné osobě společně se skupinou 

spoluzakladatelů pracují bez nároku na mzdu – využívají vlastní znalosti a zkušenosti. Jejich 

„mzdou“ bude podíl z později generovaných zakázek, případně z reklamy umístěné na 

jednotlivých stránkách portálu. Ostatní externí zdroje představují náklad v podobě hrubé 

mzdy, která bude vyplácena na základě dohody o provedení práce. Náklady jako jsou 

elektřina, teplo, nájem apod. se promítají v jejich mzdách. Ostatní náklady na telefon, internet, 

papír, software, benzín/nafta včetně kamerové techniky a jiných poplatků jsou do celkového 

rozpočtu projektu také zahrnuty. 

Rizika: Z hlediska rentability projektu je třeba počítat s riziky (viz tabulka 6.3), která 

mohou návratnost investice ovlivnit. Jako podklad pro identifikaci rizik byl použit tzv. 

Ishikawův diagram (viz příloha č. 3), jehož podstatou je určení pravděpodobných příčin 

a důsledků problému – v našem případě byl řešen problém rentability projektu. 
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Portál Lidské zdroje 

nespolehlivost; 
nepřehlednost; 
design; 
použité technologie. 

kvalifikace; 
motivace; 
finanční ohodnocení. 

Uživatelé Konkurence 

nespokojenost; 
neochota využívat eLearning; 
cena. 

zahraniční portály; 
formální vzdělávací kurzy, programy; 
škola; 
šířka „sortimentu“; 
kvalita. 

Náklady Okolí 

náklady na tvorbu kurzů; 
náklady na úpravu portálu; 
neplnění časového plánu. 

nepřipravenost trhu využívat eLearning; 
nepřipravenost trhu platit za eLearning; 
„hlad“ po doplňování znalostí; 
potřeba se vzdělávat; 
malá kupní síla. 

Tabulka 6.3: Rizika projektu (zdroj: vlastní vypracování) 

6.1.2 Logický rámec 

Uplatnění metody logického rámce do značné míry ulehčilo přípravnou fázi celého 

projektu. V pokročilejších fázích logický rámec poslouží jako kontrolní a hodnotící nástroj. 

Postupu návrhu a popisu základních charakteristik logického rámce byla věnována kapitola 

5.1. Mnou zpracovaný logický rámec je vzhledem k jeho obsáhlosti uveden v příloze č. 4.  

6.1.3 Seznam úkolů projektu 

Na základě konzultace se zadavatelem projektu byl sestaven seznam dílčích činností 

včetně odhadované doby trvání (viz tabulka 6.4). Seznam zahrnuje veškeré činnosti logicky 

rozdělené do čtyř hlavních skupin – přípravná fáze, návrh, fáze realizace a ukončení projektu. 

Jednotlivé řádky zobrazují činnosti, které je nutné při plánování eLearningového portálu 

dodržet. Tabulka zachycuje i odhad doby trvání (v hodinách, dnech, týdnech, měsících) 

jednotlivých úkolů, potažmo celého projektu. Úkoly jsou dekomponovány na etapy metodou 

WBS.  

Tabulka znázorňuje i jednotlivé milníky projektu. Jako milníky se zpravidla označují 

významné události v projektu, které mají nulovou délku, avšak k jejich splnění je nutné 

vykonat více činností. Dosažení milníku musí být dobře naplánováno. V tomto projektu jsou 

jako milníky označeny činnosti: zajištění financí, vytvoření několika pilotních kurzů a spuštění 

portálu.  

Vytvořený seznam byl nejprve předložen zadavateli ke schválení a následně importován 

do programu MS Project 2010 (viz další kapitola 6.1.4).  
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Název úkolu 
Odhad 

