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1 . Úvod 

Abychom úspěšně dokázali uplatnit principy štíhlého řízení projektu (Lean Project          

Management) ve firmě, je potřeba dbát na určité ukazatele, které nám mohou mnoho o              

aktuálním stavu firmy napovědět. Je nutné vybrat správné, které mají v sobě vyšší             

informační hodnotu, neboť na základě nich bychom měli být schopni stanovit, zda se naší              

firmě daří, či nikoliv. Poté je nutné si stanovit si metriky, podle kterých hodnotíme, zda               

ukazatelé nabývají pro nás pozitivních hodnot, nebo záporných. To všechno lze docílit            

použitím správných analytických nástrojů, které nám zviditelňují věci, které bychom nebyli           

schopni vidět na první pohled. Souhrn těchto ukazatelů a nástrojů jsou akcischopné            

analytiky . 1

2. Cíl semestrální práce 

V první řadě si vysvětlíme, co vlastně štíhlé řízení projektu je, a v čem se od klasického                 

projektového řízení liší. Dále popíšeme analytické nástroje a ukazatele, souhrnně          

označovány jako akcischopné analytiky (actionable analytics), kdy se používají a co z nich             

lze vyvodit. Dalším cílem práce je zmíněné nástroje demonstrovat ve vybraných           

programech podporující akcischopné analytiky.  

 

Na konci práce bychom měli být schopni zodpovědět otázky: Je štíhlé projektové řízení             

užitečné? Kdy bychom jejich principy měli aplikovat a naopak, kdy je lepší zvolit konvenční              

metody a štíhlé metodě se vyhnout? V čem spočívá hlavní přidaná hodnota těchto             

akcischopných analytik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Popřípadě efektivní/účinné nástroje a ukazatele 
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3. Štíhlé projektové řízení (Lean Project Managment) 

3.1. Úvod ke vzniku Lean Project Managementu 
 

Původ Lean Project Managementu pochází z metodiky Lean, která byla vymyšlena v            
Japonsku. Na konci 2. Světové války byly do Japonska vysláni Američtí vědci, aby pomohli              
oživit Japonskou ekonomiku - Japanese Union of Scientists and Engineers (JUSE), která byla             
v dezolátním stavu po válce. Jedním z těchto vědců byl W. Edwards Deming (14. října               
1900- 20. prosince.1993). Edwards Deming poté využil učení profesora statistiky Walter A.            
Shewharta (18. března 1891 - 11. března 1967) a začal Japonské firmy vyučovat principy              
štíhlé výroby.  

V roce 1980 zjistili západní firmy, že Japonské firmy je předčili, začali se od Japonských               
firem učit. Lean metody se vracely zpět do západu.  

V roce 2007 bylo na jedné konferenci institutu řízení projektu popsán Lean Project             
Management. Jeho autor byl Aziz Moujib. Aziz Moujib určil 5 nejdůležitějších principů, které             
formují Lean Project management, přebral je přímo z metody Lean. 

5 principů Lean Project Managementu (řízení projektu): 

● určit hodnotu v očích zákazníka, 
● identifikovat tok hodnot a zamezit plýtvání, 
● vytvořit tok hodnot „tažený“ zákazníkem,  
● zapojit a zplnomocnit zaměstnance,  
● neustálé zlepšování ve snaze o dokonalost.  

3.2. Popis Lean Project Management ( Štíhlé projektové řízení) 
Využívá událostmi řízené metody pro řízení projektu se zaměřením na neustálém zlepšení            

procesů.  

Klade důraz především na: 

● Kvalita 
● Posílení vzájemné spolupráce mezi týmy 
● Datová analýza 
● Zvýšení hodnoty pro zákazníka 
● eliminace plýtvání 

Metodologie Lean Project Managementu se hodně zaměřují na detailní plánování, vizuální           
nástroje, analýzy, zlepšování procesů.  
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Jako nadprodukci se považuje přílíš nadměrná produkce věcí, které nemají pro           
naše zákazníky hodnotu, u softwaru se jako nadprodukce označuje program, který           
byl vytvořen ještě předtím, než po něm začala existovat poptávka. 

