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Abstrakt 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť úspešnosť inovačného projektu tvorby inter-

ného app storu v spoločnosti XY. V práci je vypracovaný posudok súčasného stavu pro-

jektu, jeho výsledkov a aktuálneho postavenia v rámci firmy. V teoretickej časti sa ve-

nuje pozornosť charakterizácii základných pojmov problematiky a metódam hodnote-

nia projektu. Poznatky vymedzené v teoretickej časti sú potom aplikované v praktickej 

časti. V tej je najskôr predstavený projekt a jeho hlavné funkcie prostredníctvom štruk-

túrovaného rozhovoru s projektovým manažérom a následne sú zostavené analýzy 

hodnotenia projektu.  

Hodnotia sa základné charakteristiky projektu, počiatočné ciele a ich naplnenie. Súčas-

ťou práce je taktiež analýza rizík, hodnotenie projektového trojimperatívu, hodnotenie 

okolia projektu prostredníctvom Porterovej analýzy piatich konkurenčných síl. Na zá-

ver je zostavená SWOT analýza projektu.  

Výsledkom práce bude vytvorenie zostavy metód vhodných na implementáciu pri 

hodnotení projektu. Na základe výsledkov z týchto metód bude formulovaný záver, či 

si dá tento projekt požadovať za úspešný alebo nie. 

 

Kľúčové slová 

Projekt, mobilná aplikácia, app store, analýza projektu, SWOT analýza, analýza rizík 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is to evaluate the success of the innovative project of 

creating an internal Appstore in the company XY. The work includes an assessment of 

the current state of the project, its results and the current position within the company. 

In the theoretical section, attention is paid to the characterization of the underlying 

concepts of the problem and the methods of evaluating the project. The knowledge 

defined in the theoretical part is then applied to the practical part. This first presents 

the project and its main functions through a structured dialogue with the project ma-

nager, and then analyses of the project’s evaluation. The main characteristics of the 

project, its specific objectives and their implementation shall be evaluated. The work 

also includes risk analysis, evaluation of the three-pronged approach, evaluation of the 

three-pronged approach and project evaluation through the Porter analysis of the five 

competing forces. Finally, a SWOT analysis of the project is prepared. 
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Úvod 

Mobilné aplikácie sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života väčšiny ľudí. Spô-

soby ich využitia sú prakticky neobmedzené, pričom ide najčastejšie o zábavu alebo 

udržiavanie kontaktu s blízkymi. Pre firmy môžu mobilné aplikácie predstavovať ná-

stroj, prostredníctvom ktorého zvyšujú svoju efektivitu a tým znižujú prevádzkové ná-

klady. Mnoho firiem, obzvlášť nadnárodných, stále viac zahŕňa využívanie mobilných 

aplikácií do každodenného chodu podniku. Aplikácie sú pre firmu vyvíjané na mieru, 

väčšinou externými subjektmi a následne uložené vo verejných app storoch. Takéto 

riešenie však so sebou prináša aj určité obavy, ktoré musí firma vziať do úvahy pred 

tým, ako ich začne vo veľkom využívať. Medzi tieto obavy je možné zahrnúť napríklad 

riziko úniku citlivých informácií alebo prílišnú závislosť na dodávateľovi. Z týchto dôvo-

dov niektoré dostatočne veľké firmy volia možnosť vytvoriť si svoj vlastný app store 

a vyhnúť sa tak externým hrozbám. Jeden takýto app store bude predmetom skúma-

nia tejto diplomovej práce.  

  

Hodnotenie IT projektov je zložitou záležitosťou pri, ktorej nie je možné stanoviť presný 

postup. Taktiež nie je možné spoľahlivo vymedziť konkrétne metódy, ktoré sú a ktoré 

nie sú vhodné na hodnotenie takýchto projektov. To primárne vychádza z ich rôznoro-

dej povahy a faktu, že väčšina IT projektov v rámci firmy je zameraná na vývoj nového 

produktu alebo funkcionality. Väčšina odborných publikácií zameraných na hodnote-

nie IT projektov sa zhoduje  v tom, že metódy sa odvíjajú od charakteru konkrétneho 

projektu, pritom spôsob, akým bol hodnotený jeden projekt, môže byť nepoužiteľný 

pre druhý. Z tohto dôvodu je hodnotenie IT projektov relatívne nepredvídateľné a vyu-

žité metódy musia byť mierne upravené tak, aby skutočne odpovedali charakteru a ná-

ležitostiam projektu.      

 

Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť projekt interného app storu spoločnosti XY a na-

vrhnúť zostavu metód vhodných na implementáciu pri jeho pravidelnom hodnotení. 

Hlavným dôvodom voľby tejto témy je fakt, že súčasné metódy využívané na hodno-

tenie app storu sa sústredia výhradne na analýzu konkrétnych funkcií. Väčšinou ide 

o sledovanie konkrétnych technických parametrov, ktoré nie je možné spojiť do jed-

ného konzistentného celku tak, aby sme získali kompletný prehľad o app store. Z tohto 

dôvodu autor tejto práce prišiel k záveru, že by bolo vhodné vytvoriť zostavu metód, 

ktoré by managementu projektu poskytli celkový prehľad a taktiež určili smer ďalšieho 

rozvoja projektu.  

 

Diplomová práca sa celkovo skladá z dvoch častí, teoretickej a praktickej.  

Teoretická časť je najskôr zameraná na popis základných pojmov, ako sú  inovácie, pro-

jekt a IT projekt. Na to nadväzuje charakteristikou metód hodnotenia projektu, ktoré sú 

následne využité v praktickej časti.  
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Praktická časť pozostáva z popisu metodiky práce a bližšieho predstavenia skúma-

ného projektu. Zber dát bol uskutočnený prostredníctvom polo-štruktúrovaných roz-

hovorov s projektovým tímom app storu. Získané informácie sú následne aplikovaná 

pri analýze rizík zostavenej podľa metodiky RIPRAN. Za analýzou rizík nasleduje ana-

lýza externého prostredia prostredníctvom Porterových piatich konkurenčných síl. 

Hodnotenie projektu je zakončené analýzou SWOT, doplnenou o matice interných 

a externých faktorov. Kombinácia týchto analýz by mala poskytnúť celkový prehľad 

o aktuálnom stave projektu a slúžiť manažmentu ako základ pre rozhodovanie o bu-

dúcnosti tohto projektu.  

V poslednej kapitole sú zhrnuté závery získané z uskutočnených analýz. Charakteris-

tika najvýznamnejších rizík a ich scenárov, ktoré majú závažný vplyv na projekt. Nasle-

duje formulácia vplyvných faktorov externého prostredia v Porterovej analýze piatich 

konkurenčných síl. Následne sú zhrnuté výsledky SWOT analýzy doplnené o matice IFE 

a EFE, ktorých kombináciou v IE matici je navrhnutá stratégia pre ďalší rozvoj projektu. 

Záver práce tvorí zostavený návrh, ktoré z použitých metód je vhodné v budúcnosti ap-

likovať na skúmaný projekt.  
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1 Inovácie a ich charakteristika 

Slovo inovácia bolo prvýkrát použité v oblasti technických vied. V rôznych literatúrach 

nachádzame nespočetné množstvo definícií slova inovácia. Zo  všetkých môžeme spo-

menúť jednu, ktorá hovorí, že inovácia je „ľubovoľný“ námet alebo vylepšená metóda, 

produkujúca nejakú úžitkovú hodnotu. Je to ľubovoľná zmena vo výrobných metódach, 

ktorá poskytuje výrobcovi výhodu oproti konkurentom, čo z dočasného hľadiska môže 

viesť k monopolu (Molnár, 2002, s.7). 

 

Pravdepodobne najstaršiu definíciu inovácie priniesol americký vedec J. A. Schumpe-

ter v roku 1911, kde nepoužil konkrétne slovo inovácia, ale skôr hovoril o nových kom-

bináciách vývojových zmien. Spolu  definoval päť hlavných vývojových zmien (Kováč 

et al., 2011, s. 7): 

 

• Používanie nových výrobných procesov alebo výrobnej techniky 

• Zavádzanie nových výrobkov 

• Využívanie nových materiálov a surovín 

• Zmeny v distribúcii, predaji a organizácii výroby 

• Otváranie nových trhov.  

 

Inovačná firma 

 

Jedná sa o firmu, ktorá má vysoký podiel inovačných výrobkov, využíva vyspelé tech-

nológie a inovatívne riadenie. Medzi hlavné znaky takejto firmy môžeme zaradiť (Ko-

váč, 2002, s. 8-9).:  

 

• Primeraná variabilita firmy a rýchlosť zmien 

• Veľké investície do know-how, technológií, výskumu a pod. 

• Kvalita produkcie 

• Decentralizácia riadenia 

• Snaha odstrániť nadbytočnosť (Kováč, 2002, s. 8-9). 

 

1.1 Klasifikácia inovácií 

Rovnako ako definícií inovácií, tak aj ich delení je nespočetné množstvo, ako príklad 

pre naše potreby môžeme použiť Oslo Manuál OECD, ktorý charakterizuje štyri zá-

kladné tipy inovácií nasledovne (Zaušková et al., 2012, s. 54 – 56): 

 

1. Produktové inovácie sú inovácie, do ktorých zahŕňame zmeny v schopnostiach 

výrobkov a služieb a to prostredníctvom zavádzania nových produktov/služieb 

alebo vylepšením už existujúcich. Zásadné zlepšenie sa väčšinou odráža 
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v technických parametroch daného produktu, súčiastkach, prípadne v zabudo-

vanom softvéri, úžitkovej hodnote a iných parametroch. Základom týchto ino-

vácií je využitie nových poznatkov, technológií alebo v určitých prípadoch no-

vých kombinácií, už existujúcich, výrobných postupov. Inovácie v sektore slu-

žieb sú špecifické, väčšinou naberajú podobu významných zlepšení kvality slu-

žieb, alebo ich rozšírenie o nové funkcie. V každom prípade je však cieľom ino-

vácie zvýšenie podielu na trhu. 

 

2. Inovácie procesu predstavujú implementáciu inovatívnych postupov, ktoré 

väčšinou idú ruka v ruke so zavádzaním nových výrobných zariadení alebo ob-

služného softvéru. Tieto inovácie môžu byť uskutočnené aj v oblasti podpo-

rných služieb. Ich hlavným cieľom je zníženie nákladov na prevádzku podniku. 

