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1 Cíle projektu 

Účelem realizace projektu je vývoj zcela nového softwarového produktu – aplikace internetového 

obchodu pro cílovou skupinu malých firem a začínajících podnikatelů. Produkt bude vystavěn na 

nejmodernějších technologiích a bude určen pro extrémně rychlé nasazení do provozu.  

Aplikace bude určena pro prodej na internetu typu B2C, s možností napojení na ERP systém. Tento 

softwarový produkt bude unifikovaným, dá se říci instantním, avšak funkčně mohutným řešením 

internetového obchodu, které zákazník získá za nízké pořizovací náklady a v dodací lhůtě do 24 hodin. 

Zákazníci systém získají na klíč, od dodávky, až po umístění na internetový server, zajištění hostování a 

servisu. 

 

2 Časový rámec projektu 

Zahájení projektu: 1. 4. 2010 

Ukončení projektu: 31. 3. 2011 

Rozpis prací naleznete dokumentu „Struktura rozpisu prací projektu (WBS)“. 

 

3 Plánované náklady  

Firma na tento projekt vyčlenila 6 813,92 tis. Kč a jako potencionální rezerva je stanoveno 15% z této 

částky. Tato rezerva není součástí rozpočtu projektu a její čerpání je nutno předem zdůvodnit a nechat 

schválit zadavatelem projektu. Většinu těchto nákladů tvoří mzdové náklady na práci vnitřních 

zaměstnanců firmy. 

 

Náklady Celkem* 

Mzdy 5806,22 

Základní platy 3443,00 

Prémie (při 100% plnění planu) 700,00 

Sociální, zdravotní (34%) 1473,22 

Potenciální zvýšení platů (příp. bonusy apod.) 190,00 

Služby 499,00 

Náklady na subdodávky 245,00 

Cestovné 54,00 

Školení 140,00 

Ostatní 60,00 
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SW 301,70 

HW 207,00 

Celkem 6813,92 

* částky jsou uvedeny v tisících korunách 

 

 

Obr. 1 - Procentuální rozložení nákladů 

Podrobný odhad rozpočtu projektu naleznete v dokumentu „Odhad nákladů projektu“. 

 

4 Základní požadavky projektu 

4.1 Technologie 

o Microsoft .NET 4.0, 64-bitová verze 

o Microsoft SQL 2008 Server, 64-bitová verze 

o Microsoft Windows Server 2008, 64-bitová verze 

Škálovatelnost je jeden ze zásadních požadavků na budoucí aplikaci vzhledem k tomu, že aplikace 

bude levná a zákazníci budou hradit poměrně levný hosting aplikace – musíme dosáhnout maximální 

budoucí využitelnosti (výtěžnosti) serverů, tak aby na libovolném serveru běželo co nejvíce aplikací 

současně a aby méně zatížené servery dokázaly přebírat zátěž od zatížených, či nefunkčních serverů při 

poruchách či zátěžových špičkách. 

4.2 Funkce 

85% 
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5% 
3% 
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Služby

SW

HW
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4.2.1 Katalog 

o Katalogové zobrazení zboží 

o Filtrování zboží dle výrobce/značky 

o Třídění zboží   

4.2.2 Zboží, objednávka 

o Detail zboží 

o Doporučené zboží 

o Novinky 

o Akční zboží 

o Alternativní zboží 

o Doplňující obrázky ke zboží 

o Informační okno po vložení zboží do košíku 

o Kategorie zboží 

o Měrné jednotky 

o Nákupní košík 

o Objednávka zboží 

o Odkazy a soubory ke zboží 

o Parametry zboží 

o Stránkování zboží 

o Slevy zboží 

o Tisk detailu zboží 

o Výrobce / Značka zboží 

4.2.3 Platební metody a způsoby dopravy 

o Způsoby platby 

o Způsoby dopravy 

o Platební brána PayU 

4.2.4 Vyhledávání, třídění 

o Vyhledávání - dle názvu 

o Vyhledávání - dle parametrů 

o Vyhledávání - fulltext 

4.2.5 Zákazníci, objednávky 

o Administrační komentář k objednávce 

o Export objednávek a zákazníků do Excelu 

o Export objednávek a zákazníků do XML 

o Přehled objednávek zákazníka 

o Registrace zákazníka 

o Správa klientů 
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o Správa objednávek 

