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Úvod  
 

Jako téma své seminární práce pro předmět 4it421 Zlepšování procesů budování 

informačních systémů jsem si vybral téma týkající se produktu od společnosti Easy Software, 

s.r.o. Easy Project. Jedná se o nástroj pro řízení projektů. Jedněmi z faktorů ovlivňující mé 

rozhodování byly: 

 Zda je dokumentace, manuály, případně celý nástroj v českém jazyce 

 Možnost zkoušky nástroje, případně demo verze 

 Obtížnost instalace, nebo seznámení se s obsluhou nástroje 

 Podmínky pro snazší konzultaci se zástupci společnosti v případě dotazů/ nejasností  

 

Zohledněním všech těchto faktorů mi vyšel nástroj Easy Project jako jasná volba. 

Navíc s nástrojem pro řízení projektů jsem se setkal v aktuálně studovaném kurzu 4it414 

Řízení projektů IS/ICT, při práci v Microsoft Projectu. V porovnání s tímto nástrojem se Easy 

Project zdá až příliš snadným. 

OBRÁZEK 1: LOGO NÁSTROJE 

Co je Easy Project? 
 

Easy Project je jednoduchá a přehledná webová aplikace na řízení projektů, která 

Vám zefektivní Vaše firemní procesy a plánování, zkoordinuje práci týmu a umožní vzdáleně 

pracovat z domu či spolupracovat s externisty.  

Původ Easy Project 
 

Easy Project je produktem firmy Easy Software, což je česká firma, 100% financována 

z vlastního kapitálu tří společníků. Díky používání easyProjectu mohla firma vyrůst do 

současné podoby. V současnosti na vývoji software spolupracuje Akademie Věd v rámci 

rozvojového projektu. Easy Project je vyvíjen podle filozofie Getting Real a inspiruje se 

celosvětově úspěšným softwarem Basecamp. Díky výše uvedenému bylo i na mém krátkém 

setkání se s nástrojem patrné, že probíhjí ze strany firmy Easy Software neustálé, byť 

http://old.easyproject.cz/nas-pristup-k-vyvoji-getting-real
http://old.easyproject.cz/nas-pristup-k-vyvoji-getting-real
http://basecamphq.com/
http://basecamphq.com/
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v některých případech kosmetické, změny, které byly, předpokládám, v návaznosti na 

aktuálních požadavcích, či zkušeností při použití uživatelů nástroje. 

Getting real 
Komplexní přístup k projektování, tvorbě, údržbě a vývoji úspěšných webových 

aplikací. Getting real je opravdu revolučním přístupem k vývoji software, který reflektuje 

požadavky a specifika současné informační společnosti. Getting real = méně je více. Tradiční 

marketingový obchodní přístup k vývoji software je založen na domněnce, že musíme 

předběhnout naší konkurenci. To znamená, že když někdo má 15 funkcí, my jich musíme 30. 

Když někdo utratí 20, my musíme utratit 40. Tento druh psychické studené války je slepou 

uličkou, kterou zavedli softwaroví giganti minulého informačního věku, když za účelem 

opakovaných prodejů museli přicházet s novými a novými funkcemi. Getting real jde 

opačnou cestou: 

 méně funkcí 

 méně voleb 

 méně lidí 

 firemní struktury 

 méně meetingů 

 hlavně méně slibů a rychlejší vývoj 

Hlavní funkce informačního systému Easy Project 
 

Plánování projektů 
 Neomezené množství projektů 

 Veřejné / neveřejné projekty (neveřejné projekty vidí jen členi projektového týmu) 

 Podprojekty k projektům 

 Přehledný výpis projektů s možností filtrování  

 Nastavení rolí a práv uživatelů pro projekt 

 Sestavení projektového týmu - přiřazení uživatelů k projektu  

 Přikládání souborů k projektu 

 Novinky projektu 

 Úkoly k projektu s termínem, prioritou a zodpovědnou osobou 

 

Organizace vlastní práce 
 Funkce "moje stránka" pro každodenní organizaci práce  

 Možnost úpravy "mojí stránky" dle potřeb každého uživatele 

 Přehled Vašich úkolů s prioritou a termínem  

 Vše k dispozici on-line 
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Efektivní dělba práce 
 Přehledy úkolů k projektům (termín, % dokončenosti, priorita, zodpovědná osoba)  