 

3. Organizačné inovácie sú inovácie, ktoré sa sústredia na zavádzanie nových me-

tód v podnikovom riadení. Vonkajších vzťahoch alebo v organizácii pracovného 

miesta. Patrí sem taktiež zavádzanie nových manažérskych postupov, v oblasti 

externých vzťahov ide o nové spôsoby spolupráce s dodávateľmi, konkuren-

ciou, odberateľmi a verejnými inštitúciami. Ako jednu z organizačných inovácií 

môžeme spomenúť aj outsourcing. Jej hlavným cieľom je zníženie nákladov 

transakcií alebo zníženie ceny dodávok.  

 

4. Marketingové inovácie, ako už názov napovedá, zavádzajú nové marketingové 

metódy. Dobrá marketingová metóda je významnou súčasťou predaja výrob-

kov firmy. Môže ísť o zmenu dizajnu daného produktu, zmenu balenia, propa-

gácie produktu, taktiež sa môžu zmeniť aj metódy cenotvorby. Tieto inovácie 

smerujú k zlepšovaniu reakcií na potreby zákazníkov a otváraní nových trhov.   

Inovácie je taktiež možné deliť podľa miery novosti (Rašner, 2008, s. 15-16): 

 

• Prírastkové (inkrementálne) – tieto inovácie vznikajú pri skvalitnení procesov 

a produktov, čo v praxi môže znamenať napríklad nový typový rad telefónov.  

• Radikálne – sú to inovácie, ktoré významným spôsobom vplývajú na zmeny 

v danom odvetví. 

• Systémové – tieto inovácie potrebujú na ich uskutočnenie rôzne zdroje alebo 

určitú snahu, ako príklad môžeme uviesť komunikačné siete.  

 

2 Projekt 

Na otázku „Čo je projekt?“ nepoznáme jednoduchú odpoveď, ako by sa dalo očakávať. 

Vo svetovej literatúre existuje nespočetné množstvo rôznych definícií projektu. Defi-

níciu projektu môžeme stanoviť nasledovne podľa IPMA štandardu ICB v 3.1: „Projekt 

je jedinečný časovo, nákladovo a zdrojovo obmedzený proces realizovaný za účelom 
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vytvorenia definovaných výstupov (rozsah naplnenia projektových cieľov) v požadova-

nej kvalite a v súlade s platnými štandardami a odsúhlasenými požiadavkami.“ (Dole-

žal 2016, s.53).  

Všetky definície však majú spoločné to, že označujú projekt ako definovanú a vyme-

dzenú zmenu z daného pôvodného stavu do stavu cieľového, ako môžeme vidieť na 

nasledujúcom obrázku.  

2.1 Zainteresované strany v projekte 

Zainteresované strany v projekte môžeme rozdeliť na tri role, ktoré môžeme nazvať: 

investor, realizátor a developer.  

 

Investor je človek, ktorého nezaujíma, akým spôsobom projekt prešiel z počiatočného 

stavu do cieľa, ale zaujíma ho prínos, ktorý mu tento projekt prinesie. Ako príklad mô-

žeme uviesť stavbu kancelárskej budovy, do ktorej investor investuje určitú sumu pe-

ňazí. Predmetom jeho záujmu je predovšetkým výnos po dokončení tohto projektu, 

doba návratnosti, rizikovosť investície a pod. To akým spôsobom prebiehala samotná 

stavba nie je predmetom jeho záujmu aspoň do bodu pokiaľ nie je ohrozené dokon-

čenie stavby, alebo návratnosť investície.  

Na opačnej strane potom figuruje realizátor, ktorý rieši, akým spôsobom sa daný pro-

jekt zrealizuje. Hlavným záujmom realizátora je dodržanie technickej stránky veci, pri-

tom budúce použitie výstupov alebo výnos, ktorý tento projekt prinesie, sa nachádza 

mimo jeho záujmu.  

Obrázok 1: Projekt ako zmena pôvodného stavu do stavu cieľového. (zdroj: Doležal, 2016, s.59) 
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Medzi týmito dvoma rolami sa potom nachádza developer, ktorý funguje ako spojovací 

článok. Jeho hlavnou úlohou je riadenie realizátora a zabezpečenie, aby projekt dosia-

hol vopred stanovené parametre tak, aby splnili očakávanie investora. Developer vy-

konáva väčšinu organizačných aktivít, koordináciu, komunikáciu a pod.  

Pokiaľ by sme sa presunuli do firemnej kultúry, názvy investor, developer a realizátor 

môžeme nahradiť za top manažér, projektový manažér a člen projektového tímu. (Do-

ležal 2016, s. 59-62). 

 

2.2 IT projekt 

Definovať IT projekt je ešte o niečo zložitejšie, keďže väčšina zdrojov popisuje iba po-

jem projekt a tú istú definíciu používa aj pre IT projekt. Je však zrejmé, že sa IT projekty 

od iných výrazne odlišujú (Chlapek, 2008):  

• Produkty IT projektov sú väčšinou nehmotné, taktiež je náročnejšie ich defino-

vať a mentálne uchopiť 

• V mnohých prípadoch IT projekty nemajú presne definované zadanie, ciele, po-

žiadavky alebo dokonca konkrétne výstupy, tak ako sme zvyknutí pri projektoch 

iného charakteru 

• IT projekty slúžia na podporu rôznych podnikových procesov a na ich zlepšenie 

• IT projekty nemajú jednotnú terminológiu, metodiku alebo konkrétne techniky, 

akými môžu byť budované.  

 

IT projekty, rovnako ako projekty z iných oblastí, majú svoje špecifikácie. IT projekty sa 

vyznačujú hlavne svojou rôznorodosťou, premenlivosťou, rozsahom a odlišnosťou po-

užívaných technológií.  

 

Rôznorodosť IT projektov sa dá dobre predstaviť na ich rozsahu v rámci danej firmy 

alebo organizácie. Niektoré projekty zasiahnu iba niekoľko užívateľov, ktorí používajú 

konkrétny hardware alebo software, iné zasiahnu stovky až tisíce užívateľov analyzujúc 

niekoľko firemných procesov danej firmy, a to za účelom vývoja nového software, ktorý 

napomáha dosiahnutiu podnikových cieľov.  

 

V oblasti hardwarových projektov platí veľká rozmanitosť. Niektoré projekty môžu vy-

tvárať jednoduché zariadenia každodennej potreby, ako napríklad myš alebo kláves-

nica, iné môžu vyvíjať osobné alebo sálové počítače. V extrémnych prípadoch sa môže 

ísť o projekty budovania podnikových datacentier alebo komunikačných satelitov.  

 

Softwarovo orientované projekty sú vo svojej podstate ešte rozmanitejšie ako tie har-

dwarové. Medzi takéto projekty vieme zaradiť jednoduché produkovanie malých apli-

kácií, cez podnikové informačné systémy, až po komplexné systémy pretínajúce nie-

koľko podnikových procesov. (Schwalbe, 2011, s.77) 
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Dostupné, rýchle informačné technológie a IT projekty sú kľúčovým faktorom konku-

recieschopnosti a produktivity firmy. Podporujú flexibilitu riadenia projektových tímov, 

ktoré sú v mnohých prípadoch rozmiestnené v rôznych častiach sveta, čo v konečnom 

dôsledku výrazne napomáha globalizácii. (Štrach, 2009, s. 12) 

 

2.3 Interné a externé projekty 

Projekty môžeme rozdeliť na interné a externé. Interné projekty sú realizované hlavne 

za účelom získania konkurenčnej výhody alebo z dôvodu zefektívnenia interných pro-

cesov a činností v podniku. Medzi interné projekty môžeme zaradiť IT projekty, inves-

tičné projekty, projekty vývoja a inovácií. Na druhej strane výsledok externého projektu 

je určený pre externého zákazníka, väčšinou sa jedná o dodávku produktu vrátane ser-

visu. (Korecký, Trkovský 2011, s. 47) 

 

Výsledok externých projektov je určený pre externých zákazníkov, pritom výstupom 

týchto projektov je (Korecký, Trkovský 2011, s. 45): 

• Dodávka produktu, ktorá zahŕňa vývoj, výrobu, skúšky, nákup, zavedenie do pre-

vádzky a následne predanie zákazníkovi. 

• Servis daného produktu, ktorý zaručuje zákazníkovi vopred stanovenú prevádz-

kyschopnosť  určených produktov za vopred dohodnutú cenu. 

 

Výsledok interných projektov sa využíva interne v rámci podniku (Korecký, Trkovský 

2011, s. 67): 

• Veľakrát ide o projekty výskumu a vývoja, ktoré prinášajú nové poznatky, pro-

dukty, technológie prospešné pre firmu. 

• Do tejto kategórie taktiež spadajú investičné projekty, ktorých výsledkom je in-

vestícia, či už vo forme stavby, stroja alebo nejakého iného zariadenia. 
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2.4 Projektový imperatív 

Projektový imperatív obsahuje tri základné obmedzenia projektu a to rozsah, čas a ná-

klady, ako môžeme vidieť na obrázku 2. Dimenziu nákladov predstavuje rozpočet pro-

jektu, dimenziu času predstavuje časový harmonogram projektu a dimenziu rozsahu 

charakterizujú špecifikácie vyhotovenia projektu. Pokiaľ skombinujeme tieto tri pod-

mienky, sformuje sa priestor, v ktorom sa vytvára produkt daného projektu.  

 

Tieto obmedzenia sú na sebe závislé, čiže ak sa zmení jedno obmedzenie, zmena na-

stane minimálne u jedného ďalšieho faktoru. Pokiaľ by napríklad zákazník požadoval 

skrátenie času tvorby produktu, dá sa to zrealizovať len za predpokladu zníženia kvality 

alebo zvýšenia ceny produktu (Korecký, Trkovský 2011, s. 39). 

2.5 Program a portfólio 

Program 

Program môže byť definovaný ako „Skupina súvisiacich projektov, podprogramov 

a programových aktivít, ktoré sú spoločne koordinované tak, aby mohli byť získané prí-

nosy nedosiahnuteľné individuálnym riadením (bez vzájomnej koordinácie)“ (Doležal 

2016, s.70). 