o Tisk univerzálních dokladů 

o Zapomenuté heslo  

4.2.6 Doplňkové informace a nástroje 

o Ceníky - cenové skupiny 

o Import dat z XML 

4.2.7 Marketing   

o Články - publikační systém 

o Doporučte nás 

o Napište nám 

o Hromadné e-maily 

o E-mail - registrace zpravodaje 

o E-mail - export registrovaných k odběru zpravodaje do XML 

o Heuréka - ověřeno zákazníky 

o Komplexní statistiky (interní + externí Google Analytics a TopList) 

o Mapa stránek 

o Přidat do oblíbených 

o SEO - programová optimalizace pro vyhledávače 

o Textová inzerce 

o Zařazení v internetových katalozích - porovnávače cen (XML Feedy) 

4.2.8 Účetní, ekonomické a skladové systémy   

o Propojení se systémy POHODA, Money S3 a Altus VARIO  

o Libovolný další ekonomický systém lze napojit prostřednictvím vestavěných XML importů 

a exportů (univerzální import dat z XML na e-shop, univerzální export dat v XML z e-shopu) 

o Chyby transportů 

4.2.9 Administrace   

o Generování ochranného vodoznaku do obrázku 

o WYSIWYG editor zboží i článků 

o Možnost prodeje bez DPH i s DPH 

o Snadná správa objednávek včetně barevného rozlišení stavů 

o Nastavení prodejce a e-shopu 

4.2.10 Grafika   

o Průvodce nastavením vzhledu 

o Obsluha prostřednictvím administrace 

o Nahrání loga, pozadí, banneru 

o Nastavování barev textových prvků 

o Přebarvování barev grafických prvků 
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o Nekonečný počet barevných variant 

o Výběr z předdefinovaných šablon  

 

5 Organizace a řízení projektu 

 

Projekt má organizační strukturu dle schématu. Tato organizační struktura je platná po dobu trvání 

projektu a je po tuto dobu v otázkách projektu dočasně nadřazena liniové organizační struktuře 

společnosti. 

Kompletní projektový tým je tvořen všemi zúčastněnými na projektu.  

 

Jméno: Funkce: Kompetence a zodpovědnosti: 

Bc. Radka Radecká Projektový 

manažer 

- vedení projektu 

- výběr a řízení členů projektového týmu 

- plnění harmonogramu a milníků 

- dodržování rozpočtu projektu 

- rozhodování v operativních záležitostech (v 

rámci rozpočtu, harmonogramu), schvaluje 

změny bez vlivu na rámec projektu 

- rozhodování o motivačních prostředcích pro 

členy týmu (odměny, sankce, …) 

Radim Vedoucí 

programátor 

- řízení přidělených programátorů 

- rozdělování a koordinace práce programátorů 

v týmu 

Projektový 

manažer 

Vedoucí 

programátor 

Senior 

programátoři 

Junior 

programátoři 

Vedoucí DB 

specialista 

DB specialisté 

Softwarový 

architekt 

Grafik a 

ergonom 
Analytik Tester 
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- implementace a vývoj programových kódu 

- zodpovědnost za zdrojový kód projektu 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

Jiří Vedoucí DB 

specialista 

- řízení přidělených databázových specialistů 

- rozdělování a koordinace práce databázových 

specialistů v týmu  

- tvorba databázové části projektu 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

- zodpovědnost za aktuálnost technické 

dokumentace databáze 

Kamil Softwarový 

architekt 

- řízení přidělených členů týmu (tester, analytik, 

grafika a ergonom) 

- rozdělování a koordinace práce přidělených osob 

členů v týmu  

- tvorba SW architektury projektu 

- zodpovědnost za dodržení specifikace projektu 

z hlediska architektury SW 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

Petr Tester - testování projektu 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů  

- tvorba a aktualizace testovacích plánů projektu 

- řízení procesů ověřování kvality a použitelnosti 

Tomáš Analytik - tvorba a aktualizace specifikace projektu 

- tvorba a aktualizace dokumentace projektu, 

příprava příruček projektu 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

Pavel Grafik a ergonom - tvorba grafiky e-shopu 

- tvorba ergonomie e-shopu 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

Miroslav 

Ivo 

Senior 

programátor 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

- implementace a vývoj programových kódu 
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 2x ? 