 Zaznamenávaní odpracovaných hodin k úkolům 

 Přehledy úkolů k uživatelům  

 Osobní přehledy úkolů 

 Oznamování úkolů a změn stavů emailem  

 Export seznamů úkolů 

 Stavy úkolů (nový, v řešení, hotov)  

 Přikládání souborů k úkolům 

 Ganttovy diagramy úkolů k projektům  

 Kalendáře úkolů k projektu i uživateli 

 

Rozpočty 
 Celkové náklady projekt 

 Mzdové náklady na projekt  

 Kontrola nákladů oproti rozpočtu 
- automatické upozornění při překročení nákladů  

 Hodinová sazba dle uživatelů/ typů aktivit  

 Náklady na jednotlivé typy aktivit 
- např. náklady na administrativu/ projektování 

 

Reporty pro trvalý přehled 
 Export všech tabulek 

 Odpracované hodiny k projektu/ uživateli  

 Rychlá kontrola nákladů projektu nebo úkolu 

 Vyřešené/ otevřené úkoly k projektu/ uživateli  

 Přehled nahlášených úkolů pro manažery 

Jak vypadá?  
 

Pro popis funkcionalit nástroje jsem zvolil způsob obrázků se screenshoty aplikace, 

které se pokusím stručným způsobem popsat, nicméně, jak bude dále patrné, intuitivní 

povaha celé aplikace by toto snad ani nevyžadovala. 
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Osobní stránka uživatele 

 
Na úvodní stránce nástroje je vidět přehledné zobrazení projektů, kterých se daný 

uživatel účastní, úkoly které musí plnit, tříděné dle priorit a zobrazené dle týdenního 

kalendáře. Tuto obrazovku lze modifikovat, podle potřeby, nebo podle možností případných 

modulárních rozšíření aplikace. 

Portfolio projektů 
 

OBRÁZEK 2: OSOBNÍ STRÁNKA UŽIVATELE 

OBRÁZEK 3: PORTFOLIO PROJEKTŮ 
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Na této obrazovce je vidět projektové portfolio celého systému. Tyto projekty se 

mohou dále dělit na podprojekty. Je zde možné vytvořit nové projekty, případně vytvořit 

nové projekty podle šablony.  

Přehledová stránka projektu 

 

Na této obrazovce je vidět detailní přehled projektu, lze vidět projektový tým, dané 

úkoly a milníky, splněné termíny a schůzky, na které je možné zvát další uživatele. 

 
  

OBRÁZEK 4: PŘEHLED PROJEKTU 
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Úkoly projektu 

Zde je možné vidět všechny úkoly projektu, seřazeny podle priority. Je zde možné 

úkoly filtrovat podle pracovníků. Jsou zde termíny splnění a aktuální progress daného úkolu. 

Odpracovaný čas projektu 
 

OBRÁZEK 5: ÚKOLY PROJEKTU 

OBRÁZEK 6: ODPRACOVANÝ ČAS PROJEKTU 



easyPROJECT 

 

 Str. 10 

Zde je možné vidě odpracovaný čas všech pracovníku na daném projektu. Je možné 

vybrat časový interval od kdy do kdy. Je zde vidět na k jakým úkolům je čas přiřazen a o jak 

kritické úkoly se jedná. 

Dokumenty projektu 

 

Na této stránce jsou zobrazeny dokumenty, které jsou dostupné pro daný projekt. 

Dokumenty jsou verzovány a je možné přiřazovat práva k dokumentům. 

 
  

OBRÁZEK 7: DOKUMENTY PROJEKTU 
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Milníky projektu 

V sekci milníky jsou přehledně zobrazeny milníky a jejich spojitost s úkoly projektu, 

jejich priority a progress. 

Ganttův diagram 
 

OBRÁZEK 8: MILNÍKY PROJEKTU 

OBRÁZEK 9: GANTTŮV DIAGRAM 
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V ganttově diagramu je přehledně znízorněný postup jednotlivých fází projektu. Vše 

je ovládáno jednoduchým způsobem drag&drop. 

Detail úkolu 

 

Na obrazovce s detailem úkolu jsou zobrazeny atributy daného úkolu, včetně splnění 

daných termínů. Je zde historie změn, související úkoly a soubory související s úkolem a jejich 

stav. 

  

OBRÁZEK 10: DETAIL ÚKOLU 
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Šablony projektů 

 
Jednou z velmi užitečných funkcí nástroje Easy Project je možnost vytváření šablon 

projektů, ze kterých je pak možné jednoduše a rychle vytvářet nové projekty, včetně 

jednotlivých úkolů. 