doby trvání 

0. eLearningový portál 1 - 2 měsíce 
  

1. Přípravná fáze 2 týdny 

Popis obsahu projektu a jeho zahájení 5 hodin 

Založení dokumentace 2 hodiny 

Analýza trhu – dotazování 4 dny 

Finanční analýza 4 dny 

Business plán 1 týden 

Zajištění financí 1 týden 
  

2. Návrh 2 týdny 

Výběr mainstreamových oborů 1 den 

Oslovení specialistů z vybraných oborů 4 dny 

Výběr specialistů (se kterými je možno do budoucna spolupracovat) 4 dny 

Vytvoření několika pilotních kurzů 3 dny 

„Testování kvality“ kurzů 2 dny 

Hodnocení kvality kurzů 5 hodin 

Doplnění dokumentace 4 hodin 
  

3. Fáze realizace 2 týdny 

Právní náležitosti 3 dny 

Účetnictví 3 dny 

Logo design a corporate identity 3 dny 

Registrace domény 2 hodiny 

Výběr CMS 5 hodin 

Hosting 2 hodiny 

Webdesign 5 dnů 

Reklama, marketing 3 dny 

SEO 3 dny 

Zajištění bezpečnosti portálu 3 dny 

Testování funkčnosti portálu 6 hodin 

Naplnění databáze pilotními kurzy 4 hodiny 

Spuštění portálu 2 hodiny 
  

4. Ukončení projektu 0,5 dne 

Zajištění společnosti pro údržbu a servis 6 hodin 

Finalizace dokumentace 4 hodiny 

Ukončení projektu 1 hodina 

Tabulka 6.4: Seznam úkolů projektu s očekávanou dobou trvání (zdroj: vlastní vypracování) 

6.1.4 Přehled činností v MS Project 2010 

Po provedení importu seznamu úkolů z předchozí kapitoly (6.1.3) nám vznikl souhrnný 

přehled všech činností. Z obrázku 6.15 lze u konkrétních úkolů vyčíst dobu trvání, včetně 
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přesných termínů zahájení a ukončení. U vybraných činností jsou uvedeny vazby (viz sloupec 

Předchůdci). V posledním sloupci jsou uvedeny názvy zdrojů (viz další kapitola 6.1.5). 

 
Obrázek 6.15: Přehled úkolů v programu MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

6.1.5 Zdroje projektu 

Jak je patrné z obrázku 6.15, jsou ke všem jednotlivým činnostem přiřazeny zdroje. Pro 

náš projekt byly využity všechny typy zdrojů – pracovní, materiálové i nákladové. Seznam 

zdrojů je uveden v obrázku 6.16. Z obrázku je mimo jiné patrné, že manažer (zadavatel 

a zakladatel v jedné osobě) a spoluzakladatelé pracují bez nároku na mzdu, jak bylo uvedeno 

v osnově projektu (viz kapitola 6.1.1 – vstupy a zdroje). Jejich „mzdou“ bude podíl z později 

generovaných zakázek, případně z reklamy umístěné na jednotlivých stránkách portálu. 

U vybraných pracovních zdrojů (krom manažera a spoluzakladatelů) záměrně není uvedena 

standartní ani přesčasová sazba. Místo toho jsou uvedeny náklady na použití, které vyjadřují 

celkové náklady za jejich práci (například za práci tržního analytika, právníka a dalších). 
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Obrázek 6.16: Seznam zdrojů v programu MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

6.1.6 Ganttův diagram a kritická cesta 

V Ganttově diagramu jsou kritické činnosti zaznačeny červenou barvou. V případě 

projektu eLearningového portálu se jedná o činnosti v poslední fázi projektu, jejíž zahájení 

jsme záměrně posunuli o jeden den (na 21. 6. 2012) za účelem vytvoření časové rezervy pro 

předchozí činnost, které by vzhledem k vzájemným vazbám byly jinak kritické. Díky tomu 

má celková kritičnost projektu hodnotu pouhých 7,5% (počet kritických činností / celkový 

počet činností · 100). Ganttův diagram pro projekt eLearningového portálu zobrazuje: 

 jednotlivé činnosti včetně délky jejich trvání; 

 data zahájení a ukončení u každého úkolu; 

 přiřazené zdroje; 

 milníky projektu; 

Ganttův diagram (jeho grafické znázornění) je podobně jako logický rámec, vzhledem 

ke své obsáhlosti, uveden v příloze (č. 5). 