 

Junior 

programátor 

- zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

- implementace a vývoj programových kódu 

René DB specialista - zodpovědnost za plnění svěřených úkolů 

- vývoj databází projektu 

Statutárním orgánem projektu je vedení společnosti. Má právo vyhlásit krizi projektu, případně odvolat 

manažera projektu.  

 

6 Hlavní milníky projektu  

Výčet hlavních milníků projektu: 

 Zahájení projektu 1. 4. 2010 

 Drátěný model e-shopu 14. 6. 2010 

 Grafický návrh administrace e-shopu 5. 7. 2010 

 Grafický návrh front-end části e-shopu 2. 8. 2010  

 Dokončení prototypu 30. 8. 2010 

 Ukončení 1. fáze vývoje 17. 9. 2010 

 Ukončení 2. fáze vývoje 12. 11. 2010 

 Ukončení 3. fáze vývoje 7. 1. 2011 

 Ukončení pilotní implementace e-shopu 18. 2. 2011 

 Ukončení testování 25. 2. 2011 

 Předání produktu k akceptačnímu testování 7. 3. 2011 

 Předání akceptačních protokolů 17. 3. 2011 

 Ukončení projektu 31. 3.2011 
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7 Komunikace - reporting 

Projektový manažer reportuje vedení společnosti 1x měsíčně písemně před poradou vedení (obsah 

zprávy: plnění harmonogramu, čerpání rozpočtu, dosahování milníků, problémy k řešení, odhad vývoje 

na další období).  

Členové týmu zpracují 1x měsíčně krátký report za svou oblast, který je součásti reportu pro vedení 

společnosti.  

Projektový manažer 2x týdně uspořádá poradu se svým týmem, který ho informuje o průběhu prací na 

projektu a vzájemně diskutují nad existujícími či potencionálními problémy při vývoji. 

Primárním komunikačním kanálem je e-mail a HelpDesk (interní aplikace). Veškerá dokumentace 

projektu je uložena a verzována na Team Foundation Serveru 2010 u tohoto projektu ve složce 

„Dokumentace projektu“, ve fyzické formě je dokumentace uložena v kanceláři asistentky.  

Výše uvedená pravidla se vztahují pouze na projektový tým a nejsou nijak závazná pro statutární 

orgán. Pokud bude statutární orgán provádět nějakou komunikaci mimo projektové týmy, měl by o 

této informovat manažera projektu.   

 

8 Změnové řízení 

Změnou je myšlena odchylka od dohodnuté specifikace, reprezentované smlouvou, servisní smlouvou 

a akceptovanou nabídkou, případně dalšími dokumenty odsouhlasenými oběma stranami. 

Návrh na změnu může podat kterákoliv zainteresovaná strana. Změna musí projít příslušným 

schvalovacím řízením. Pokud změna tímto řízením neprojde, tzn. není schválena, není možno ji provést. 

Personální obsazení schvalovacích orgánů řeší tato zakládací listina. 

Řídicí (a schvalovací) orgány projektu jsou uvedeny v kapitole „Organizace a řízení projektu“. 

 

Změny rozdělujeme do následujících tříd: 

o TŘÍDA 1 

Významné důsledky zásadním způsobem ovlivňující projekt. 

Schvaluje statutární orgán projektu. 

o TŘÍDA 2 

Méně podstatné důsledky bez významného vlivu na projekt. 

Rozhoduje o nich projektový manažer a příležitostně informuje nadřízené orgány. 
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Konec

Předložení návrhu na změnu

Start

Změna přijata?

ano

ne

Změna v pořádku provedena?

Nápravá opatření

ne

ano

Registrace návrhu na změnu

Analýza změny

Realizace

Tvorba a schválení finální zprávy o 

změně

 

Realizace změny probíhá dle výše uvedeného schématu. O třídě změny rozhoduje manažer projektu. 

Veškeré dokumenty spojené se změnou se stávají součástí projektové dokumentace a oficiálními 

materiály projektu. Dokumentace (návrh na změnu, analýza změny, schválení (neschválení) změny, 

finální zpráva o změně) se vytváří pouze pro třídu změny 1. Třída 2 je plně v kompetenci manažera 

projektu a dokumentaci není nutno zpracovávat – pouze vytvořit záznam o provedení změny. 

Povinností manažera projektu je především informovat všechny zainteresované osoby o provedení 

změny třídy 2.   

