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Příloha č. 1: Tvorba logického rámce 

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 

Sloupce 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 

(EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR, 2011) 
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Obrázek 1.1 Tvorba logického rámce (zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online 2009, 

úprava vlastní) 

 

 

Obrázek 1.2 Čtení logického rámce (zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online 2009, 

úprava vlastní) 

 



1 

Příloha č. 2: Identifikační listina projektu 

Identifikační listina projektu 

Název: Zavedení projektových týmů 

Zadavatel: Bc. Petr Svoboda, ředitel společnosti 

Záměr: Zvýšení kvality poskytovaných služeb 

Cíl: Optimalizace organizační struktury 

Výstupy: Zavedení projektových týmů  

Plánovaný termín zahájení: 1.6.2014 

Plánovaný termín dokončení: 1.1.2015 

Hlavní milníky: 

 

1)Analýza požadavků 

2) Návrh organizační struktury  

3) Zavedení projektových týmů  

4) Vyhodnocení změny 

Zodpovědná osoba: Bc. Lukáš Havlásek, provozní ředitel společnosti 

Další specifikace projektové úlohy 

Kritéria úspěšnosti: Zvýšení KPI
5
 

Významná rizika: 

Schopnost projektových manažerů vést lidi. 

Dodržení časového harmonogramu.                                  

Současně se změnou organizace práce bude 

probíhat práce na významných projektech.                                                                        

Schválení projektu 

Schváleno dne: 

Schváleno: Podpis 

  

Tabulka 2.1 Zakládací listina projektu (zdroj: vlastní zpracování) 

                                                 
5
 KPI (Key Performance Indicator) – jedná se o ukazatel efektivity, který je složen ze dvou částí. První část je 

daná efektivita pracovníka (jak dlouho na daném úkolu strávil času). A druhá část je poměr docházky pracovníka 

v práci a kolik času strávil na daném úkolu. Jinak řečeno udává, kolik času programátoři stráví na úpravách a 

kolik času stráví na poradách a jiných aktivitách. 
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Příloha č. 3: SWOT analýza 

Zjištění vah pomocí párového srovnání jednotlivých hodnotitelů. Srovnání bude 

provedeno z pohledu: Bc. Václava Macíčka, Bc. Lukáše Havláska, Ing. Tomáše Pechy a 

Tomáše Korduly. 

Váhy pro silné stránky 

 

  

 

  

Tabulka 3.1 Stanovení vah pro silné stránky dle jednotlivých hodnotitelů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

 

Tabulka 3.2 Celkové výsledky silných stránek (zdroj: vlastní zpracování) 
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Váhy pro slabé stránky 

 

  

  

Tabulka 3.3 Stanovení vah pro slabé stránky dle jednotlivých hodnotitelů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

 

Tabulka 3.4 Celkové výsledky silných stránek (zdroj: vlastní zpracování) 
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Váhy pro příležitosti 

 

  

  

Tabulka 3.5 Stanovení vah pro příležitosti dle jednotlivých hodnotitelů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

 

Tabulka 3.6 Celkové výsledky příležitostí (zdroj: vlastní zpracování) 
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Váhy pro ohrožení 

 

  

  

Tabulka 3.7 Stanovení vah pro ohrožení dle jednotlivých hodnotitelů (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

 

Tabulka 3.8 Celkový výsledky ohrožení (zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha č. 4: Logický rámec 

 

 

Logické kroky / 

hierarchie cílů / 

intervenční logika 

 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

 

Zdroje a 

prostředky 

ověření 

ukazatelů 

 

Předpoklady a 

rizika projektu 

 

Celkový cíl/e 

projektu 

 

- Zvýšení kvality 

poskytovaných služeb. 

 

-Zkrácení doby 

potřebných na 

implementaci projektu 

nebo úpravy pro daný 

projekt. 

- Statistiky z interní 

aplikace na měření 

implementace e-shopů 

a úprav. 

X 

Specifický 

cíl/účel 

projektu 

 

- Vytvoření projektových 
týmů.                                             

- Procesní mapování. 

 

 

-Zavedení projektových 
týmů. 

-Počet nově 

zmapovaných procesů. 

- Kontrola počtu nově 
zavedených týmů. 

- Dokumentace 

procesů. 

- Zájem zaměstnanců 
pracovat v projektových 

týmech. 

-Určení všech procesů, 
které vykonávají projektoví 

konzultanti. 

-Schopnost projektových 
manažerů vést lidi. 

Očekávané 

výsledky a 

výstupy 

projektu 

 

- Znalost daných projektů 

všemi pracovníky daného 
týmu.                                          

- Zefektivnění práce.  

- Lepší připravenost 
projektových konzultantů. 

-Velikost KPI. 

- Množství poptávaných 
e-shopů nebo úprav 

stávajících zákazníků. 

- Čas potřebný k vyřešení 
zadaných úkolů. 

- Statistiky KPI. 

- Statistiky doby 
trvání úkolů. 

- Seznámení se s danými 

projekty týmu. 
- Velký počet projektu pro 

každý tým. 

 

Klíčové 

aktivity/ 

činnosti 

 

- Analýza současného stavu.                                    

- Návrh projektových týmů.                               

- Zkušební období jednoho 
projektového týmu.                                

-Vyhodnocení zkušebního 

období.                                   
- Zavedení ostatních 

projektových týmů.    

-Odhodlání pracovat 

v týmu. 

- Dokumentace 
aktuálního stavu. 

-Informace od 

zkušebního týmu. 

 

 

 

X 

-Rozmístění programátorů 

do jednotlivých týmů. 

-Předání všech projektů na 
zkušební projektový tým. 

- Dostatek relevantních 

informací od zkušebního 
týmu. 

- Ohrožení realizace 

stávajících projektů. 

- Ochota spolupráce 

projektových konzultantů.                 

-Schválení projektu 
ředitelem společnosti.                

- Získání znalostí o výkonu 

projektového manažera. 

Tabulka 4.1 Logický rámec (zdroj: vlastní zpracování)
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Příloha č. 5: Ishikawa diagram 

 

 

Obrázek 5.1 Ishikawa diagram (zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha č. 6: Myšlenková mapa 

 

Obrázek 6.1 Myšlenková mapa (zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha č. 7: Ganttův diagram 

 

Obrázek 7.1 Ganttův diagram (zdroj: vlastní zpracování)
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Příloha č. 8: Organizační struktura  

 

Obrázek 8.1 Návrh organizační struktury (zdroj: vlastní zpracování) 
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Příloha č. 9: Matice odpovědnosti 

 

Z důvodu utajení informací nemůže být tato část práce zveřejněna na digitální 

repositář VŠB-TUO. Proto je vynechána následující příloha, která je dostupná pouze u autora 

této práce.  

 