6.1.7 Náklady projektu 

Náklady představují veškeré výdaje související s projektem vyjádřené ve finančních 

jednotkách. Výše nákladů jednotlivých činností byla stanovena na základě odhadů, konzultací 

s odborníky (právníci, účetní) a studiem ceníku několika společností zabývajících se tvorbou 

webových aplikací, webdesignem a corporate identity (Pixolo s.r.o., Graphite Studio s.r.o., 

Nuvio.cz, VirtueArt.cz, a další). Výše rozpočtu byla stanovena na 60 000 Kč (maximum, 
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které jsou zakladatelé ochotni společně investovat v případě nenalezení investora), přičemž 

celkové náklady byly vyčísleny na 54 601 Kč. 

 
Obrázek 6.17: Náklady projektu v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

6.1.8 Optimalizační metody a analýzy 

PERT (Program nebo Project Evaluation and Review Technique) analýza je metoda 

napomáhající lepšímu odhadu doby trvání projektu. Základ této metody je postaven na 

výpočtu váženého průměru a jeho směrodatné odchylce. Doba trvání projektu (DT) je 

vypočtena podle rovnice 6.2 uvedené níže. Pro výpočet je nutné zadat odhad optimistické (O), 

očekávané (E) a pesimistické (P) doby trvání jednotlivých úkonů. 

 
Rovnice 6.2: Vážený průměr dle PERT (zdroj: upraveno podle Schwalbe, 2011) 
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Obrázek 6.18: PERT analýza zpracovaná v MS Project 2010 (zdroj: vlastní vypracování) 

 

Z obrázku 6.18 je patrné, že pesimistická doba trvání projektu je o necelých pět dnů 

delší než optimistická a očekávaná. Optimistická i očekávaná doba trvání má stejnou hodnotu 

38,5 dní, přestože fáze realizace je o celé 2 dny kratší v případě optimistického očekávání – je 

to z toho důvodu, že jsme zahájení fáze „Ukončení projektu“ záměrně posunuli o jeden den 

(na 21. 6. 2012) za účelem vytvoření časové rezervy jak bylo uvedeno v kapitole 6.1.6 

Ganttův diagram a kritická cesta. Jak v optimistických, tak očekáváných dobách trvání 

jednotlivých úkolů je tedy projekt dokončen 21.6. V případě pesimistických očekávání pak 

s týdenním zpožděním 28.6. Otazníky ve sloupcích s dobou trvání jsou z toho důvodu, že 

u činnosti Zajištění financí v přípravné fázi projektu byla zadána předpokládaná, nikoliv 

definitivní doba trvání 5 dnů.  

Paretova analýza vychází z přesvědčení, že 80% důsledků pramení z 20% příčin. 

Cílem paretovy analýzy je tedy odhalit oněch 20% příčin, které nejvíce mají na celkový 

výsledek největší vliv a použít tyto příčiny k dosažení zamýšlených výsledků s co nejnižšími 

náklady. 

Nejprve byly identifikovány možné příčiny problémů. Byl sestaven seznam závad (viz 

tabulka 6.5), které by mohly projekt ohrozit (především pak ve fázi realizace) a následně jim 

byly přiděleny četnosti (viz tabulka 6.6). Frekvence výskytu jednotlivých závad byla 

stanovena subjektivně. 

A) Chyba v programovém kódu (validita) 

B) Nefunkčnost v některých prohlížečích 

C) Chybné nastavení databáze 

D) Design neodpovídá zadání 

E) Nevyhovující/nedostačující SEO optimalizace 

F) Jiná závada 

Tabulka 6.5: Seznam možných závad (zdroj: vlastní vypracování) 
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Závada Četnost Kumulativní četnost 

A 66 0,437086 

B 41 0,708609 

C 23 0,860927 

D 11 0,933775 

E 7 0,980132 

F 3 1 

Tabulka 6.6: Frekvence výskytů identifikovaných závad (zdroj: vlastní vypracování) 

Součástí paretovy analýzy je Lorenzova kumulativní křivka, která je uvedena jako 

příloha č. 6. 

Z analýzy vyplývá, že 80% veškerých chybných výstupů tvoří 3 hlavní příčiny a to: 

chyba v programovém kódu (validita), nefunkčnost v některých prohlížečích a chybné 

nastavení databáze. Za účelem zlepšení fáze realizace bylo doporučeno se na tyto 3 příčiny 

zaměřit – hodnocením rizik a opatřeními proti jejich vzniku se zabývá FMEA (viz dále). 