Program nie je zložitý a rozsiahly projekt, ale ide o kvalitatívne inú záležitosť. Projekty, 

aj tie, ktoré sú rozsiahle a komplexné, sú zamerané na uskutočňovanie konkrétnych 

cieľov, ktoré sú dobre špecifikované. Pritom management programu sa zaujíma hlavne 

o vzájomné väzby vo vnútri aj okolí programu, riadení zmien a konfigurácie a pod. Hlav-

ným cieľom riadenia programu je dosiahnutie synergie prvkov programu takým spô-

sobom, aby boli dosiahnuté strategické prínosy. 

 

Portfólio 

Portfólio môžeme definovať ako „Súbor projektov, prípadne programov, ktoré nemajú 

spoločný cieľ, a ktoré boli dané dohromady za účelom riadenia, kontroly, koordinácie 

Obrázok 2: Projektový trojimperatív (Zdroj: Rosenau 2007, s.20) 



 14 

a optimalizácie. Projekty a programy v portfóliu sa vzájomne ovplyvňujú väčšinou iba 

zdieľanými zdrojmi a ich časovým rámcom“ (Doležal 2016, s.90). 

Významnou časťou riadenia portfólií je posudzovanie projektov a programov pre nut-

nosť priorizovania pridelenia zdrojov. Inými slovami pri riadení portfólií nejde iba o ko-

ordináciu a optimalizáciu, ale hlavne o to, aby projekty, ktoré nesú najväčší prínos, ne-

prichádzali o zdroje na úkor menej dôležitých projektov. Organizácie si musia uvedo-

miť, že môžu robiť čo uznajú za vhodné, ale nemôžu robiť úplne všetko, čo si vymyslia.  

 

Tabuľka 1: Porovnanie projektu, programu a portfolia Vlastné spracovanie podľa (Doležal 2016, s.96) 

 Projekt Program Portfólio 

Zameranie Dosiahnutie jasne 

definovaných cie-

ľov. 

Zabezpečenie stra-

tegických prínosov. 

Uskutočnenie stra-

tégie ako celku 

alebo významnej 

časti tejto stratégie 

Princíp riadenia Riadenie bežných 

prác na projekte.  

Sledovanie, ako 

postupujú jednot-

livé komponenty 

programu, z dô-

vodu ubezpečenia 

sa o naplnení cie-

ľov, rozpočtov ap.  

Priorizovanie da-

ných prvkov port-

fólia podľa prínosu, 

dostupnosti zdro-

jov ap. 

Primárne sa plá-

nuje 

Konkrétny cieľ, vý-

stupy, časový prie-

beh, rozpočet. 

Hrubý plán, ktorý 

slúži ako vstup pre 

podrobnejšie plá-

novanie kompo-

nent programu. 

Pravidlá na zá-

klade, ktorých sa 

budú riadiť zmeny 

a konfigurácie 

v programe.  

Plánujú sa hlavne 

procesy a pravidlá 

pre zaradenie pro-

jektov/programov 

do portfólií. Rieše-

nie konfliktov ohľa-

dom zdrojov 

Koordinácia V rámci projektu Medzi projektmi vo 

vnútri programu 

a taktiež s okolím 

programu. 

Medzi časťami 

portfólia a jeho 

okolím 

Hierarchická úro-

veň riadenia 

Stredná, vyššia 

stredná 

Vrcholová, vyššia 

stredná 

Vrcholová 
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Zmeny So zmenami sa po-

číta a sú imple-

mentované pro-

cesy pre ich riade-

nie. 

Manažér očakáva 

zmeny prichádza-

júce z vnútra pro-

gramu aj z jeho 

okolia 

Priebežne sú moni-

torované zmeny 

v širšom vonkaj-

šom aj vnútornom 

prostredí 

Hodnotenie úspeš-

nosti 

Hodnotenie podľa 

kvality daného pro-

duktu, dodržanie 

trojimperatívu 

a spokojnosť zá-

kazníka 

Hodnotí sa podľa 

naplnenia potrieb 

a prínosov, pre 

ktoré bol daný pro-

gram spustený. 

Úspešnosť závisí 

na agregovanej in-

vestičnej výkon-

nosti a realizácie 

prínosov konkrét-

neho portfólia 

 

3 Hodnotenie IT projektu 

Úspešnosť IT projektov sa pohybuje na úrovni 16%, zatiaľ čo 31% projektov je zruše-

ných alebo ich iniciatívy sú kompletne opustené. Veľké množstvo projektov je dokon-

čených bez toho, aby dosiahli pôvodne požadované výsledky s ohľadom na čas 

a/alebo technické prevedenie. Vo väčšine prípadov firmy vedia identifikovať hlavné 

dôvody, prečo ich projekty nevyšli. Pokiaľ však chcú zvýšiť úspešnosť týchto IT projek-

tov, musia presnejšie a jasnejšie identifikovať tie faktory, ktoré najviac ovplyvňujú tieto 

projekty (Moraes a Barbin Laurindo 2013). 

 

Veľké množstvo IT projektov je opustených a zrušených v začiatkoch, prípadne počas 

ich trvania, čo im v mnohých prípadoch nedá dostatočný čas uspieť. Úspešnosť IT pro-

jektov sa dá zlepšiť prostredníctvom pevného vedenia, ktoré je podporované silným 

business case, ktorý presne popisuje zdôvodnenia, prečo je potrebné pokračovať 

s projektom. Aby toto bolo účinné, musí management udržať silné vedenie počas ce-

lého života projektu, ktorý začína v momente, keď sa nad projektom začína uvažovať, 

až do bodu, keď sú všetky plánované benefity vytvorené. Business case musí byť ak-

tívne využívaný a neustále aktualizovaný počas plánovania, uskutočnenia a imple-

mentácie projektu (Einhorn, Marnewick a Meredith 2019). 

 

Za úspešný projekt môžeme považovať taký, ktorý kladne odpovedá na nasledujúce 

otázky (Lacko, 2001): 

• Boli dosiahnuté plánované ciele 

• Projekt bol ukončený podľa plánu 

• Bol dodržaný rozpočet 

• Boli využité disponibilné zdroje 

• Realizácia projektu prebehla s optimálnou mierou úsilia 

• Návrh a projekt prebehol akostne 
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• Projekt nevplýva negatívne na svoje okolie, účastníkov projektu ani na iné pro-

jekty 

Všetky tieto faktory dokazujú, že nároky na úspešnosť projektu sú naozaj vysoké. Tieto 

isté kritéria platia aj pre oblasť IT/IS, kde sa veľmi často stretávame s neúspešnými pro-

jektmi. Príčin neúspechu softwrových projektov je mnoho (Lacko, 2001): 

• Základné vymedzenie projektu (ciele, náklady, termín, zdroje) nezodpovedajú 

potrebám a náročnosti projektu 

• Nevhodne použité programovacie metódy 

• Podcenenie nákladov 

• Nesprávne vyhodnotenie počiatočného stavu 

• Neurčito definované ciele 

• Nedostatočné znalosti členov tímu 

• Nedostatočná spolupráca s koncovým užívateľom projektu 

• Nepresný návrh projektu 

• Nesprávne prepojenie na iné projekty 

 

Vyššie zmienené kritériá v určitých prípadoch nemusia byť dostačujúce. Pri hodnotení 

IT projektov v praxi hrá úlohu takzvaný vnímaný úspech. Mnohé projekty nemuseli do-

držať stanovený rozpočet, harmonogram alebo kvalitu a aj napriek tomu ich zaintere-

sovaní ľudia nevnímali ako zlyhanie (Moraes a Barbin Laurindo 2013). 

3.1 Pôsobenie interných a externých faktorov na projekt 

Mnoho neúspechov projektov je spôsobených chybami pracovníkov daného projekto-

vého tímu. Pri softwarových projektoch môže ísť o zlú prácu programátorov. Toto mô-

žeme brať ako interné príčiny neúspechu projektu. Tieto príčiny sú ľahko odstrániteľné 

vhodnou odbornou prípravou členov tímu.  

 

Väčší, negatívnejší a mnohokrát ťažšie predvídateľný vplyv majú faktory prichádzajúce 

z okolia projektu, čiže externé príčiny neúspechu (Lacko, 2001). 
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Vplyvy týchto faktorov môžeme charakterizovať prostredníctvom rozšíreného projek-

tového imperatívu: 

Vo vyššie uvedenom obrázku môžeme vidieť, že pôvodný projektový trojimperatív je 

rozšírený o úžitok, uspokojenie a efektivitu. Model projektového úspechu môžeme po-

tom rozdeliť na interné a externé faktory (Moraes a Barbin Laurindo 2013). 

Interné faktory: 

• Cena – do akej miery skutočná cena súhlasí s pôvodným rozpočtom 

• Čas – do akej miery boli dodržané vopred stanovené termíny 

• Prevedenie – do akej miery projekt spĺňa technické požiadavky 

Externé faktory: 

• Uspokojenie – spokojnosť s procesom, ktorým bol projekt uzavretý 

• Úžitok – projekt sa používa na to, na čo bol pôvodne založený 

• Efektivita – projekt bude priamym prínosom pre užívateľov  

 

Interné faktory sú úzko zviazané a kontrolované daným manažérom, a preto nie sú 

priamo ovplyvnené zákazníkom. Externé faktory sú naopak priamo prepojené so sprá-

vaním zákazníka.  

 

Pri tomto hodnotení je taktiež dôležité, v akej etape projektu sa projekt nachádza. In-

terné faktory, ktoré sú priamo ovplyvniteľné projektovým tímom, sú významnejšie 

v skorších štádiách projektu. Externé faktory, ktoré sa viac odvíjajú od predstavy užíva-

teľa, sú významnejšie až v období po implementácii projektu (Moraes a Barbin Lau-

rindo 2013). 

 

 

 

Obrázok 3: Model projektového úspechu (vlastné spracovanie 

podľa Moraes a Barbin Laurindo 2013 ) 
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3.2 Dôvody zlyhávania IT projektov 

Po skončení projektu je jednoduché zhodnotiť jeho úspech. Ľahko sa určí či projekt 

prekročil plánovaný rozpočet, alebo či výsledok je taký, ako sa očakávalo. Náročná 

práca prichádza v bode, keď sa snažíme predvídať a zabrániť neočakávaným situá-

ciám, ktoré nastávajú počas doby trvania projektu (Waters, 2017). 

 

CHAOS reporty, ktoré zverejňuje skupina The Standish Group od roku 1994, analyzujú 

softwarový trh (Hastie, a kol., 2015).  