 

9 Kontrolní mechanismy   

Pravidelné schůzky projektového týmu budou probíhat 1x za 14 dní v pondělí od 10:00. 
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10 Závěr 

Níže podepsaní potvrzují všechna základní pravidla uvedená výše a prohlašují, že je schvalují a že se 

jimi budou o své vlastní vůli řídit. Tento dokument zároveň slouží jako jmenovací listina týmu pro 

projekt. 

 

Jméno a funkce Datum Podpis 

Igor,  

člen vedení společnosti 

  

Kamil,  

člen vedení společnosti 

  

Martin,  

člen vedení společnosti 

  

Bc. Radka Radecká,  

projektový manažer 
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Příloha č. 2 

 

  

Struktura rozpisu prací projektu (WBS) 

Název projektu: Tvorba nového enginu pro e-shop 

Typ projektu: Softwarový projekt 

Zpracoval: Bc. Radka Radecká 

HISTORIE DOKUMENTU  

Číslo verze: Datum: Upravil/a: Změny oproti předchozí revizi: 

1.0 1. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Počáteční verze 

1.1 10. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Vložen obsah 

1.2 17. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Vložená časová osa a milníky 

1.3 23. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Vložen síťový graf 
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1 Struktura rozpisu prací projektu (WBS) 

  Doba 

trvání 
Začátek Konec 

1 Zahájení 22 days Thu 1.4.10 Fri 30.4.10 

1.1    Zahájení projektu 0 days Thu 1.4.10 Thu 1.4.10 

1.2    Úvodní schůzka týmu projektu 1 day Thu 1.4.10 Thu 1.4.10 

1.3    Příprava a stanovení rozsahu projektu 5 days Fri 2.4.10 Thu 8.4.10 

1.4    Příprava podrobného harmonogramu 17 days Thu 8.4.10 Fri 30.4.10 

1.5    Sestavení podrobného rozpočtu 8 days Wed 21.4.10 Fri 30.4.10 

1.6 Identifikace rizik, jejich rozbor a seřazení 

podle priorit 

5 days Mon 26.4.10 Fri 30.4.10 

1.7    Příprava komunikačního plánu 5 days Thu 22.4.10 Wed 28.4.10 

1.8    Příprava plánu řízení kvality 5 days Thu 22.4.10 Wed 28.4.10 

1.9    Příprava plánu projektové dokumentace 5 days Thu 22.4.10 Wed 28.4.10 

2 Realizace 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

2.1    Příprava potřebného HW a SW pro vývoj 3 days Mon 3.5.10 Wed 5.5.10 

2.2    Analýza, návrh a dokumentace 182 days Thu 6.5.10 Fri 14.1.11 

2.2.1       Analýza existujícího řešení pro tvorbu 

e-shopu 

10 days Thu 6.5.10 Wed 19.5.10 

2.2.2       Tvorba specifikace požadavků, případů užití 45 days Mon 10.5.10 Fri 9.7.10 

2.2.3       Definice bussiness procesů, aktivitní 

diagram 

60 days Mon 17.5.10 Fri 6.8.10 

2.2.4       Tvorba třídního diagramu 50 days Mon 31.5.10 Fri 6.8.10 

2.2.5       Tvorba návrhů drátěných modelů 10 days Mon 31.5.10 Fri 11.6.10 

2.2.6       Drátěný model e-shopu 0 days Mon 14.6.10 Mon 14.6.10 

2.2.7       Tvorba grafických návrhů 35 days Mon 7.6.10 Fri 23.7.10 

2.2.8       Grafický návrh administrace e-shopu 0 days Mon 5.7.10 Mon 5.7.10 

2.2.9       Grafický návrh front-end části e-shopu 0 days Mon 2.8.10 Mon 2.8.10 

2.2.10       Tvorba příruček a manuálů 35 days Mon 1.11.10 Fri 17.12.10 

2.2.11       Měření přínosů projektu 20 days Mon 20.12.10 Fri 14.1.11 

2.3    1. fáze vývoje 40 days Mon 5.7.10 Fri 17.9.10 

2.3.1       Vývoj prototypu (jádra) 40 days Mon 5.7.10 Fri 27.8.10 

2.3.2       Dokončení prototypu 0 days Mon 30.8.10 Mon 30.8.10 

2.3.3       Uživatelé 40 days Mon 26.7.10 Fri 17.9.10 

2.3.4       Zboží a kategorie 40 days Mon 26.7.10 Fri 17.9.10 

2.3.5       Ukončení 1. fáze vývoje 0 days Fri 17.9.10 Fri 17.9.10 

2.4    2. fáze vývoje 40 days Mon 20.9.10 Fri 12.11.10 

2.4.1       Ceníky a cenotvorba 40 days Mon 20.9.10 Fri 12.11.10 