Analýza rizik FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je metodou sledující proces 

identifikace a odstraňování rizik projektu. Prostřednictvím této analýzy je možné jednotlivým 

problémům přiřazovat prioritu, se kterou je nutné tyto problémy řešit.  

K hodnocení rizik se používá tzv. rizikové číslo, které je součinem tří vlastností 

uvedených níže. Uvedené vlastnosti nabývají hodnot 1-10. 

 Význam: 1 – žádný, 10 – nebezpečný (bez varování); 

 Výskyt: 1 – závada je nepravděpodobná, 10 – závada je téměř nevyhnutelná; 

 Odhalitelnost: 1 – téměř jisté odhalení, 10 – odhalení je téměř nemožné. 

Vypočtené rizikové číslo pro každou vadu bylo porovnáno s kritickou hodnotou 

rizikového čísla 130. Rizikové číslo vyšší než 130 bylo identifikováno u tří příčin závad. 

Všechny tyto příčiny byly podrobeny analýze a byla pro ně navržena opatření, která vedla ke 

snížení rizikového čísla pod kritickou hodnotu (viz příloha č. 7). V příloze č. 8 je uvedena 

analýza FMEA po zavedení nápravných opatření. 

Analýzou FMEA byly odhaleny možné příčiny vad, které mohou v průběhu realizace 

projektu nastat – jedná se o tytéž vady (chyby), které byly dříve identifikovány paretovou 

analýzou (viz výše). Jako možné příčiny dříve identifikovaných chyb přesahující rizikové 

číslo 130 byly označeny: nezkušenost kodéra, chyba programátora a špatná specifikace. Za 

účelem snížení rizika u těchto příčin problémů byla doporučena opatření: vybírat kodéra na 

základě referencí, najmout databázového specialistu a provést analýzu před zahájením 
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instalace. Zavedením těchto opatření bylo dosaženo snížení rizika pod stanovenou kritickou 

hodnotu 130 – projekt je tedy možné realizovat s optimální mírou rizika. 

6.1.9 Zhodnocení plánu projektu 

Cílem procesu plánování bylo vytvořit návrh procesu tvorby a realizace eLearningového 

portálu. Za účelem optimalizace byl návrh podroben několika optimalizačním metodám. 

Projekt byl navržen za pomoci logického rámce a posléze Ishikawova diagramu příčin 

a důsledků, který řeší budoucí rentabilitu projektu. Rozpočet byl stanoven na 60 000 Kč a dle 

provedených analýz by neměl být překročen. Jako prostředí byl použit MS Project 2010, 

pomocí kterého byl zpracován celý návrh projektu včetně PERT analýzy důležitou pro 

optimalizaci z hlediska časového odhadu. Nejzávažnější rizika a návrh možností jejich 

omezení byl proveden za pomoci Paretovy analýzy a metody FMEA. Pro kontrolu a sledování 

průběhu projektu doporučuji v budoucnu využít analýzy vytvořených hodnot, na kterou 

navazuje tzv. S-křivka – obě analýzy je možné realizovat za pomoci programu MS Project. 

Projekt je připraven k realizaci. 

6.2 Struktura eLearningového portálu 

Zadavatelovou představou a inspirací je zahraniční web www.tutsplus.com společnosti 

Envato, který své uživatele (zákazníky), vzdělává v různých oblastech počítačové gramotnosti 

pomocí odborných článků, návodů, tipů a tutoriálů především v textové podobě. Nutno 

poznamenat, že v poslední době je na tomto i konkurenčních webech znatelný nárůst 

popularity tzv. video tutoriálů. Portál nabízí možnost vzdělávat se v oblastech: práce 

s vektorovou či rastrovou grafikou, design, zpracování fotografií, zpracování zvuku, webový 

design, programování webových stránek a další. Převážná část obsahu je nabízena zdarma 

(uživatelům se zobrazuje reklama), odbornější texty a videa jsou nabízeny za poplatek formou 

měsíčního členství. 

Mnou implementovaný weblog je rozdělen do 7 hlavních kategorií (podle obsahu), 

z nichž některé jsou dále rozčleněny na menší celky. 