Dostupnost 
 

Easy Project je webová aplikace přístupná přes internetový prohlížeč. Tudíž není 

třeba žádné instalace aplikačního SW.  

Nákup a platby za SW jsou v podobě licencí, které je možné objednat přes e-shop na 

stránkách produktu. Je možné vybrat z jedné z pěti variant, které by měli odpovídat 

konkrétnímu využití, včetně varianty individual, kdy je vše konzultováno a nastaveno se 

zástupci společnosti Easy Software, s.r.o. 

Dále je možné rozšířit základní funkce Easy Projectu o další moduly, jako jsou 

například Rozpočty projektů, Databáze znalostí - funkční schema, Mzdové a fakturační 

výkazy projektů a Manažerská upozornění a výstrahy, které je možné zakoupit také on-line.  

OBRÁZEK 11: ŠABLONY PROJEKTŮ 

http://www.easyproject.cz/cz/e-shop
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Činnosti spojené s provozem a údržbou jsou vypsány v následujícím obrázku. Díky 

zakoupení licence produktu, společnost nabízí 50% slevu na pořízení nové verze. 

 

 

Easy Project je také možné používat na mobilních zařízeních. Je možné využít tento produkt 

na platformách iOS a Andoid. 

OBRÁZEK 13: PROVOZ A ÚDRŽBA ZAHRNUJÍ 

OBRÁZEK 12: DOSTUPNÉ LICENCE EASY PROJECTU 



easyPROJECT 

 

 Str. 15 

 

OBRÁZEK 14: MOBILNÍ APLIKACE 

Porovnání  
 

Obecně lze říci  
 Easy Project je jednoduchý, 20% funkcí přináší 80% užitku 

 Pěkná grafika a přívětivost uživatelského rozhraní 

 Nižší cena 

 Snadností úprav "na míru" 

 Flexibilnější při pořízení lze si vybrat SW podle požadované funkcionality 

Ve srovnání s produktem: 

Microsoft Project 
jednodušší, levnější, nenáročný na technologickou infrastrukturu, více zaměřen na 

komunikaci a reálné manažerské řízení, méně zaměřen na plánování, webová aplikace, český 

Primavera 
10-100 x levnější, mnohem jednodušší, rychleji využitelný, pro menší týmy a 

organizace, flexibilnější, český 
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e-Way-CRM 
nezávislý na dalším software, není nutné nic instalovat na váš počítat,  levnější, méně 

zbytečných funkcí, jednodušší na úpravu pro konkrétní firmy 

Atollon workshop 
rychleji implementovatelný, intuitivněji ovládatelný, s jasnou cenovou politikou 

Basecamp 
obsahuje více manažerských funkcí, je srovnatelný v grafice a uživatelském, 

postavený na stejné technologii, český 

Závěrem  
 

Nástroj Easy Project je intuitivní a přehledný. Snaží se profilovat jako nástroj nejen 

pro řízení projektů, ale jako manažerský nástroj pro řízení celého podniku, který může být 

výstupem pro účetní systémy, pokud jsou dokoupeny správné moduly.  

Velkou výhodou tohoto nástroje je, že je od českého výrobce, tudíž je plně 

lokalizován, taktéž podpora je v českém jazyce. Další výhodou je velmi intuitivní a přehledné 

uživatelské rozhraní, které svým grafickým zpracováním šetří nejen čas při hledání 

požadovaných informací, ale také mentální práci, protože je náročné z nestrukturovaných 

dat a čísel vyčíst znalosti, oproti přehledným grafickým údajům. 

Při hodnocení daného nástroje a jeho použití se zdá být patrné, že nástroj využívají 

spíše firmy zaměřující se na jiné obory než je IT (výroba, stavebnictví, služby, veřejná správa). 

Byť se dá říci, že nástroj je spíše vhodný pro menší týmy, menší projekty a menší firmy, mezi 

případy užití je možné najít i velká jména jako je Triglav, nebo Ministerstvo obrany. Z oboru 

IT je zákazníkem známá Casablanca INT. 

Je třeba podotknout, že toto je pouze nástroj, pokud chceme dosáhnout 

směrodatných výstupů. Je třeba ho správně a pravidelně používat. Nástroj není schopen 

odvést práci za pracovníky, jedná se o pomůcku, která práci ulehčí/ zkvalitní. 

Nástroj získal ohodnocení IT produkt roku 2010 od magazínu Computerworld. 
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