2.4.2       Platební metody a způsoby dopravy 40 days Mon 20.9.10 Fri 12.11.10 

2.4.3       Objednávky 40 days Mon 20.9.10 Fri 12.11.10 

2.4.4       Vyhledávání a třídění 40 days Mon 20.9.10 Fri 12.11.10 

2.4.5       Ukončení 2. fáze vývoje 0 days Fri 12.11.10 Fri 12.11.10 

2.5    3. fáze vývoje 40 days Mon 

15.11.10 

Fri 7.1.11 

2.5.1       Marketing 40 days Mon 15.11.10 Fri 7.1.11 
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2.5.2       Napojení na ERP systémy 40 days Mon 15.11.10 Fri 7.1.11 

2.5.3       Opravy a ladění 40 days Mon 15.11.10 Fri 7.1.11 

2.5.4       Ukončení 3. fáze vývoje 0 days Fri 7.1.11 Fri 7.1.11 

2.6    4. fáze vývoje 30 days Mon 10.1.11 Fri 18.2.11 

2.6.1       Pilotní implementace e-shopu 30 days Mon 10.1.11 Fri 18.2.11 

2.6.2       Ukončení pilotní implementace e-shopu 0 days Fri 18.2.11 Fri 18.2.11 

2.7    Testování 155 days Mon 2.8.10 Fri 4.3.11 

2.7.1       Tvorba a specifikace testovacích procesů 25 days Mon 2.8.10 Fri 3.9.10 

2.7.2       Testování 1. fáze vývoje 40 days Mon 6.9.10 Fri 29.10.10 

2.7.3       Testování 2. fáze vývoje 35 days Mon 1.11.10 Fri 17.12.10 

2.7.4       Testování 3. fáze vývoje 30 days Mon 20.12.10 Fri 28.1.11 

2.7.5       Testování 4. fáze vývoje 15 days Mon 31.1.11 Fri 18.2.11 

2.7.6       Testování výkonu 10 days Mon 14.2.11 Fri 25.2.11 

2.7.7       Finální testování 10 days Mon 21.2.11 Fri 4.3.11 

2.7.8       Ukončení testování 0 days Fri 25.2.11 Fri 25.2.11 

3 Kontrola a řízení projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.1    Volba e-shopu pro pilotní implementaci 20 days Mon 13.12.10 Fri 7.1.11 

3.2    Řízení projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.3    Kontrola předmětu projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.4    Kontrola časového rozvrhu projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.5    Kontrola rozpočtu projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.6    Kontrola kvality projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.7    Příprava zpráv o stavu projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

3.8    Příprava zpráv o ohrožení průběhu projektu 220 days Mon 3.5.10 Fri 4.3.11 

4 Ukončení 19 days Mon 7.3.11 Thu 31.3.11 

4.1    Příprava závěrečné zprávy 8 days Mon 7.3.11 Wed 16.3.11 

4.2    Příprava akceptačních protokolů 8 days Mon 7.3.11 Wed 16.3.11 

4.3    Předání produktu k akceptačnímu testování 0 days Mon 7.3.11 Mon 7.3.11 

4.4    Předání akceptačních protokolů 0 days Thu 17.3.11 Thu 17.3.11 

4.5    Akceptační jednání 10 days Fri 18.3.11 Thu 31.3.11 

4.6    Ukončení projektu 0 days Thu 31.3.11 Thu 31.3.11 

 

2 Hlavní milníky projektu  

Výčet hlavních milníků projektu: 

 Zahájení projektu 1. 4. 2010 

 Drátěný model e-shopu 14. 6. 2010 

 Grafický návrh administrace e-shopu 5. 7. 2010 

 Grafický návrh front-end části e-shopu 2. 8. 2010 

 Dokončení prototypu 30. 8. 2010 

 Ukončení 1. fáze vývoje 17. 9. 2010 

 Ukončení 2. fáze vývoje 12. 11. 2010 

 Ukončení 3. fáze vývoje 7. 1. 2011 

 Ukončení pilotní implementace e-shopu 18. 2. 2011 
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 Ukončení testování 25. 2. 2011 

 Předání produktu k akceptačnímu testování 7. 3. 2011 

 Předání akceptačních protokolů 17. 3. 2011 

 Ukončení projektu 31. 3.2011 
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Obrázek 1 - Časová osa s přehledem milníků 

 

3 Síťový graf 
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4 Závěr 

Níže podepsaní prohlašují, že je schvalují navrženou strukturu rozpisu prací a že se jimi budou o své 

vlastní vůli řídit. 