Struktura eLearningového portálu pro webdesignovou společnost: 

 Úvod; 

 Návody; 

 Kódování; 

 SEO; 
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 Grafika & Design; 

  CMS; 

 Wordpress; 

 Drupal; 

 Joomla; 

 Základy. 

Struktura portálu vychází z výše uvedeného zahraničního portálu, respektive z jeho 

odnoží net.tutsplus.com a webdesign.tutsplus.com. Strukturu je možné kdykoli změnit. 

Jako CMS byl po dohodě se zadavatelem zvolen populární blogovací open source 

systém Wordpress (volně ke stažení na adrese www.wordpress.org), jež splňuje všechny 

požadavky zadavatele, včetně lokalizace do českého jazyka. Instalace systému je intuitivní 

a jednoduchá a byla provedena rovnou na server hostingové společnosti Wedos Internet, a.s. 

Náklady na hosting u této společnosti jsou 240 Kč / rok bez DPH. Doména byla zakoupena 

u konkurenční Active 24, s.r.o. za 15 Kč bez DPH na jeden rok (akční cena k 15. výročí 

společnosti) a následně převedena k Wedos. Platnost domény a hostingu je do 19. 3. 2013. 

Vzhledem k nemalým nákladům na webdesign (podle plánu 12 325 Kč) jsem se po 

dohodě se zadavatelem rozhodl využít tzv. off-theshelf šablonu, které jsou dostupné buďto 

zcela zdarma nebo za poplatek zpravidla nepřesahující hranici 2 000 Kč. Po domluvě byla 

vybrána šablona názvem Salutation
40

 v hodnotě 50 USD (cca 950 Kč). Výhodou off-theshelf 

řešení je, že jeho implementace je takřka okamžitá. Do určité míry je možné vzhled šablony 

přizpůsobit individuálním potřebám, možnosti jsou však omezené. Nevýhodou je, že web není 

unikátní, stejnou šablonu si může zakoupit více lidí. Námi vybraný design je prostý, střídmý 

a působí profesionálním dojmem. 

Současná podoba webu je patrná z obrázku 6.19, respektive z přílohy č. 9. Dominantou 

je momentálně nápis „Připravte se!“, který náhodným návštěvníkům portálu dává najevo, že 

stránky jsou teprve v přípravě – v budoucnu bude samozřejmě tento nápis (obrázek) nahrazen 

jiným obrázkem, který bude tematicky ladit s kontextem. V horní části se nachází logo a je 

patrné rozdělení do kategorií dle výše uvedené struktury. Hlavní část tvoří samotný obsah: 

přivítání na stránce, vstupní informace a nejnovější příspěvky (momentálně jen jeden 

                                                           

 

 
40

 Dostupná na adrese: http://themeforest.net/item/salutation-wordpress-buddypress-

theme/548199?WT.ac=category_thumb&WT.seg_1=category_thumb&WT.z_author=Parallelus 
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testovací). V budoucnu se plánuje využít pluginu
41

 BuddyPress, s jehož pomocí je možné 

využít část tohoto portálu jako komunitní web (fórum), což by mohlo zvýšit atraktivitu a tím 

pádem návštěvnost celého webu. V pravém sloupci se nachází widgety
42

 – v danou chvíli 

vyhledávání, kalendář, informace a prostor pro reklamu. 

 
Obrázek 6.19: Náhled úvodní strany připravovaného portálu (zdroj: vlastní vypracování) 

6.3 Zahájení, aktivace a zajištění funkčnosti portálu 

Portál je už teď veřejně přístupný na adrese www.webhelpers.cz. Vzhledem k tomu, že 

zatím nebyla provedena žádná registrace do vyhledávačů (Google.com, Seznam.cz, apod.) či 

jakákoliv jiná forma propagace, je web prakticky nedohledatelný a je možné k němu 

přistoupit pouze přímým zadáním správné webové adresy. Ještě před oficiálním spuštěním 

webu bude zapotřebí dopracovat několik nezbytných detailů, především naplnit jej obsahem, 

respektive jednotlivými kurzy, což se provádí skrze administrativní rozhraní CMS Wordpress 

(viz obrázek 6.20). S administrativním panelem bude potřeba pracovat prakticky neustále. 