Na základe týchto reportov je možné percentuálne vyčísliť dôvody zlyhania IT projek-

tov:  

 

Tabuľka 2: Dôvody zlyhania IT projektov (Projectsmart.co.uk, 2014) 

Dôvod zlyhania Percentá 

Nekompletné požiadavky 13,1% 

Nedostatočné zapojenie užívateľov 12,4% 

Nedostatok zdrojov 10,6% 

Nerealistické očakávania 9,9% 

Nedostatok podpory managementu 9,3% 

Meniace sa požiadavky a špecifikácie 8,7% 

Nedostatočné plánovanie 8,1% 

Už to nie je potrebné 7,5% 

Nedostatočný IT management 6,2% 

Negramotnosť v oblasti technológií 4,3% 

Ostatné dôvody  9,9% 

 

Mnohé zdroje popisujú dôvody zlyhania projektov rôznym spôsobom  a rôzne klasifi-

kujú základné kategórie problémov, avšak princípy a podstata problémov je vždy rov-

naká.  

 

Je pravda, že každý projekt je odlišný, ale sú určité charakteristiky, ktoré majú tenden-

ciu vyskytovať sa pri väčšine IT projektoch. Za hlavné dôvody zlyhania projektov mô-

žeme považovať (Akbar, 2019): 

 

1. Zlé plánovanie a smer projektu – mnoho ich zlyhá už v štádiu plánovania, ktoré 

má na starosti management. Projekty potrebujú presné pokyny na spracovanie, 
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ktoré obsahujú pravidlá, procesy a rôzne nástroje, ktoré sú potrebné na ús-

pešné dokončenie projektu. Pokiaľ management zlyhá v tomto bode, je viac než 

pravdepodobné, že v konečnom dôsledku zlyhá projekt ako taký. Základnou sú-

časťou plánovania je alokovanie správnych ľudí na správne úlohy, kde každý 

človek dostane presne definované ciele, zodpovednosť.  

 

2. Tím nemá dostatočné schopnosti – pokiaľ zamestnanci nevedenia čo robia, je 

pochopiteľné, že projekty, na ktorých pracujú, skončia neúspechom. Tomuto sa 

dá zabrániť náborom skúsených odborníkov a v prípade menej skúsených za-

mestnancov je najlepším variantom ich mentorovanie.  

 

3. Nejasné obmedzenia projektu – rovnako ako čas a rozpočet nie sú obmedzenia 

projektu komunikované s klientom a nie sú brané do úvahy počas počiatočných 

fáz projektu. To v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že projekt nenaplní 

všetky klientove očakávania, a preto skončí ako neúspešný.  

 

4. Nedostatočná komunikácia – komunikácia je kameňom úrazu mnohých projek-

tov. Častokrát sa stáva, že v projekte nie sú jasne určené role a zodpovednosť 

členov tímu, čo vedie k chaosu, keďže zamestnanci nevedia, kto za čo zodpo-

vedá a kto má čo na starosti. Pri komunikácii v tíme je potrebné si určiť prefero-

vané komunikačné kanály, ako napríklad email alebo Teams, aby nenastal zmä-

tok v spôsobe komunikácie. Ďalším problémom v komunikácii je správne na-

stavenie množstva tímových stretnutí, príliš veľa môže iritovať, príliš málo nedá 

členom tímu dostatok potrebných informácií. Ďalším dôležitým elementom je 

komunikácia so zákazníkom, ktorá je základom úspešného projektu. Je po-

trebné zákazníka informovať o progrese, ale aj o problémoch, ktoré nastanú. Ta-

káto komunikácia zruší všetky komunikačné medzery, čo v konečnom dôsledku 

vedie k lepšej zákazníckej skúsenosti.  

 

5. Nedostatočné poistenie kvality – to je viac technologický problém ako problém 

managementu. Mnoho IT projektov zlyhá z dôvodu, že v plánovacej fáze nie sú 

vytvorené žiadne kontrolné mechanizmy zabezpečujúce kvalitu koncového 

produktu. Preto ani nie sú implementované žiadne kontinuálne činnosti, ktoré 

by túto kvalitu zaistili. Väčšina inžinierov opravuje rôzne problémy za pochodu, 

avšak proaktívne nevytvárajú žiadne zabezpečenia tak, aby k problémom ne-

dochádzalo.  

 

6. Nedostatok podpory zo strany managementu – v určitých prípadoch nastáva 

situácia, keď sa manager stretne so svojím tímom pri odštartovaní projektu, av-

šak v ďalších fázach projektu je prítomný len minimálne, ak vôbec. Nedosta-

točná prítomnosť managera vedie k odkloneniu tímu od žiadaného výsledku, a 

preto projekt končí neúspechom. Tejto situácii sa dá zabrániť prostredníctvom 
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pravidelných stretnutí, kde sa rieši aktuálny stav a progres na projekte. Projek-

tový manager by mal zabezpečiť dodržiavanie termínov a taktiež by mal zabez-

pečiť všetky zdroje, ktoré tím potrebuje na dokončenie projektu.  

 

7. Nedostatočná metodológia a nástroje – mnoho projektov končí neúspechom 

pretože nemajú jasne definovaný rámec a metodológiu, ktorou majú postupo-

vať, čo vedie k nepresnostiam a strate času.  Rámec projektu rozdeľuje projekt 

na jednotlivé míľniky, úlohy a taktiež špecifikuje, čo musí byť dodané a kto je za 

to zodpovedný.    

 

8. Nie je pripravený žiadny risk management program – mnoho managerov sa 

nesnaží myslieť dopredu a predvídať potenciálne problémy. Väčšinou títo berú 

management rizík ako úplne separátny problém a nezohľadňujú to v plánova-

cej fáze projektu. Výsledkom je, že nie sú schopní sa pripraviť na potenciálne 

problémy a nemajú pripravený žiadny záložný plán. To v konečnom dôsledku 

vedie k spomaleniu, v najhoršom prípade k neúspechu projektu. 

 

4 Analýza rizík 

Cieľom analýzy rizík je bližšie charakterizovať rôzne riziká a väzby medzi nimi, ohodno-

tiť tieto riziká kvalitatívne, pomocou stupníc, aj kvantitatívne, teda numericky. Na ko-

niec vyhodnotiť celkové riziko projektu a určiť riziká najväčšej priority, známe ako TOP  

riziká, a tolerovateľné riziká, ktoré sa dostanú na rad až po TOP rizikách (Korecký, Trkov-

ský 2011, s. 255). 

 

Riziká môžeme rozdeliť na tri základné skupiny a to (Korecký, Trkovský 2011, s. 258) : 

• TOP riziká – tieto riziká je nutné riešiť prioritne: 

o  majú najväčší dopad na výsledky podniku 

o  je pre nich potrebné pripraviť rôzne preventívne akcie, aby sa zabránilo 

ich naplneniu 

• Akceptovateľné riziká – majú veľmi malý vplyv na výsledky projektu 

o  pre tieto riziká nie je nutné pripravovať žiadne preventívne akcie, stačí 

ich monitorovať a v prípade negatívneho vývoja vhodne na ne reagovať 

• Ostatné riziká – tieto riziká nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených skupín 

o  vyžadujú ďalšiu analýzu, ktorá však nie je úplnou prioritou a prebieha 

podľa časových možností firmy.  

4.1 Metóda RIPRAN 

„Metoda RIPRAN™ (RIsk PRoject ANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 

rizik. Autorem metody je Branislav Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik au-

tomatizačních projektů. Praxe ukázala, že metodu je možno aplikovat pro analýzu rizik 
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širokého spektra různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů 

rizik, než jsou projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná Úřadem 

průmyslového vlastnictví Praha pod registračním čislem 283536 (Lacko, 2000).“ 

 

Metóda RIPRAN (Risk Project Analysis) je jednoduchá empirická metóda, ktorá analy-

zuje riziká stredne veľkých firemných projektov. Vychádza z princípu, že pre správne 

analyzovanie rizika je potrebné určiť štyri hlavné faktory a pripraviť ich zoznam: hrozba, 

scenár, pravdepodobnosť, škoda.  

V tomto prípade budeme hovoriť o reprezentatívnom zozname, keďže počet náhod-

ných udalostí, ktoré môžu nastať, sa nedá presne vyčísliť. Tento zoznam bude repre-

zentovať všetky podstatné riziká, ku ktorým sme sa boli schopní dopracovať a ktoré 

preto berieme ako základ pre analýzu rizík (Lacko, 2001). 

 

Metóda RIPRAN chápe vyššie spomenuté pojmy nasledovne (Lacko, 2001): 

• Hrozba – je to reálne nebezpečie, ktoré môže byť príčinou zhubných následkov 

a problémov v projekte (napr. devalvácia meny, výpoveď vedúceho projektu, 

nedostatočné financovanie ...) 

• Scenár – je to sled udalostí, ktoré predpokladáme, že nastanú ako následok vý-

skytu hrozby 

• Pravdepodobnosť – je to pravdepodobnosť realizácie scenára. Vzťahuje sa buď 

k celej dobe trvania projektu, alebo k takzvanej referenčnej dobe, ktorá pred-

stavuje obdobie, keď sa cítime byť ohrození danou hrozbou. Je potrebné brať 

do úvahy, že hovoríme o pravdepodobnosti, že k hrozbe, ktorá má určitú prav-

depodobnosť, je priradený scenár s určitou pravdepodobnosťou. 

• Škoda – je to strata pre projekt, ktorá vznikla zrealizovaním scenára. Vo väčšine 

prípadov je vyjadrená v peňažných jednotkách, ale môže byť vyjadrená rozsa-

hom časového omeškania a pod. 

 

Analýza rizík metódou RIPRAN sa skladá z troch hlavných procesných činností, ktoré na 

seba nadväzujú (Lacko, 2001): 

• Identifikácia rizika 

• Kvantifikácia rizika 

• Znižovanie rizika 

4.1.1 Identifikácia rizík 

Hlavným cieľom tejto časti je určenie hrozieb a scenárov, ktoré môžu nastať.  

 

Vstupy: 

• Popis projektu 

• Historické dáta z podobných projektov 

• Prognózy potenciálnych vonkajších a vnútorných vplyvov 

• Skúsenosti zamestnancov 

Výstup: 
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• Zoznam dvojíc hrozba – scenár.  

Pre zaručenie kvality výstupov môžeme spraviť testy platnosti a kompletnosti vstup-

ných podkladov, kompetencie tímu, aktuálnosti prognostických podkladov a test úpl-

nosti výstupného zoznamu dvojíc (Lacko, 2001). 