 

Jméno a funkce Datum Podpis 

Jan,  

člen vedení společnosti 

  

Pavel, člen  

vedení společnosti 

  

Michal,  

člen vedení společnosti 

  

Bc. Radka Radecká,  

projektový manažer 

  

 

 



Odhad nákladů projektu - rozpočet
duben 2010 květen 2010 červen 2010 červenec 2010 srpen 2010 září 2010 říjen 2010 listopad 2010 prosinec 2010 leden 2011 únor 2011 březen 2011

140,70 227,80 301,50 501,16 498,48 632,48 498,48 498,48 766,48 498,48 458,28 783,90

100,00 165,00 215,00 354,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 322,00 175,00

prémie (vyčíslit dle systému při 100% plnění plánu) 100,00 200,00 400,00

sociální zdravotní (34%) 35,70 57,80 76,50 127,16 126,48 160,48 126,48 126,48 194,48 126,48 116,28 198,90

potenciální zvýšení platů (přip. bonusy apod.) 5,00 5,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

10,00 30,00 175,00 75,00 55,00 20,00 23,00 23,00 23,00 25,00 20,00 20,00

náklady na subdodávky (odborné konzultace, grafik, ergonom) 0,00 20,00 45,00 45,00 45,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00

120,00 20,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,00 11,20 272,50 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RedGate SQL Data Compare 15,00

RedGate ANTS Performance Profiler 7,50

11,20

Visual Studio 2010 Premium + MSDN

Visual Stydio 2010 Ultimate + MSDN 250,00

Team Foundation Server - V rámci MSDN zdarma

SQL Server 2008 R2 - V rámci MSDN zdarma

Project Professional 2010 - V rámci MSDN zdarma

Visio Premium 2010 - V rámci MSDN zdarma

18,00

147,00 0,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147,00

jiné zařízení (nová pracovní místa, aj) 40,00 20,00

297,70 269,00 789,00 596,16 571,48 652,48 521,48 521,48 789,48 523,48 478,28 803,90
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Příloha č. 4 

 

  

Analýza rizik projektu 

Název projektu: Tvorba nového enginu pro e-shop 

Typ projektu: Softwarový projekt 

Zpracoval: Bc. Radka Radecká 

HISTORIE DOKUMENTU  

Číslo verze: Datum: Upravil/a: Změny oproti předchozí revizi: 

1.0 15. 2. 2010 Bc. Radka Radecká Počáteční verze 

1.1 1. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Vložen obsah 

1.2 18. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Vloženy další potencionální rizika projektu 

1.3 25. 3. 2010 Bc. Radka Radecká Přidána SWOT analýza 
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1 Analýza rizik projektu 

Rizika obchodního dopadu 

Projekt, který vyvíjíme, bude nahrazovat existující engin pro tvorbu internetových obchodů. Hlavním 

cílem je snížení nákladů na vývoj a provoz internetových obchodů. Proto dodržení harmonogramu a 

včasné dokončení projektu je zásadní. Pokud řešitelský tým nesplní termíny, celkový vývoj produktu 

bude zpožděn a hrozí nárůst nákladů na vývoj nového enginu pro e-shop. 

Rizika velikosti produktu  

Jedná se o produkt středně velkého rozsahu. Programátoři jsou v programovacím jazyce zběhlí, ale 

nemají zkušenosti s vývojem výkonného, univerzálního a tak robustního enginu, proto může dojít ke 

zpoždění či prodražení. 

Procesní rizika  

Programátoři budou dodržovat daný harmonogram práce, který je jednoznačně dán. Pravidelně se 

budou konat schůze, kde se budou konzultovat případné vylepšení či revize návrhu. Vše se bude 

pečlivě dokumentovat včetně nalezených chyb a jejich řešení. Budou se využívat prostředky 

standardizace procesů softwarového vývoje. Výraznější rizika mohou být spojena se zásadní změnou 

požadavků od zadavatele. 