Jeho prostřednictvím je možné přidávat a spravovat obsah, nahrávat soubory, upravovat 

vzhled, pracovat s komentáři (jeden z hlavních požadavků zadavatele), provádět správu 

uživatelů, přidělovat (různá) přístupová práva do systému, aj.  

                                                           

 

 
41

 Doplňkový modul rozšiřující funkčnost aplikace 
42

 Ovládací prvek určený pro interakci uživatele s danou aplikací 
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Obrázek 6.20: Administrativní panel CMS Wordpress (zdroj: vlastní vypracování) 

Před spuštěním portálu do ostrého provozu doporučuji zajistit personál, který bude mít 

na starost: 

 vytváření obsahu a tvorbu kurzů; 

 editaci obsahu; 

 organizaci tvůrců obsahu a příležitostných přispěvovatelů; 

 vývoj a správu webu včetně administrace serveru; 

 marketing 

 monetizaci, účetnictví a finanční tok; 

 správu uživatelských účtů; 

 webdesign a budování značky; 

 management and řízení (upraveno podle Ta’eed 2011). 

Budou-li pro portál psát a vytvářet obsah externisté (externí autoři), tak bude zapotřebí 

ošetřit práva týkající se publikování jejich práce. Zaplacení externímu autorovi totiž 

(z právního hlediska) nemusí nutně znamenat, že příspěvek automaticky přechází do 

vlastnictví zadavatele. Obvykle sice autoři dávají svolení k použití obsahu tzv. „věčnou 

licenci“, přesto je vhodné tuto záležitost řešit předem (Ta’eed 2011).  

Vzhledem k tomu, že portál má kromě jiného sloužit také jako „reklamní prostředek“ 

(pro nově vznikající společnost zabývající se tvorbou www a poskytováním internetových 

služeb), bude potřeba zajistit, aby stránky pravidelně navštěvovalo co možná nejvíce lidí. 
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Tento proces se obecně označuje pojmem generování návštěvnosti (angl. generating traffic). 

Návštěvníci později mohou konvertovat na zákazníky (zakázka na vytvoření firemní webové 

prezentace, grafický návrh webu, optimalizace webu, apod.), přičemž platí jednoduché 

pravidlo: čím více návštěvníků, tím více potencionálních zakázek. Aby bylo možné určit 

konverzní poměr (zpravidla se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 3,5 % z celkového počtu 

návštěv), byl implementován tzv. Google Analytics Tool – nástroj pro analýzu výkonnosti 

webu. S jeho pomocí je možné provádět kompletní analýzu webu: kromě konverzního poměru 

se jedná o celkový přehled návštěvnosti, chování návštěvníků, použité technologie, 

demografické údaje návštěvníků, zdroje návštěvnosti, vyhodnocování placených kampaní, 

apod. S generováním návštěvnosti souvisí pojmy jako SEO, linkbuilding, PPC kampaně 

(online reklama), offline reklama apod. Ve své podstatě se jedná o marketingové nástroje, 

jejichž správu si bude společnost zajišťovat svépomocí či externě najatými specialisty. 

Technickou stránku věci by měl mít na starost člověk (admin) orientující se v oblasti 

vývoje a správy webových aplikací. Měl by se orientovat v oblastech jako je registrace 

domén, hosting, FTP, práce s databázemi (alespoň základní znalost), apod. Krom toho má 

admin (správce systému) práva do systému přidávat (editovat, mazat) uživatele, tzn. 

přidělovat jim uživatelská jména a hesla. Vzhledem k tomu, že se jedná o „citlivé“ údaje, měl 

by tuto práci vykonávat člověk, jež má plnou důvěru zadavatele. 
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7. Zhodnocení přínosů 

Hledisko fungování a provozu eLearningového portálu pro nově vznikající společnost 

zabývající se tvorbou webových aplikací a poskytováním internetových služeb bylo při 

dokončování této diplomové práce teprve na začátku. Vzhledem k tomu, že zahájení celého 

projektu bylo naplánováno až na 30. dubna 2012, lze konstatovat, že se jedná o zcela prvotní 

návrh toho, jak by mohla finální aplikace vypadat. Oproti plánu je mé řešení, při zachování 

stejné funkčnosti, několikanásobně levnější (porovnání viz tabulka 7.7). Mou částí práce 

z projektového plánu (který byl sestaven na základě konzultací se zadavatelem) byly činnosti: 

registrace domény, výběr CMS, hosting, webdesign a částečně i logo design a corporate 

identity, která je však dána vzhledem zakoupené webové šablony a není tím pádem zcela 

unikátní (kdokoliv si může zakoupit stejnou šablonu). 