4.1.2 Kvantifikácia rizík 

Cieľom je zhodnotenie pravdepodobnosti scenárov, veľkosť prípadných škôd a ná-

sledne vyhodnotiť mieru rizika.  

 

Vstupy:  

• Zoznam dvojíc hrozba – scenár z predchádzajúceho kroku 

• Štatistické údaje z predchádzajúcich projektov a rôzne ďalšie druhy štatistic-

kých údajov 

• Skúsenosti pracovníkov 

Výstupy: 

• Úplná charakteristika (hrozba, scenár, pravdepodobnosť, dopad) - medzivýsle-

dok 

• Zoznam I. na doplnenie návrhu projektu 

• Zoznam II. na informáciu k prípadným operatívnym zásahom 

• Zoznam III. na nasledujúci proces znižovania rizika  

• Predbežná úroveň celkového rizika 

 

Činnosti zaručujúce kvalitu výstupov sú vo svojej podstate podobné ako v predchá-

dzajúcom kroku. Ide o test vstupného zoznamu, kompetencie tímu, aktuálnosti štatis-

tických údajov a test kompletnosti výstupného zoznamu (Lacko, 2001). 

 

Na kvantifikáciu rizika je  možné použiť číselné vyjadrenie pravdepodobnosti a do-

padu, alebo použiť verbálne hodnoty pre kvantifikáciu podľa zvolených tabuliek. Ta-

buľky môžu mať nasledovný vzhľad (Lacko, 2000): 

 

Triedy pravdepodobnosti: 

Tabuľka 3: Triedy pravdepodobnosti (Lacko,2000) 

Vysoká pravdepodobnosť VP Nad 66% 

Stredná pravdepodobnosť SP 33 až 66% 

Nízka pravdepodobnosť NP Pod 33% 
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Triedy dopadu na projekt: 

Tabuľka 4: Triedy dopadu na projekt (Lacko, 2000) 

Veľký nepriaznivý dopad VD 

Ohrozenie cieľa projektu 

Ohrozenie koncového termínu projektu 

Možnosť prekročenia celkového roz-

počtu projektu 

Škoda viac ako 20% hodnoty projektu 

Stredný nepriaznivý dopad SD 

Škoda od 0,51% do 19,5% hodnoty pro-

jektu 

Ohrozenie termínu, nákladov alebo 

zdrojov niektorej z čiastkových činností, 

čo bude vyžadovať mimoriadne zásahy 

do plánu projektu 

Malý nepriaznivý dopad MD 

Škody do 0,5% celkovej hodnoty pro-

jektu 

Dopady vyžadujúce určité zásahy do 

plánu projektu 

 

Triedy hodnotenia rizika: 

Tabuľka 5: Triedy hodnotenia rizika (Lacko, 2000) 

Vysoká hodnota rizika VHR 

Stredná hodnota rizika SHR 

Nízka hodnota rizika NHR 

 

Tabuľka pre priradenie triedy hodnoty rizika:  

Tabuľka 6:Priradenie triedy hodnoty rizika. Vlastné spracovanie podľa (Lacko,2000) 

 
Veľký nepriaznivý 

dopad 

Stredný nepriaz-

nivý dopad 

Malý nepriaznivý 

dopad 

Vysoká pravdepo-

dobnosť 

Vysoká hodnota ri-

zika 

VHR 

Vysoká hodnota ri-

zika 

VHR 

Stredná hodnota 

rizika 

SHR 

Stredná pravdepo-

dobnosť 

Vysoká hodnota ri-

zika 

VHR 

Stredná hodnota 

rizika 

SHR 

Nízka hodnota ri-

zika 

NHR 

Nízka pravdepo-

dobnosť 

Stredná hodnota 

rizika 

SHR 

Nízka hodnota ri-

zika 

NHR 

Nízka hodnota ri-

zika 

NHR 
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Tabuľka odporúčaného priradenia výslednej pravdepodobnosti: 

 

Tabuľka 7: Priradenie výsledných pravdepodobností (Lacko, 2000) 

Pravdepodobnosť 

hrozby  
Pravdepodobnosť sce-

nára 

Výsledná pravdepodob-

nosť 

VP VP VP 

VP SP SP 

VP NP NP 

SP VP SP 

SP SP SP 

SP NP NP 

NP VP NP 

NP SP NP 

NP NP NP 

 

4.1.3 Návrhy na zníženie rizika 

Cieľom je pripraviť rôzne opatrenia na zníženie vplyvu rizík, na základe informácií o ne-

bezpečnosti. 

 

Vstup: 

• Zoznam faktorov: hrozba, scenár, pravdepodobnosť, škoda, ktoré je potrebné 

zobrať do úvahy 

Výstup: 

• Konkrétne plány opatrení na zníženie rizika 

• Vyhodnotenie celkového rizika daného projektu na základe opatrení 

 

Činnosti pre zaručenie kvality v tomto poslednom kroku predstavujú test platnosti 

a kompletnosti výstupného zoznamu, test kompetencie tímu a preverenie návrhov 

na zníženie rizika (Lacko, 2001). 
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5 Metódy použité v práci 

Názory na kvalitatívny a kvantitatívny výskum sa medzi odborníkmi výrazne líšia. Jeden 

myšlienkový smer považuje kvalitatívny výskum za doplnok tvorenia kvantitatívneho 

výskumu, druhý smer ho považuje za samostatnú oblasť (Švec 1998, s.54).  

Kvantitatívny výskum využíva štatistické alebo logické pozorovania na vyvodenie ná-

sledných záverov. Opiera sa o metódy prírodných vied, z ktorých získava číselné údaje 

a tvrdé fakty a následne sa zameriava na určenie vzťahu príčin a následkov medzi 

dvomi premennými.  

Kvalitatívny výskum je na druhej strane neštrukturalizovaná metóda, ktorá sa opiera o 

slovné hovorené alebo písané údaje, prostredníctvom ktorých skúma a objasňuje zlo-

žité javy. Tie by nebolo možné analyzovať pomocou kvantitatívneho výskumu (Gadget-

info.com).   

 

Štrukturovaný rozhovor je jedna z metód kvalitatívneho výskumu, ktorú môžeme defi-

novať ako „rozhovor, ktorého zmyslom je zozbierať popisy sveta človeka , s ktorým je 

rozhovor vedený, s ohľadom na interpretáciu významu opísaných javov.“ (Kvale 1983, 

s.174). 

Tieto rozhovory sa dajú uskutočniť štyrmi spôsobmi, a to tvárou v tvár, telefonicky, 

emailom a prostredníctvom rôznych systémov na zasielanie správ (Opdenakker 2006). 

 

Tvárou v tvár 

Tvárou v tvár je komunikácia synchrónna v čase aj priestore. Hlavnou výhodou tohto 

typu rozhovoru je to, že pýtajúci sa je schopný na základe tónu hlasu, intonácie, reči 

tela atď. vyčítať veľa informácií, ktoré by inak nezískal, pokiaľ by nesedel oproti odpo-

vedajúcemu (Opdenakker 2006). 

 

Telefonický rozhovor 

Telefonický rozhovor je synchrónny v čase, ale nie v priestore. Hlavnou výhodou tohto 

typu rozhovoru je možnosť kontaktu osôb, ktoré by sa za bežných okolností nemuseli 

stretnúť alebo by bolo náročné ich stretnutie zorganizovať (Opdenakker 2006). 

 

Rozhovor prostredníctvom systémov na zasielanie správ 

Tento typ rozhovoru je synchrónny v čase, ale nie v priestore. Opäť je výhodou kontakt 

osôb, ktoré by sa za bežných okolností nemuseli stretnúť. Nevýhodou však je, že pýta-

júci sa je ukrátený o neverbálnu komunikáciu, ako je napríklad reč tela alebo tón hlasu. 

Výhodou je aj eliminácia rušivých elementov, ako napríklad práca iných ľudí v okolí 

alebo zvuk strojov a pod.(Opdenakker 2006). 

 

Rozhovor prostredníctvom emailu  

Táto komunikácia nie je synchrónna ani časovo ani priestorovo. Spôsob rozhovoru pro-

stredníctvom emailu je prakticky rovnaký ako vo vyššie popísanom spôsobe. Rozdie-
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lom je aj časový nesúlad oboch účastníkov. Preto pýtajúci sa nikdy nedostáva spon-

tánne odpovede, zároveň to však môže byť prospešné pre rozsah dát a zdrojov danej 

komunikácie. Prostredníctvom takejto komunikácie sa znižuje komunikačná bariéra, 

keďže obe strany majú čas si svoju odpoveď/otázku pripraviť vopred (Opdenakker 

2006). 

 

6 Porterova analýza piatich konkurenč-

ných síl 

Porter prvýkrát predstavil metódu piatich konkurenčných síl v roku 1979 ako spôsob 

pochopenia atraktivity daného podnikateľského odvetvia (Isabelle et. al. 2020). Táto 

metóda je nápomocná pri snahe pochopiť silu aktuálnej konkurenčnej pozície a silu 

pozície v oblasti, kam sa podnik snaží dostať. Inými slovami, táto metóda pomáha po-

súdiť potenciál pre ziskovosť v danej oblasti podnikania (Orfano, 2009). 

Dôkladné premyslenie každej sily, primárne identifikovanie intenzity a smeru každej 

sily, napomáha k rýchlemu pochopeniu vlastnej pozície a schopnosti dosiahnuť profit 

v danom predmete podnikania. V momente, keď podnik pochopí svoju pozíciu, je 

schopný využiť výhodu silných stránok a zlepšiť slabé stránky prostredníctvom vyhý-

bania sa nesprávnym rozhodnutiam. Preto je Porterova analýza piatich konkurenčných 

síl podstatným nástrojom pre plánovanie projektov (Orfano, 2009). 
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Obrázok 4: Porterova analýza piatich konkurenčných síl (vlastné spracovanie podľa Orfano, 2009 ) 

Päť síl tejto analýzy: hrozba vstupu nových konkurentov, vyjednávacia sila odberateľov 

(zákazníkov), vyjednávacia sila dodávateľov, hrozba substitučných produktov alebo 

služieb a rivalita medzi existujúcimi konkurentmi. Prvé štyri sily určujú piatu silu, riva-

litu medzi konkurentmi, ktorá môže byť malá alebo intenzívna, v závislosti na množ-

stve a sile konkurentov (Isabelle et. al. 2020). 

