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Příloha č. 1: Postup tvorby logického rámce1 

Sloupec 1 

1. Definování celkového (obecného) cíle projektu 

2. Definování specifických cílů / účelu projektu 

3. Definování výstupů a výsledků projektu 

4. Definování (klíčových) aktivit a činností projektu 

5. Kontrola vertikální logiky sloupce („příčina – důsledek“) 

Sloupec 4 

6. Definování nutných předběžných předpokladů a podmínek projektu jako celku 

7. Definování nutných předpokladů a existujících rizik ovlivňujících realizaci 

navržených aktivit a činností 

8. Definování nutných předpokladů a existujících rizik ovlivňujících dosažení výstupů a 

výsledků projektu pomocí aktivit a činností 

9. Definování nutných předpokladů a existujících rizik ovlivňujících dosažení 

specifických cílů a účelu projektu pomocí výstupů a výsledků 

10. Kontrola platnosti vertikální logiky sloupce 1 a horizontální logiky po řádcích 

Sloupec 2 a 3 

11. Definování operabilních (smart) ukazatelů a indikátorů projektu popisujících 

celkový cíl, specifické cíle a účel, výsledky a výstupy, aktivity a činnosti projektu 

12. Definování zdrojů pro objektivní ověření dosažení ukazatelů a indikátorů projektu 

 

                                                           

 

 
1
 Mobilní projektový inkubátor. Matice logického rámce [online]. 2007 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 

http://www.partnerstvi-jmk.cz/download.php?file=386.doc 
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Příloha č. 2: Schéma tvorby logického rámce 
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Obrázek 1: Schéma tvorby logického rámce (zdroj: Mobilní projektový inkubátor, online 2007) 
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Příloha č. 3: Ishikawův diagram 
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Obrázek 1: Ishikawův diagram (zdroj: vlastní vypracování) 
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Příloha č. 4: Logický rámec 
Název projektu Projekt eLearning  

eLearningový portál Rozpočet celkem: 60 tis. Kč  
 

Hlavní cíl (opatření) Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření  

 Vytvoření a realizace internetového 
eLearningového portálu 

 Zvýšení počtu nových zakázek pro 
webdesignérskou společnost  

 Podnikové statistiky 
 Monitorovací zprávy 

 

Účel/cíl projektu Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření Předpoklady/rizika (vnější) 

 Využít portál jako „reklamní prostředek“ pro nově 
vznikající webdesignérskou společnost 

 Nabídnout uživatelům kvalitně zpracovaný obsah 
(odborné články, návody, tipy, tutoriály, atd.) jak 
v textovém, tak video formátu online 

 Využít vlastního know-how 
 Využít znalosti specialistů zabývajících se www  
 Umožnit uživatelům vzdělávat se a najít co možná 

nejkvalitnější kurzy týkající se tvorby www 
 Vytvořit širokou databázi IT kurzů se zaměřením 

na tvorbu webů, internetový marketing, apod. 

 Zajištění přísunu nových zakázek pro 
nově vznikající společnost zabývající 
se tvorbou www 

 Rentabilita, zisk portálu jako 
samostatně fungující jednotky 

 Zvýšení celkové ziskovosti 
společnosti 

 Zvýšení kvalifikace uživatelů 
využívající služeb portálu 

 Zvýšení oblíbenosti a míry atraktivity 
pro potencionální zákazníky 

 Obecké statistiky 
 Obchodní rejstřík 
 Monitorovací zprávy 
 Podnikové statistiky 
 Účetní závěrka 
 Diskuzní fóra a portály 

hodnotící kvalitu 
a spokojenost uživatelů 
s internetovými službami 

 Zájem uživatelů, návštěvnost webu 
 Zájem jednotlivců se vzdělávat v oboru tvorby www, webdesignu, 

apod. 
  Zájem veřejnosti o rozšíření svých znalostí a své kvalifikace 
 Riziko splácení úvěru (v případě nenalezení investora) 
 (Ochota zaplatit za placený obsah obsah) 

Výsledky projektu Objektivně ověřitelné indikátory Zdroje k ověření Předpoklady/rizika (vnější) 

 Realizovaný portál 
 Vytvoření funkčního celku portálu 
 Zajištění přísunu nových zakázek pro 

webdesignérskou společnost 
 Zajištění příjmů z reklamy, případně z prodaných 

kurzů (Premium Content) 

 1 tisíc zobrazení denně 
 5 zobrazených stránek/návštěva 
 5 min. průměr/návštěva 
 30 kurzů (článků) 
 Měsíčně alespoň 10 návštěvníků 

konvertující na zákazníky 

 Google Analytics, 
NetMonitor.cz 

 Projektová dokumentace 
 Finanční a ekonomická 

analýza 

 Realizace webového portálu v požadované kvalitě, dle 
stanoveného rozpočtu a harmonogramu 

 Výběr a zajištění vhodného jednotlivce či společnosti pro 
marketing a servis portálu 

Aktivity projektu Prostředky/vstupy  Předpoklady/rizika (vnější) 

 Vytvoření několika pilotních kurzů – svépomocí 
nebo ve spolupráci se specialisty z vybraného 
oboru IT (tvorba www, webdesign, apod.) 