Název úkolu Plán Mé řešení 

Registrace domény 370,60 Kč 15,00 Kč 

Výběr CMS 171,60 Kč --- 

Hosting 1 170,60 Kč 240,00 Kč 

Webdesign 12 325,00 Kč cca 950,00 Kč 

Logo design a corporate identity 4 500,00 Kč --- 

Celkem 18 537,80 Kč 1 205,00 Kč 

Tabulka 7.7: Porovnání nákladů (zdroj: vlastní vypracování) 

Výše uvedená tabulka dokazuje tvrzení o značné úspoře nákladů souvisejících s danými 

úkoly. Mým řešením bylo dosaženo více jak 15-ti násobné úspory oproti původnímu plánu. 

Nutno však poznamenat, že v mém řešení není zahrnuta mzda spojená s mou prací na 

konkrétních úkolech projektu. Rovněž logo design a corporate identity je třeba brát s určitým 

odstupem, vzhledem k tomu, že podoba webu je do značné míry dána podobou zakoupené 

šablony. Přestože bylo navrženo a implementováno jednoduché logo, tak náklady nebyly 

vyčísleny podobně jako u činnosti výběru CMS – práce na těchto úkolech byla zanedbatelná. 

Výše nákladů jednotlivých činností ve sloupci Plán byla stanovena na základě konzultací 

s odborníky (webdesignéři, grafici) a porovnáváním ceníků vybraných společností 

zabývajících se webdesignem a corporate identity (viz kapitola 6.1.7 Náklady projektu). 

Mnou vytvořený portál byl navržen a implementován s důrazem na nejnovější trendy 

v tvorbě a vývoji současných webových aplikací. Jeho kvalita a atraktivnost je však na 

posouzení zadavatele, respektive na samotných uživatelích, kteří budou služby webu 

v budoucnu využívat. Na základě několika konzultací se zadavatelem projektu jsem zpracoval 

projekt tak, aby splňoval veškeré zadavatelovy vstupní požadavky, z nichž nejdůležitější byl 
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výběr vhodného CMS, který disponuje funkcí pod jednotlivé příspěvky „přidávat komentáře“ 

a je plně lokalizován do českého jazyka. 

Požadavky na tyto vlastnosti a funkce zcela splňuje vybraný CMS Wordpress v jehož 

prostředí byl portál vytvořen. Výhodou tohoto redakčně publikačního systému je dostupnost 

zdarma (open source) a především široká komunita uživatelů a vývojářů. Systém je možné 

upravovat a dále rozšiřovat prostřednictvím nepřeberného množství pluginů, které jsou 

k dispozici. V dohledné době se na základě mého doporučení plánuje implementace pluginu 

BuddyPress, s jehož pomocí bude možné využít část portálu jako diskuzní fórum, což by 

mohlo zvýšit celkovou atraktivitu webu a umožnit interaktivní komunikaci s budoucími 

uživateli. 

Web je určen široké veřejnosti, zejména pak těm, kteří mají zájem se vzdělávat či jen 

hledají informace týkající se především základů vývoje webových aplikací, optimalizace 

webových stránek, grafiky a designu, internetového marketingu, atd. Vytvořený weblog 

využívá všech výhod eLearningového vzdělávání – využívá Internet jako prostředek pro 

distribuci materiálů a komunikaci s uživateli. Samozřejmostí je neustálá dostupnost 

a jednoduchost použití jak pro zájemce o studium, tak pro samotné správce portálu. Web je 

veřejně dostupný skrze libovolný internetový prohlížeč na adrese www.webhelpers.cz. 