Technologická rizika  

Práce bude probíhat na ověřeném softwaru a hardwaru. Projekt však bude využívat nové technologie, 

na kterých bude produkt vyvíjen. Proto by mohla nastat případná rizika, spojená s implementací těchto 

nových technologií a případně může dojít i ke zpoždění. 

Rizika vývojového prostředí  

Programátoři mají k dispozici všechny nezbytné prostředky pro návrh, realizaci a testování 

softwarového produktu. Řešitelé projektu mají zkušenosti s vývojem softwarových projektů, proto se 

neočekává žádné riziko spojené s vývojovým prostředím. 

Rizika spojená s velikostí týmu a jeho zkušeností  

Pracovníci mají zkušenosti s prací v týmu. Tým je složen z různě kvalifikovaných lidí, kteří se vzájemně 

doplňují a podporují. Celkový počet programátorů je dostačující. Neočekávají se proto v tomto směru 

žádná rizika. Pokud dojde ale k nemoci nebo jiné neočekávané situaci, může dojít ke zpoždění, 

nebude-li možnost najit schopnou náhradu.  

 

2 Definice konkrétních možných rizik 

Tyto rizika je nutno sledovat při celém vývoji projektu a hlídat jejich vliv na životní cyklus projektu a na 

jeho výsledný produkt. 
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Riziko Kategorie Pravděpodobnost Dopad Možnosti řešení 

Chyba HW nebo 

SW při provozu a 

vývoji 

technologie 10% Katastrofický zálohování dat a vývojových 

verzí 

Neznalost 

vývojového 

prostředí 

tým 5% Mírný požadujeme pracovníky se 

zkušenostmi, Zaškolené 

pracovníky 

Změna požadavků 

zadavatele 

procesní 40% Katastrofický dostatečná analýza 

požadavků, domluva se 

zadavatelem, úprava 

harmonogramu 

Nedostatečná 

analýza a návrh 

zadavatel, 

tým 

10% Mírný vytvoření podrobné a 

srozumitelné analýzy a 

návrhu, průběžná aktualizace 

Nedostatečná 

dokumentace 

zadavatel, 

tým 

10% Mírný vytvoření podrobné a 

srozumitelné dokumentace a 

její průběžná aktualizace 

Nedostatečný 

počet pracovníků 

tým 30% Kritický další pracovníci, změny v 

harmonogramu prací 

Odchod pracovníků tým 20% Kritický záložní pracovníci, finanční 

prémie při dokončení 

Chyby v projektu procesní 70% Kritický testování 

Chyby odhadu 

pracnosti 

procesní 60% Kritický práce přesčas, další 

pracovníci, delší pracovní 

doba 

Nesplnění 

požadavků 

zadavatel 15% Katastrofický průběžné předvádění 

produktu zadavateli a 

konzultace 

Podceněný odhad 

rozsahu projektu 

velikost 

produktu 

50% Kritický práce přesčas, další 

pracovníci, delší pracovní 

doba 

Neporozumění 

pracovníků 

projektu 

tým 10% Kritický důkladná analýza, vzorové 

projekty podobného typu 
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Nedostatečná 

kvalifikace 

programátorů 

tým 7% Katastrofický zaškolení, zkušenější 

pracovníci 

Nedostatečná 

podpora zadavatele 

(vedení společnosti) 

zadavatel 10% Katastrofický přesné vymezení kompetencí 

a vzájemné komunikace 

Podcenění HW/SW 

vybavení pro vývoj 

technologie 5% Mírný zakoupení nových 

technologií 

Tabulka 1 - Potencionální rizika projektu 

Legenda: 

1. Zanedbatelný (nejmenší dopad) 

2. Mírný 

3. Kritický 

4. Katastrofický (největší dopad) 

 

3 Nezbytná protiriziková opatření 

Chyba HW nebo SW při provozu a vývoji 

Pravidelné zálohování na více místech. 

Neznalost vývojového prostředí 

Dohoda týmu na technologiích, které už většina týmu dobře ovládá, případné proškolení všech členů 

týmu. 

Změna požadavků zákazníka  

Snažit se řešit aktuální požadavky předem, ať je časová rezerva na případné úpravy. 

Nedostatečná analýza a návrh 

V případě analýzy a návrhu je třeba vše předem zanalyzovat a popsat, poté průběžně zaznamenávat a 

aktualizovat i případné změny. 