Jako čekání se považuje čas, kdy je produkt připraven pro další fázi v produkčním              
cyklu. Také může nastat kvůli bottlenecku (limitace), případně když je produkt již            
připraven prodalší fázi v produkčním cyklu, ale ta fáze ještě není pro produkt             
připravena. 

S transportací se setkáme při plýtvání spíše ve výrobě, kdy fyzický produkt je             
převážen z místa A do místa B. Cena transportace může být příliš vysoká, časově              
trvá příliš, případně nastává mnoho vad během převážení produktu. 

Nadprocesování se považuje, pokud děláme zbytečné věci, které nejsou potřeba          
pro výrobu produktu. Zbytečně opotřebujeme nástroje, stroje, platíme navíc         
zaměstnance. Mělo by se zvolit jen takové množství zaměstanců, které je nutno pro             
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kompletizaci produktu. 

Skladování v manufaktuře stojí mnoho pěnez. Měli bychom skladovat co nejméně           
můžeme. 

Během výroby se plýtvá i příliš mnoho pohybů. Například zaměstnanec by neměl            
chodit příliš daleko, aby mohl svůj úkol splnit, všechno by mělo být na blízku. Při               
programování by zase programátoři neměli jezdit nikam daleko do práce, případně,           
když potřebují určité prostředy. 

Defekty jsou posledním bodem při plýtvání. Měli bychom zamezit defektům. Neboť           
vadné produkty nelze prodat, ubírají zisk. Případně tyto vadné produkty je nutné            
předělat a to stojí mnoho času i pěnez. 

Pět fází štíhlého projektového řízení: 

● Zahájit 
● Plánovat 
● Vykonat 
● Monitorovat 
● Zkompletizování projektu 

3.3 Štíhlé projektové řízení VS klasické projektové řízení 
 

V štíhlém projektovém řízení je daleko méně úrovní v řízení, každý v týmu má svoje               
slovo a může svoje nápady a názor říct. Kdežto v klasickém dochází náleží všechny              
pravomoce vedoucím, kteří za projekt zodpovídají. To může mít svoje výhody i            
nevýhody, jako například, když dojde k inovaci produktu, anebo vychytání chyb.           
Jako pracující na projektu má právě bežný zaměstnanec daleko větší přehled           
ohledně produktu a jeho feedback může pomoct k nalezení problému daleko dřív.            
Také dochází k omezení proudu informací, kdy všichni v týmu nemusí disponovat            
stejnými informacemi.  

Štíhlé projektové řízení taktéž vzhlíží na projekt z jiného úhlu, než klasické, kdy v              
Lean managementu se daleko více řeší procesy, kdežto klasický management          
vzhlíží na danou věc jako jednolitý projekt. Lean se snaží neustále zlepšovat            
procesy, aby finální produkt byl co nejlepší, kdežto klasický s těmito vylepšeními            
nepočítá, řeší produkt spíše jako dokonalý v ten moment, kdy je dokončen. 

V dnešní době ovšem neexistuje firma, která by byla používala metody jen jedné             
strany, ale spíše dochází k aplikování obou metod pro nejlepší efektivitu.  
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4. Akcischopné analytiky (Actionable Analytics) 
 

Jedním z hlavních zaměřením IT sektoru v nadcházejících letech je schopnost analyzovat            

data, tak že je definujeme, aby byly, co nejrychleji schopné docílit určitý cíl. Tenhle              

analytický framework taky znám pod pojmem akcischopné analytiky je již určitou dobu v             2

podvědomí, business analytici a IT experti po celém světě již pracují na různé metodika, jak               

správně zpracovat návod na akcischopné analytiky. V poslední době existuje příliš mnoho            

dat po celé webové síti a dalších technologických nástrojů a srovnáním s dostupnými             

analytickými nástroji, které dokážou pohltit toto množství, není reálné. Momentálně jsou           

business analytici a IT experti schopni pracovat jen s omezeným počtem dat za pomoci              

akcischopných rozhodování, proto jsou v současnosti akcischopné analytiky jedno z          

největších výzev v sektoru analýzy dat. [1] 

V této kapitole se práce bude zabývat všemi důležitými ukazateli a nástroji této analytiky ve               

štíhlém řízení projektů. 