Budoucí vývoj mnou navrženého portálu se bude odvíjet od nabízeného obsahu, který se 

zde bude nacházet. Bude potřeba zabezpečit tým, který se bude starat o chod webu, plnit jej 

obsahem a přizpůsobovat požadavkům uživatelů a návštěvníků. Vzhledem k tomu, že portál 

má sloužit také jako „reklamní prostředek“ pro získání nových klientů, bude zapotřebí 

důsledně kontrolovat jeho obsah a zvláště jeho kvalitu. 
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8. Závěr 

Cílem práce bylo naplánovat, vytvořit a implementovat eLearningový portál (weblog) 

pro nově vznikající společnost zabývající se webdesignem a poskytováním internetových 

služeb. Projekt byl navržen a naplánován na základě teoretických znalostí projektového řízení 

a na základě několika konzultací se samotným zadavatelem projektu. Do elektronické podoby 

byl projekt převeden za pomoci softwarového nástroje MS Project 2010. Při plánování byla 

respektována obecná pravidla projektového řízení a byl dodržen předem stanovený rozpočet. 

Implementovaný portál je veřejně dostupný na internetové adrese www.webhelpers.cz. 

Součástí práce bylo nejen teoretické objasnění problematiky projektového řízení a jeho 

specifik, zaměřené na vyjasnění základních pojmů jako je projekt, životní cyklus projektu, 

účastníci projektu, apod. V části zabývající se eLearningem byly kromě jeho soudobých 

definic popsány také hlavní výhody a nevýhody. Byl popsán eLearningový kurz a moderní 

technologie, které je možné v rámci elektronického vzdělávání využít. Nepřímo bylo 

provedeno porovnání eLearningu v komerční sféře a veřejné správě. Mimoto byly popsány 

i některé ze základních metod a nástrojů projektového řízení, které byly později využity při 

implementaci do softwarového programu MS Project 2010. 

Při tvorbě plánu byl brán ohled na veškeré zadavatelovy požadavky. Po konzultaci byl 

sestaven harmonogram aktivit – seznam byl zadavateli předložen ke schválení a následně 

převeden do programu MS Project 2010 s jehož pomocí byl mimo jiné sestaven Ganttův 

diagram a kritická cesta. Pro dosažení co možná nejnižších nákladů, nejkratší doby trvání 

a snížení rizika na minimum byly provedeny optimalizační analýzy. Po konzultaci byl vybrán 

CMS Wordpress, jehož licence je zdarma (volně dostupný jako open source). Na základech 

tohoto sytému je postaven i mnou navržený eLearningový portál. Byla registrována doména 

a objednán hosting na období do 19. 3. 2013. Za účelem dosažení větší uživatelské 

přívětivosti, přehlednosti a celkového zatraktivnění designu byla zakoupena 

a implementována grafická šablona. Přestože je portál v danou chvíli plně funkční a veřejně 

dostupný, tak bude zapotřebí dopracovat detaily jako je doplnění pilotních kurzů, registrace 

do vyhledávačů, marketingová podpora, aj. 

Budoucí vývoj mnou navrženého portálu se bude odvíjet od obsahu, který zde budou 

moci návštěvníci nalézt. Bude potřeba zajistit tým odborníků, kteří se budou o chod webu 

starat, plnit jej obsahem a přizpůsobovat požadavkům návštěvníků. Vzhledem k tomu, že 

portál má mimo jiné sloužit také jako „reklamní prostředek“ pro získání nových klientů, bude 

zapotřebí obsah a jeho kvalitu pečlivě hlídat. 
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Po spuštění a zavedení portálu do ostrého provozu budou nastaveny (částečně jsou už 

teď) ověřovací nástroje, s jejichž pomocí bude možné analyzovat nakolik je portál pro 

návštěvníky atraktivní, která témata je nejvíce zajímají, kolik času na webu tráví, zdroje 

návštěvnosti, míra konverze (statistická pravděpodobnost, že se z návštěvníka stane 

zákazník), apod. Tyto údaje bude vhodné využít pro případné úpravy či rozšiřování o další 

kategorie a témata. 

Po zhodnocení všech atributů diplomové práce lze prohlásit, že cíl práce byl naplněn. 
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