6.1 Hrozba vstupu nových konkurentov 

Ohrozenie súčasných podnikov potenciálnymi konkurentmi závisí hlavne na bariérach 

vstupu do daného odvetvia a na reakcii ostatných konkurentov. Čím sú tieto bariéry 

väčšie, tým je finančne náročnejšie pre potenciálneho konkurenta vstúpiť na trh. Táto 

hrozba taktiež pôsobí negatívne na ziskovosť odvetvia. V prípade rastúcich cien na trhu 

sa zvyšuje aj ziskovosť odvetvia, ktoré sa preto stáva atraktívnejším pre potenciálnych 

konkurentov. Tí sú potom ochotní a schopní prekonať bariéry vstupu do prostredia. Ne-

mali by však opomenúť ďalší dôležitý faktor a to je reakcia podnikov, ktoré sa už na 

danom trhu nachádzajú (Magretta 2012 s. 52). 

 

Analýza hrozby vstupu nových konkurentov sa skladá z troch základných krokov. Prvý 

krok je položenie si otázky, či dané odvetvie je alebo v budúcnosti bude atraktívne. 

Ďalej zisťujeme, aké sú bariéry vstupu a na záver zisťujeme, aká bude reakcia podnikov, 

ktoré sa už na danom trhu nachádzajú (Sedláčková 2000 s. 40). 
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Možné bariéry vstupu (Orfano, 2009): 

• veľké počiatočné investície alebo veľké fixné náklady, 

• intelektuálny majetok, ako napríklad licencie alebo patenty, 

• prístup k základným surovinám kontrolujú už existujúce firmy, 

• vysoké náklady zmeny dodávateľa pre zákazníka, 

• legislatíva a vládne nariadenia, 

• oddanosť zákazníkov k svojim dodávateľom. 

6.2 Vyjednávacia sila odberateľov (zákazníkov) 

Ďalšia skupina, ktorá môže na podniky vyvíjať tlak, sú ich zákazníci. Tu je potrebné si 

položiť otázku, ako jednoduché je pre zákazníkov znižovať ceny. Tento faktor je ovplyv-

nený množstvom zákazníkov, dôležitosťou každého zákazníka, cenou zmeny dodáva-

teľa a pod. (Orfano, 2009). 

 

Vyjednávacia sila zákazníkov je vysoká, keď (Orfano, 2009): 

• zákazníci nakupujú vo veľkých množstvách, 

• produkt je možné substituovať za iný, 

• prechod z jedného produktu na iný je jednoduchý a finančne nenáročný, 

• zákazníkom záleží hlavne na cene,  

• zákazníci sú schopní si daný produkt vyrobiť aj sami, 

• produkt nie je príliš významný pre zákazníka, 

• zákazník má informácie o nákladoch výroby. 

6.3 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Problematika popisujúca vyjednávaciu silu dodávateľov je podobná vyjednávacej sile 

odberateľov. Čím je ich sila väčšia, tým je menšia ziskovosť daného sektoru. V takom 

prípade si dodávatelia môžu vyjednať lepšie podmienky spolupráce, znižovať kvalitu 

dodávok alebo zvýšiť ceny dodávok. Pri tvorbe analýzy dodávateľov je potrebné si dá-

vať pozor na všetky vstupy, ktoré vchádzajú do výrobku alebo služby. Nezaoberať sa 

len dodávateľmi konkrétnych surovín či energií, ale aj dodávateľmi výrobných faktorov, 

ktorými sú ľudia (Sedláčková 2000, s. 40).  

Sila dodávateľov je významne ovplyvnená ich počtom, inováciami daného produktu 

alebo služby, cenou zmeny dodávateľa a pod. (Orfano, 2009). 

 

Sila dodávateľov je vysoká, keď (Orfano, 2009): 

• na trhu existuje iba niekoľko veľkých dodávateľov, 

• nie sú dostupné žiadne alternatívne produkty, 

• sú vysoké náklady zmeny dodávateľa, 

• zákazníci majú možnosť integrovať do procesu dodávateľa za cieľom vyšších 

ziskov. 
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6.4 Hrozba substitučných produktov 

Ako substitúty vieme charakterizovať také výrobky a služby, ktoré uspokojujú rovnaké 

alebo podobné potreby ako súčasne využívané produkty. Takéto výrobky limitujú pod-

niky na danom trhu v oblasti cien a tým ovplyvňujú ich ziskovosť (Sedláčková 2000, s. 

43). 

Substitučné výrobky však nie sú priamymi súpermi a je veľmi náročné ich výskyt pred-

povedať. Množstvo substitučných výrobkov z veľkej miery závisí na charaktere oboru, 

v ktorom daný produkt figuruje. Niektoré trhy sú ohrozené menej, niektoré viac, ako 

napríklad potravinársky priemysel. Pri substitútoch je potrebné, aby firmy neustále sle-

dovali ich cenu a zároveň sa zamerali na to, aký je pomer ceny a kvality ich produktu 

a či ich zákazníci budú ochotní prejsť na daný substitút (Magretta 2012 s. 54).  

 

Táto hrozba je podmienená nasledujúcimi okolnosťami (Orfano, 2009): 

• závislosť zákazníkov na značke, 

• sila vzťahu so zákazníkom, 

• náklady zmeny produktu pre zákazníka, 

• pomer cena – výkon, 

• aktuálne trendy vo svete.  

 

6.5 Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi 

Hovorí sa, že postavenie podniku je najviac ovplyvnené rivalitou medzi súčasnými fir-

mami na danom trhu. Čím je viac konkurentov na trhu, tým je konkurenčné prostredie 

intenzívnejšie, čo znižuje ziskovosť odvetvia. Sila tejto rivality sa odvíja hlavne od 

množstva energie, ktorú súperiace podniky vkladajú do konkurenčného boja a taktiež 

od stratégií, ktoré tieto podniky používajú. Je podstatné si uvedomiť, aké pravidlá kon-

kurencie platia v odvetví a ako sa dané odvetvie vyvíja. V prípade stagnácie alebo 

zmenšovania odvetvia, čo môže nastať napríklad v dôsledku klesania dopytu, rivalita 

medzi podnikmi rastie (Grasseová 2010, s. 192).  

Rivalita medzi podnikmi nie je univerzálna, môže naberať rôznu formu a intenzitu. Pri 

tomto boji je podstatné nenechať nič na náhodu a snažiť sa utvárať podobu konkuren-

cie vlastným konaním. Na to slúžia zmeny cien produktov, investície do reklamy, po-

skytovanie lepších služieb zákazníkom, napríklad vo forme predĺženej záručnej doby, 

uvádzanie nových produktov na trh a pod. (Sedláčková 2000, s. 36). 

Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi je vysoká, keď (Orfano, 2009): 

• podniky sú rovnako veľké, 

• podniky majú podobnú stratégiu, 

• je malý alebo žiadny rozdiel medzi podnikmi ako takými a ich produktmi, čo 

v konečnom dôsledku vedie k cenovej konkurencii, 

• vysoké bariéry opustenia podnikania. 
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6.6 Nedostatky a kritika analýzy piatich konkurenčných 

síl 

V posledných rokoch táto metóda prichádza pod paľbu kritiky zo strany mnohých od-

borníkov. Niektorí tvrdia, že je ťažko realizovateľná, iní zas, že je zastaraná. Kritiku Por-

terovej analýzy možno zhrnúť do troch hlavých myšlienkových smerov. Všetky sa 

zhodnú na tom, že táto metóda si vyžaduje úpravy, ale nezhodujú sa v ich rozsahu. 

Prvý smer tvrdí, že sú postačujúce iba malé úpravy. Druhý smer tvrdí, že sú potrebné 

mierne úpravy tak, aby analýza zahŕňala aj faktory, ako napríklad časovú dynamiku, 

korporátnu zodpovednosť, kolaborácie a strategické aliancie a pod. Tretí smer navr-

huje rozsiahle zmeny prostredníctvom buď prehodnotenia zostavy faktorov, alebo 

prepojenia s inými strategickými metódami. Mnohí autori odporúčajú rozšírenie počtu 

skúmaných síl, napríklad o globalizáciu, digitalizáciu alebo level inovácie (Isabelle et. 

al. 2020). 

 

7 SWOT analýza 

SWOT analýza bola uplatnená prvýkrát v 60. až 70. rokoch minulého storočia v rámci 

sledovania marketingového prostredia určitých firiem. Je to jedna z najčastejšie vyu-

žívaných metód strategického prostredia, ale taktiež najčastejšie zjednodušovaná 

a chybne používaná. V mnohých prípadoch sa metóda realizuje ako statická. Znázor-

ňuje súčasný stav, ale jej možnosti sú o veľa rozsiahlejšie (Míka, 2012). 

 

Názov SWOT pozostáva z prvých písmen slov: Strenghts, Waknesses, Opportunities, 

Threats. Tieto pojmy predstavujú kvalitu interného aj externého prostredia (Míka, 

2012). 

 

SWOT analýza má niekoľko predností pri identifikácii a hodnotení rizík interného aj ex-

terného prostredia. Prostredníctvom tejto analýzy vieme identifikovať vonkajšie 

hrozby aj vlastné slabé miesta. Odhaľuje vlastnú zraniteľnosť a hrozby, ktorým sme 

najmenej pripravení odolávať a zároveň umožňuje hodnotenie dôležitosti z pohľadu 

napĺňania poslania a strategických cieľov organizácie. Na základe tejto analýzy je 

možné navrhnúť, aké prednosti využiť alebo aké schopnosti nadobudnúť, aby bol pod-

nik lepšie pripravený na čelenie existujúcim hrozbám (Míka, 2012). 

 

Aby bolo možné dosiahnuť, čo najväčšiu účinnosť SWOT analýzy, treba dodržiavať na-

sledujúce zásady (Keřkovský, Vykypěl, 2001, s.121-122): 
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1. Spracovanie SWOT analýzy by malo byť zhotovené s ohľadom na jeden kon-

krétny účel. Pokiaľ bola SWOT analýza spracovaná za jedným účelom, tá istá 

analýza by nemala byť použitá za účelom iným. 