 Ošetření právní náležitostí včetně účetnictví 
 Logo design a corporate identity 
 Registrace domény, hosting, instalace  
 Výběr CMS a jeho implementace 
 Testování funkčnosti portálu 
 Zajištění reklamy, marketingu, SEO a odborných 

servisních služeb pro provoz 

 Finanční prostředky (investor, 
půjčka, vlastní zdroje) 

 Projektová dokumentace 
 Technické vybavení 
 Vlastní know-how 
 IT specialisté zabývající se tvorbou 

www a webdesignem 
 Projektový manažer 
 Odborné poradenství a dohled 
 

  Možnost využít vlastních znalostí a vlastního know-how z oboru 
tvorby www, webdesignu, apod. 

 Výběr specialistů oboru internetových technologií a zajištění jejich 
průběžného financování 

 Zajištění jednotlivce či firmy zabývající tvorbou webových 
platforem 

 Zajištění prostor, technologie (hardware&software) pro 
zpracování poutavých kurzů pro uživatele všech úrovní znalostí 

 Existence/zájem firmy zajišťující správu a servis portálu 

   Předběžné podmínky 

    Zajištění financí (investor, banka, vlastní zdroje) 
 Vypracovaná marketingová strategie a cenová politika 
 Zpracovaná dokumentace (finanční analýza a business plán) 

Tabulka 1: Logický rámec 
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Příloha č. 5: Ganttův diagram eLearningového portálu 
 

 

Obrázek 1: Ganttův diagram projektu eLearningového portálu (zdroj: vlastní vypracování) 
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Příloha č. 6: Lorenzova kumulativní křivka 
 

 

Obrázek 1: Lorenzova kumulativní křivka (zdroj: vlastní vypracování) 
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Příloha č. 7: FMEA před zavedením nápravných opatření 
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 č
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opatření Odpovědnost 
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ýz
n

am
 

V
ýs
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t 

O
d

h
al

it
e

ln
o

st
 

R
iz

ik
o

vé
 č

ís
lo

 

Chyba v 
programovém 
kódu (validita) 

Nevalidní kód 
aplikace, 

nesprávná 
funkčnost 
aplikace 

9 

Chyba 
programátora 

3 Testování 

Interní 
testování 

před 
spuštěním 

aplikace 

4 108               

Nezkušenost 
kodéra 

5 --- --- 3 135 
Vybírat kodéra na 
základě referencí 

Manažer 
projektu 

Výběr 
zaveden 

9 3 3 81 

Nefunkčnost v 
některých 

prohlížečích 

Nespokojenost 
uživatelů 

5 

Nová verze 
prohlížeče 

3 --- --- 5 75               

Chyba 
programátora 

(kodéra) 
6 Testování 

Interní 
testování 

před 
spuštěním 

aplikace 

4 120 

              

Chybné 
nastavení 
databáze 

Nefunkčnost 
aplikace, 

nemožnost 
vkládat další 

kurzy, texty, videa 
apod. 

8 

Chyba 
programátora 

4 Testování 

Interní 
testování 

před 
spuštěním 

aplikace 

6 192 
Najmout 

databázového 
specialistu 

Manažer 
projektu 

Databázový 
specialista 

najat 
8 4 4 128 

Špatná 
specifikace 

4 --- --- 5 160 
Provést analýzu 
před zahájením 

instalace 
Editor 

Analýza 
zavedena 

8 3 4 96 

Nesprávný 
webhosting 

3 
Konzultace s 

provozovatelem 
webhostingu 

Kontrola 4 96 
              

Tabulka 1: FMEA před zavedením nápravných opatření 
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Příloha č. 8: FMEA po zavedení nápravných opatření 
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Chyba v 
programovém 
kódu (validita) 

Nevalidní kód 
aplikace, 

nesprávná 
funkčnost 
aplikace 

9 

Chyba 
programátora 

3 Testování 

Interní 
testování před 

spuštěním 
aplikace 

4 108               

Nezkušenost 
kodéra 

3 
Výběr kodéra 

na základě 
referencí 

Kontrola 
kodérovi 

práce před 
spuštěním 

3 81        

Nefunkčnost v 
některých 

prohlížečích 

Nespokojenost 
uživatelů 

5 

Nová verze 
prohlížeče 

3 --- --- 5 75        

Chyba 
programátora 

(kodéra) 
6 Testování 

Interní 
testování 

před 
spuštěním 

aplikace 

4 120 

       

Chybné 
nastavení 
databáze 

Nefunkčnost 
aplikace, 

nemožnost 
vkládat další 

kurzy, texty, videa 
apod. 

8 

Chyba 
programátora 

4 

Testování provádí 
najatý (externí) 

databázový 
specialista 

Externí 
testování před 

spuštěním 
aplikace 

4 128        

Špatná 
specifikace 

3 
Analýza před 

zahájením 
instalace 

Kontrola a 
vyhodnocení 
provedené 

analýzy 

4 96        

Nesprávný 
webhosting 

3 
Konzultace s 

provozovatelem 
webhostingu 

Kontrola 4 96 
              

Tabulka 1: FMEA po zavedení nápravných opatření 
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Příloha č. 9: Náhled úvodní stránky portálu 

 

 
Obrázek 1: Náhled úvodní stránky portálu (zdroj: vlastní vypracování) 