 

4.1. Ukazatele 

 

Nedílnou součástí každé analýzy, a to nejen IT zaměřené, jsou ukazatele, pomocí kterých             

měříme a impretujeme naše výsledky našeho zkoumání. Pro naší práci jsou vybrány 3             

nejdůležitější ukazatele štíhlého projektového řízení, kterými jsou: 

 

1. Časový cyklu (Cycle Time) 

2. Průtok (Throughput) 

3. Probíhající práce (Work in Progress) 

 

4.1.1. Časový cyklus  

Časový cyklus je nejdůležitějším ukazatelem celého šíthlého managmentu, neboť čas hraje           

největším roli v tomto plánování. Je to doba, která je potřebná k dokončení určitého              

úkolu, a to od začátku její definice až po její konec, při předání její hodnoty dále do                 

workflow. 

4.1.2. Průtok 

Průtok, neboli taky definován jako výkonnost, propustnost či produktivita, je ukazatel,           

který se vyskytuje nejen v oblasti IT, ale v jiných odvětvích života, a zaměřuje se na objem                 

práce, kterou je schopný vyprodukovat či “protéct” za určitý časový úsek. 

2 Popřípadě efektivní/účinné nástroje a ukazatele 
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4.1.3. Probíhající práce 

Probíhající práce je ukazatel, který se ve štíhlém projektového řízení koncentruje zejména            

na práci, která je omezována, tak že se dělá jen nezbytně nutná práce, a to tím, že                 

projektový manažer ukáže, co a jak má tým udělat. Ve štíhlém projektového řízení se nijak               

nedbá na pravidlech a stanovisek, nýbrž zde znova hraje velkou čas a nejrychlejším             

způsobem, jak přinutit tým k co největší efektivnovosti práce je přímo ukázat postup             

řešení problematiky. 

 

4.2. Nástroje vizualizace 

K pochopení následující kapitole je zapotřebí ukázat příklady na fiktivních, ale zcela            

reálných projektech ve štíhlém projektového řízení. 

 4.2.1. Kumulativní diagram průběh práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitějším a nejnázornějším diagram štíhlého projektového řízení je kumulativní         

diagram průběhu práce, neboť poskytuje projektovému manažerovi koherentní pohled na          

celý průběh práce ve vybraném časovém úseku s náležitou výkonností/průtokem. Hlavní           

podstatou této analýzy, je sledovat stabilitu workflow v týmu, průběh mezi hotovou,            

rozdělanou a nadefinovanou prací a v neposlední řadě měření průměrné dobu úkolu. 

Stabilita projektu je měřena dle rozdílu jednotlivých pás vyobrazených na obrázku, ve            

kterém každá barva určuje úkoly v rozdílné fázi projektu. Čím je rozdíl úkolu vertikálně              

menší, tím je větší stabilita a efektivnost workflow v celém projektu.  
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 4.2.2. Histogram časového cyklu 

 

Histogram časového cyklu závisí zejména na      

sběr již zrealizovaných dat, v případě této       

práce jsou analyzovány časové cykly každých      

provedených úkolů. 

Hlavním cílem tohoto grafu je, názorně      

vyobrazit objem úkolů projektu dle jejich      

časových cyklů. 

 

4.2.3. Histogram průtoku 

 

Histogram výkonnosti je též zaměřen na      

provedené úkoly v konkrétním časovém     

úseku jako histogram časového cyklu. 