2. Je potrebné, aby analýza zahŕňala iba podstatné javy a fakty. Po prvotnom cha-

rakterizovaní faktov by bolo vhodné, aby táto analýza prešla redukciou. Zabez-

pečilo by sa tak zachovanie len skutočne dôležitých faktov. Pokiaľ by faktov 

v tejto bolo priveľa, výrazne by to komplikovalo následné využitie pri syntéze. 

3. V prípade, že je súčasťou tvorby stratégie, mala by obsahovať iba „strategické“ 

fakty. 

4. Podstatné je, aby SWOT analýza bola objektívna, aby objektívne odrážala sku-

točné vlastnosti skúmaného predmetu. Nemala by reflektovať názor jednot-

livca, ktorý ju vypracoval. Predísť takejto situácii sa dá prostredníctvom revízie 

pôvodného návrhu inými odborníkmi, ktorých názor bude vo finálnej verzii 

zohľadnený.  

5. Do úvahy by sa mala brať aj sila jednotlivých faktorov pôsobiacich v analýze. 

Silu faktorov môžeme charakterizovať napríklad bodovacím systémom, alebo 

jednoduchým zvýraznením najvýznamnejších faktorov.  

 

7.1.1 Výhody a nevýhody SWOT analýzy 

SWOT analýza má veľké množstvo výhod medzi, ktoré vieme zaradiť napríklad (Sarsby 

2016, s. 3):  

• SWOT analýza je jednoduchá na porozumenie. 

• Môžeme ju použiť na mnohých úrovniach organizácie. Je použiteľná na jednot-

livcov, tímy, divízie alebo na celkovú korporátnu stratégiu. 

• Možno ju použiť s rôznou intenzitou v závislosti na danú situáciu. Od jednodu-

chého využitia na malé a nenáročné situácie, až po detailnú analýzu rozsiahlych 

a komplexných problémov. 

• Je to vizuálna metóda, ktorá je jednoduchá na vysvetlenie všetkým zaintereso-

vaným stranám. 

Nevýhody SWOT analýzy, ktoré môžu spôsobiť jej neefektívnosť alebo chybné výsledky 

(Sarsby 2016, s. 4): 

• používanie nekvalitných dát, ako napríklad chýry, anekdoty a zovšeobecnené 

informácie, 

• používanie zaujatých dát, ktoré boli ovplyvnené názormi, presvedčeniami 

a preferenciami, 

• nedostatočné oddelenie jednotlivých častí analýzy, zberu dát, hodnotenia a ná-

sledného rozhodovacieho procesu. 

Ignorovať podkladové princípy je jednoduché, to však vedie k nevhodnému prideleniu 

faktorov do určitých častí analýzy. V konečnom dôsledku potom výsledky analýzy pri-

nášajú neplatnú stratégiu. 
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7.2 Matica EFE/IFE 

EFE 

Po vytvorení SWOT analýzy je možné využiť jej výstupy v ďalších rozširujúcich me-

tódach. Maticu hodnotenia faktorov externej analýzy – EFE, je možné zostaviť výberom 

z už poznaných príležitostí a hrozieb. Z faktorov externého prostredia je potrebné vy-

brať iba také, ktoré majú zásadný vplyv, väčšinou sú tieto faktory považované za rizi-

kové, či už so záporným, alebo kladným vplyvom na strategický zámer (Fotr et. 

al.,2012). 

 

Tvorba EFE matice (Fotr et. al.,2012): 

 

1. Vytvorenie tabuľky významných príležitostí a hrozieb, v tabuľke budú oddelené 

a zoradené. 

 

2. Odporúča sa vybrať rovnaký počet príležitostí a hrozieb, je vhodné aby matica 

bola symetrická. 

 

3. Ďalším krokom je priradiť každému faktoru váhu medzi hodnotami 0,00 – 1,00 

podľa významnosti hrozby alebo príležitosti. Suma váh príležitostí a hrozieb je 

rovná 1,00. 

 

4. Ohodnotenie daných faktorov stupňom vplyvu na základe stupnice, ktorá platí 

ako pre príležitosti, tak pre hrozby:  

• 4 = najvyšší 

• 3 = nadpriemerný 

• 2 = stredný 

• 1 = nízky 

 

5. Posledným krokom je celkové vážené ohodnotenie, predstavujúce súčet váže-

ných hodnôt jednotlivých faktorov. 

 

Celkové vážené ohodnotenie predstavuje citlivosť strategického zámeru na externé 

prostredie. Najväčšia citlivosť je ohodnotená číslom 4 najnižšia číslom 1, pritom 

stredná citlivosť dosahuje hodnoty 2,5. Tieto hodnotenia poskytujú firme informácie 

o tom, či je vhodné sa venovať práci so scenármi pri vysokej citlivosti, alebo stačí spo-

liehať na trendy overené v predchádzajúcich obdobiach pri nízkej citlivosti (Fotr et. 

al.,2012).  
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IFE 

Matica hodnotenia faktorov internej analýzy IFE podobne ako EFE matica ďalej rozvíja 

výsledky SWOT analýzy. Je zostavená z už poznaných silných a slabých stránok. Po-

dobne ako pri matici EFE sa odporúča využiť iba významné silné a slabé stránky (Fotr 

et. al.,2012).  

 

Postup hodnotenia interných faktorov zahŕňa nasledovných 6 krokov a je analogický 

k postupu hodnotenia externých faktorov (Fotr et. al.,2012): 

 

1. Vytvorenie tabuľky významných interných faktorov, v tabuľke budú oddelené 

a zoradené. 

 

2. Odporúča sa vybrať rovnaký počet silných a slabých stránok, je vhodné, aby ma-

tica bola symetrická. 

 

3. Ďalším krokom je priradiť každému faktoru váhu medzi hodnotami 0,00 – 1,00 

podľa významnosti hrozby alebo príležitosti. Suma váh silných a slabých strá-

nok je rovná 1,00. 

 

4. Ohodnotenie daných faktorov stupňom vplyvu na základe stupnice:  

• 4 = významná silná stránka 

• 3 = menej dôležitá silná stránka 

• 2 = menej dôležitá slabá stránka 

• 1 = významná slabá stránka 

 

5. Následne sa vynásobí váha a stupeň vplyvu faktorov, tým bude dosiahnuté vá-

žené ohodnotenie týchto faktorov. 

 

6. Posledným krokom je celkové vážené ohodnotenie, predstavujúce súčet váže-

ných hodnôt jednotlivých faktorov. 

 

Celkové vážené hodnotenie predstavuje internú pozíciu voči strategickému zámeru. 

Silnú internú pozíciu predstavuje ohodnotenie číslom 4, naopak slabá interná pozícia 

je ohodnotená číslom 1 a priemernej internej pozícii odpovedá hodnota 2,5. Pokiaľ 

analýza ukáže silnú internú pozíciu, znamená to, že strategický zámer má možnosť sa 

oprieť o silné interné prostredie. Naopak slabá interná pozícia dokazuje, že podnik nie 

je schopný naplno realizovať svoj strategický zámer a mal by sa skôr sústrediť na po-

silnenie internej pozície (Fotr et. al.,2012). 
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7.3 IE matica 

IE matica slúži na hodnotenie interných a externých faktorov. Vychádza z vážených 

ohodnotení interných a externých faktorov, ktoré boli vytvorené prostredníctvom ma-

tíc IFE a EFE. Táto matica slúži na stanovenie stratégií, ktoré rešpektujú závery z analýz 

interného a externého prostredia (Fotr et. al.,2012).  

 

Obrázok 5: IE matica Zdroj (Fotr et. al., 2012) 

Ako môžeme vidieť na vyššie uvedenom obrázku, na osi x je vynesené celkové hodno-

tenie interných faktorov získaných z matice IFE a na osi y je hodnotenie externých fak-

torov získaných z matice EFE. 

IE matica je rozdelená do deviatich polí, ktoré sú celkovo rozdelené do troch polí, ktoré 

určujú nasledovné stratégie (Fotr et. al.,2012): 

 

• Oblasť I, II, IV – Stavaj a zaisťuj rast – v tejto oblasti sú vhodnými stratégiami: 

penetrácia na trh, rozvoj trhu, vývoj produktu.  

 

• Oblasť III, V, VII – Udržuj a potvrdzuj – vhodnou stratégiou je penetrácia na trh 

a vývoj produktu. 

 

• Oblasť VI, VIII, IX – Zbieraj a zbavuj sa – vhodné stratégie sú defenzívne straté-

gie, v rátane likvidácie a opustenia trhu.  
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8 Metodika práce 

Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotiť inovačný projekt tvorby interného app 

storu a vytvoriť zostavu metód, ktoré budú implementované pri pravidelnom hodno-

tení projektu. Bude predstavený projekt, jeho vlastnosti, ako aj dôvody, prečo táto ini-

ciatíva vznikla a aký má dopad na celú spoločnosť. Následne budú zostavené metódy 

hodnotenia a analýzy najväčších rizík, ktorým projekt čelí alebo v dohľadnej dobe bude 

čeliť.  

Pre dosiahnutie hlavného cieľa bolo stanovených niekoľko parciálnych cieľov v teore-

tickej rovine, a to:  

 

• charakterizovať základné pojmy a stanoviť rozdiely medzi bežnými projektmi 

a IT projektmi,  

• charakterizovať riziká, 

• vymedziť použité metódy hodnotenia. 

 

Parciálne ciele v praktickej rovine sú: 

 

• popísať projekt, 

• zostaviť analýzy rizík, 

• aplikovať metód hodnotenia,  

• porovnať app storu s verejne dostupným app storom, 

• navrhnúť zostavu metód na pravidelné hodnotenie projektu. 

 

Zdrojom informácií k diplomovej práci sú predovšetkým sekundárne zdroje, ako od-

borné články, štúdie, internetové zdroje, odborná domáca a zahraničná literatúra. Zber 

primárnych dát prebiehal na základe polo-štruktúrovaných rozhovorov s technickými 

pracovníkmi a taktiež s manažmentom projektu. Rozhovory boli realizované prostred-

níctvom Microsoft Teams a ich dĺžka sa pohybovala medzi 25 až 45 minútami. Rozho-

vor pozostával z nasledovných otázok:  

• Aké sú podľa vás najsilnejšie stránky tohto app storu?  

• Aké sú podľa vás nedostatky tohto app storu? 

• V čom je podľa vás najväčší potenciál tohto app storu?  

• Ak by ste mali vybrať ďalší smer, ktorým by sa app store mal uberať, čo by to 

bolo?  