Nedostatečná dokumentace  

V případě zdrojového kódu velice podrobně komentovat, co jaká část kódu dělá a tvořit průběžně 

programátorskou příručku, kterou je nutno průběžně aktualizovat. 

Nedostatečný počet pracovníků  

Pracovníků na projekt je dostatečný počet. Případně je možné měnit harmonogram prací, když určitý 

pracovník bude třeba nemocný. Dále je možné v případě dlouhodobé nemoci hledat adekvátní 

náhradu. 
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Odchod pracovníků  

Nebude-li možnost v případě ztráty dostat do týmu dalšího pracovníka, je třeba předem být připraven 

na skutečnost, že bude třeba rozsah projektu zmenšit, pokud by stávající rozsah byl nad síly zbytku 

týmu, nebo vyjednat se zadavatelem prodloužení harmonogramu. 

Chyby v projektu  

Aby se zamezilo chybám, je třeba vše průběžně i před finálním odevzdáním důkladně otestovat. 

Chyby odhadu pracnosti 

Pro zamezení problému je třeba spočítat co nejpřesnější pracnost projektu a počítat i s nějakou 

rezervou. Dále je třeba všechny kroky projektu zpracovávat včas. 

Nesplnění požadavků  

Aby nedošlo k nesplnění požadavků, je třeba pravidelně konzultovat projekt se zadavatelem a 

pravidelně prezentovat aktuální podobu. 

Podceněný odhad rozsahu projektu  

Pro zamezení problému je třeba důkladně předem analyzovat, co projekt obnáší a počítat i 

s případnými doplněními a rozšířeními v průběhu projektu. Dále je třeba všechny kroky projektu 

zpracovávat včas. 

Neporozumění pracovníků projektu  

Na začátku projektu je nutno důkladně analyzovat řešený problém, domluvit se s odborníkem, který 

nám dodá přesné informace o problému, který náš problém má řešit. 

Nedostatečná kvalifikace programátorů  

Domluvení se na technologiích, které programátoři ovládají, případně se nechat doškolit. 

Nedostatečná podpora zadavatele (vedení společnosti) 

Domluvení se na přesném vymezení kompetencí projektového manažera a na podmínkách vzájemné 

komunikace se zadavatelem projektu. 

Podcenění HW/SW vybavení pro vývoj  

Vzhledem k tomu že SW, který se má vytvořit, nebude moc výpočetně náročný, tak se dá předpokládat, 

že aktuální vybavení pro vývoj je více než dostačující. 

 

4 SWOT analýza projektu 

Silné stránky / Příležitosti projektu 

 Bohaté zkušenosti s vývojem e-shopu a s 

podobnými projekty. Systém řízení vývoje 

produktů – Microsoft Team Foundation 

Slabé stránky / Hrozby projektu 

 Nečekané problémy při vývoji 

produktů (technické problémy, 

problém s lidskými zdroji, apod.). 
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Server. 

 Zkušený projektový tým, pravidelně se 

vzdělávající zejména v oblasti IT technologií, 

novinek a trendů v oboru.  

 Zkušenosti získané z vývoje a realizace 

předešlých projektu. 

 Poznatky získané od zákazníků. V řadách 

naších zákazníků a distribučních partnerů se 

najdou tací, se kterými můžeme 

spolupracovat v rámci pilotního ověření 

výsledků projektu. 

 Schválená dotace na podporu vývoje 

nového e-shop řešení. 

 Schválená dotace na vzdělávání 

zaměstnanců – zaměstnanci jsou 

významným faktorem úspěšné realizace 

projektu a udržitelnosti jeho výstupů. 

 Rychle se vyvíjející trh a požadavky na 

e-shop. Velký nárůst požadavků, které 

bude nutno nečekaně zapracovat. 

 Neschválení žádosti o dotaci na vývoj 

nového e-shop řešení. 

 Vznik nových výrobců e-shop systémů 

a posílení konkurence. 

 Nízký zájem o provozování a vytváření 

internetových obchodů. 

Tabulka 2 - SWOT analýza projektu 

 

5 Harmonogram iterací plánu řízení rizik 

Plán by měl zůstat neměnný, pokud nedojde ke změně specifikace projektu. Případné změny se vyřeší 

v rámci týmu při týmové schůzi. Při každém kontrolním dni se budou kontrolovat případné změny a 

nová rizika, pokud se objeví. 

 

 