V tomto případě, sledujeme průtočnost úkolů      

pomocí jejich časové efektivnost k danému      

projektu. 

 

4.2.4. Korelační diagram časového cyklu 

 

Korelační diagram časového cyklu je bodový      

graf, ve kterém body reprezentují jména      

konkrétních úkolů v projektu s jejich      

časovým vývojem. 

V diagramu se sledují časové cykly      

veškerých úkolů v projektu a na základě       

nich lze predikovat jejich průměrných     

časový cyklus pro další období.. 
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4.2.5. Diagram progresu průběhu práce 

 

Diagram průběhu práce je velmi podobný      

korelačnímu diagramu časové cyklu, avšak v      

tomhle případě se měří a sleduje zcela jiné        

východiska. Diagram je měřen v průběhu      

práce, ve kterém jsou vyobrazeny úkoly      

barevně rozlišené dle jejich významnosti a      

rozmístěných v určitých fázích projektu. 

 

Diagram umožňuje projektovému manažerovi    

a také stakeholderovy stav průběžné práce v       

projektu. Dále se v diagramu hledají      

bottlenecky neboli úzká hrdla, která znamenají limitující či jinak rizikové prvky projektu, tím             

pádem zpomalení celého workflow v projektu 

 

 

4.2.6. Diagram efektivnosti průběhu práce 

 

Diagram efektivnosti průběhu práce je histogram,      

který sleduje současný stav projektu na základě       

rozpoložení efektivnost úkolů v projektech. 

Pomocí diagramu lze odhadnout poměr efektivních      

ku neefektivních úkolech na projektech, a tím       

pádem zhodnotit průběžnou práci v týmu, v       

neakceptovatelné průtočnosti, pak změnit    

dosavadní průběh práce. 
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4.2.7. Diagram s využitím Monte Carlo simulace 

 

Diagram simulace Monte Carlo pracuje na základě 

sběru velkého množství již provedených úkolů a 

na základě matematického výpočtu predikuje jaký 

je nejideálnější počet úkolů potřebných k realizaci 

pro zvolené období.  
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5. Příklady SW s podporou efektivních nástrojů a ukazatelů 

5.1 LeanKit 

LeanKit - Kumulativní diagram průběhu práce (flow diagram) 

 

 

LeanKit - Histogram časového cyklu (cycle time) 
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5.2 ActionableAgile 

ActionableAgile - Kumulativní diagram průběhu práce (cumulative flow diagram) 

 

 

ActionableAgile - Histogram časového cyklu (cycle time histogram) 
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ActionableAgile - Monte Carlo: Kdy (Monte Carlo: When) 

 

5.3 Kanbanize 

Kanbanize - Korelační diagram časového cyklu (cycle time scatterplot) 
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Kanbanize - Dashboard 

 

5.4 Kanbantool 

KanbanTool - Kumulativní diagram průběhu práce (cumulative flow diagram) 
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KanbanTool - Diagram časového cyklu (cycle time) 
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6. Závěr 
Principy Leanu pomáhají vylepšení procesů a zpřehledňují řízení projektu. Díky ukazatelům, které 
se nám zobrazují pomocí grafických nástrojů dokážeme určit, jaké metriky jsou důležitější a tím se 
můžeme zaměřit na takové problémy, které nám na první pohled mohou uniknout. Všechny snahy 
a práce teamu jsou měřitelné a hlavně viditelné. Měli bychom ovšem dávat ale pozor, kterému 
nástroji dáme přednost a určit váhu, který pro nás každý nástroj má.  V ideálním případě by každý 
zodpovedný vedoucí projektu měl ovšem používat svůj zdravý úsudek a zkušenosti, nebýt příliš 
závislý na tyto nástroje, neboť se může stát, že tyto nástroje nepokrývají všechny skutečnosti a 
především za nás konečný rozhodnutí neučiní. 
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