• Čo by v budúcnosti mohlo negatívne ovplyvniť tento app store? 

• Akým spôsobom vplývajú zákazníci na app store?  

• Myslíte si, že je v budúcnosti reálne riziko, že by bol tento app store  nahradený 

externým app storom?  

• V čom si myslíte, že tento app store vyniká alebo zaostáva za inými app stormi? 

• V čom vidíte výhody in-house corporate app store riešenia?  

• V čom vidíte nevýhody in-house corporate app store riešenia? 
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Zároveň bola použitá metóda komparácie, pomocou ktorej bol porovnaný skúmaný 

app store s potenciálnou konkurenciou. Následne bol projekt prostredníctvom analy-

tických metód rozdelený na jednotlivé časti a podrobne preskúmali. Tieto metódy na-

pomáhajú lepšie pochopiť projekt ako celok. Metódou syntézy boli následne zjedno-

tené myšlienky a vyvodené jednotlivé závery.  

9 Predstavenie projektu 

Práca sa zaoberá vytvorením sústavy metód vhodných na hodnotenie projektu tvorby 

interného app storu v spoločnosti XY. Iniciatíva, ktorá stojí za vznikom tohto projektu, 

bola podnietená rôznymi výzvami a komplikáciami, ktorým firma čelila. Pokiaľ by týmto 

problémom nebola venovaná pozornosť, mohli by prerásť do rozsiahlych a dlhodo-

bých komplikácií pre firmu. V súčasnosti sú jedinými užívateľmi konkrétneho app storu 

divízie a ich zamestnanci, inými slovami, verejnosť k nemu nemá žiadny prístup.  

9.1 Ochrana údajov a práca s informáciami 

Jedným z najvýznamnejších dôvodov vytvorenia tohto app storu je ochrana firemných 

údajov a práca s nimi. Dáta sa v tejto firme delia do štyroch základných skupín a to: 

• Verejné dáta – sú informácie, ku ktorým má prístup široká verejnosť. Z pohľadu 

aplikácií ide o také, ktoré umožňujú zákazníkom sledovať napríklad stav kon-

krétnej zákazky alebo celkovo zlepšujú služby zákazníkom. 

• Interné dáta – sú informácie, ku ktorým majú prístup zamestnanci, v prípade 

špecifických aplikácií aj rodiny zamestnancov. K týmto aplikáciám sa dá dostať 

len prostredníctvom identifikátora, ktorý je pridelený zamestnancom na za-

čiatku pracovného pomeru. 

• Dôverné dáta – sú informácie, ku ktorým má prístup relatívne malá skupina za-

interesovaných zamestnancov. Väčšinou ide o členov vyššieho managementu, 

pritom bežní zamestnanci nemajú k týmto informáciám prístup.  

• Utajené dáta – sú najstráženejšie informácie, ku ktorým má prístup iba najvyšší 

management alebo board firmy. Tento druh informácií zahŕňa napríklad fi-

remnú stratégiu.  

Rovnaké členenie informácií vo firme sa dá použiť aj na mobilné aplikácie. V určitých 

prípadoch sa stáva, že pre potrebu konferencií alebo rokovaní sú pripravené špecifické 

aplikácie, ktoré sú použité iba pre danú príležitosť a následne sú zrušené. Takéto apli-

kácie slúžia hlavne na zefektívnenie priebehu rokovaní, pomáhajú účastníkom lepšie 

pochopiť a vizualizovať diskutovanú problematiku. Prístup k takýmto aplikáciám je 

umožnený iba členom konkrétnej konferencie alebo rokovania, ktorí priamo na mieste 

dostanú potrebné identifikačné údaje a heslá na prihlásenie. Po ukončení stretnutia je 

daná aplikácia vymazaná administrátorom, spolu so všetkými údajmi, ktoré obsaho-

vala. To zabezpečuje, aby citlivé informácie boli dostupné iba zainteresovaným oso-

bám a zároveň iba na určité časové obdobie, ktoré je nutné na vyriešenie daného prob-

lému. 
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Toto všetko je možné dosiahnuť s relatívnou ľahkosťou vďaka tomu, že firma využíva 

svoj vlastný app store a je zároveň administrátorom. Takýto nástroj podniku XY posky-

tuje možnosť regulácie prístupov do aplikácií, a preto môže firma lepšie hospodáriť s 

informáciami aj v rámci internej štruktúry. 

 

V prípade, že by firma XY využívala externé app story (Apple App Store, Google Play 

Store) čelila by výraznému bezpečnostnému riziku, akým je útok hackerov. Pokiaľ firma 

pre publikovanie svojich interných aplikácií používa výhradne externý app store, do-

stáva sa do situácie, keď sa veľké množstvo interných informácií nachádza na verejne 

prístupnej platforme, ktorej bezpečnosť nemôže firma nijako ovplyvniť. Čím väčší po-

čet aplikácií sa nachádza v externých app sotorch, tým je jednoduchšie nájsť nejakú 

medzeru v ochranných kódoch aplikácií. Potom sa firma stáva ľahším cieľom pre ky-

bernetické útoky. Vzhľadom na to, že veľa interných aplikácií obsahuje restricted alebo 

confidential dáta, ktoré v rukách tretích strán by mohli znamenať stratu desiatok až 

stoviek miliónov eur, bolo potrebné toto riziko eliminovať čo najviac. Firma dospela 

k názoru, že najlepšou obranou proti takýmto útokom, bude vôbec nezverejňovať in-

terné aplikácie mimo zamestnancov firmy. A to sa efektívne dá dosiahnuť jedine inter-

ným app storom.  

Vďaka tomuto riešeniu je firma schopná efektívne riadiť aplikácie ako také, a taktiež ich 

spôsob využitia, či už interný, alebo externý. Ďalšou výhodou je riadenie prístupov do 

daných aplikácií, kde je firma prakticky okamžite schopná udeľovať a odoberať prí-

stupy konkrétnym zamestnancom podľa aktuálnej potreby. 

9.2 Mienka verejnosti 

Výskyt interných aplikácií v externých app storoch môže predstavovať ďalší, pomerne 

prekvapivý, problém a tým je mienka verejnosti. Interné aplikácie, ako ich názov napo-

vedá, slúžia čisto na interné použitie pre zamestnancov, ktorí sa do nich prihlásia svo-

jím firemným ID/emailom a vopred zvoleným prihlasovacím heslom. V mnohých prí-

padoch tieto aplikácie neobsahujú žiadne informácie, ktoré by verejnosť mohla využiť, 

pokiaľ neberieme do úvahy útoky hackerov snažiacich sa získať citlivé informácie. Av-

šak niektoré interné aplikácie obsahujú informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre zá-

kazníkov. Z názvov aplikácií sa zväčša dá zistiť, aký druh informácií obsahujú, či ide o 

sledovanie zásielok, alebo riešenie problémov pri objednávkach a doručovaní atď. 

Presnejšie informácie o tom, na čo aplikácia slúži, sa zároveň nachádzajú v jej verej-

nom popise. To v konečnom dôsledku vyvoláva dojem, že sú určené pre verejnosť, 

a preto by ich každý mal byť schopný používať. To však nie je pravda. Verejnosť nevie, 

akým spôsobom by tieto dva druhy aplikácií mohla od seba odlíšiť. Takže nastáva si-

tuácia, keď sa ľudia mimo firmy snažia prihlásiť pomocou svojich súkromných emailov 

do interných aplikácií, ktoré sú nastavené na prihlasovanie cez zamestnanecké ID 

alebo email. Keďže sa pri vývoji týchto aplikácií nepočítalo s prihlasovaním verejnosti, 

nie je prekvapivé, že daná aplikácia prihlásenie nepovolí. Vo väčšine prípadov opako-

vane vyskočí signalizácia zlých prihlasovacích údajov, čo verejnosť berie ako nefunk-

čnú a nekvalitnú aplikáciu, do ktorej nie je možné sa ani prihlásiť. Preto potom majú 
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ľudia negatívne skúsenosti s firmou a zanechávajú nepriaznivé recenzie na aplikácie, 

ktoré pre nich ani neboli určené. Takto sa zbytočne zhoršuje meno firmy a v konečnom 

dôsledku môže dôjsť k strate niektorých zákazníkov. Tento poznatok vyplýva z dlhodo-

bého pozorovania externých app storov a spätnej väzby zákazníkov. 

 

Vzhľadom na tento významný problém bola vytvorená iniciatíva prečisťovania app sto-

rov. Spočiatku hlavnou úlohou prečisťovania bolo stiahnutie všetkých interných apli-

kácií a ich presun do interného app storu. Následne však nastala situácia, keď po „pre-

čistení“ zostalo vo verejných app storoch veľké množstvo aplikácií, ktoré vyzerali, že 

patria firme, ale tá o nich žiadne povedomie nemala. Po objavení takýchto aplikácií za-

čínala „detektívna“ činnosť, ktorej výsledkom boli zväčša dva základné výstupy: 

 

• Prvá možnosť bola, že išlo o internú aplikáciu, ktorá bola vyvinutá firmou ako 

takou, ale vývojársky tím interného app storu o nej nevedel. Prípadne išlo o ap-

likáciu, ktorá bola pre firmu vyvinutá na zákazku externou firmou a údaje alebo 

povedomie o nej sa jednoducho stratili niekde v procese. Takéto druhy aplikácií 

nepredstavujú žiadny problém, keďže zaobchádzanie s nimi je o veľa jedno-

duchšie, pokiaľ je ich product owner zamestnanec firmy. Väčšinou boli tieto ap-

likácie presunuté do interného app storu alebo v určitých prípadoch boli pone-

chané tak ako sú, keďže sa vyskytli opodstatnené dôvody na ich verejný status. 

 

• Druhá možnosť bola však viac problematická a zároveň oveľa častejšia. V mno-

hých prípadoch išlo o aplikácie tretích strán, ktoré sa vydávali za aplikácie firmy 

XY. Inými slovami porušovali jej ochranné známky, ako napríklad logo firmy, 

kombináciu farieb, v popisoch aplikácií bolo uvádzané meno firmy, pritom tvor-

covia tvrdili, že je to aplikácia firmy XY. Týmto sa snažili profitovať z mena spo-

ločnosti a tak ho v konečnom dôsledku poškodzovali. Prečisťovanie takýchto 

aplikácií je výrazne náročnejšie ako pri interných aplikáciách. Najskôr je po-

trebné kontaktovať majiteľa aplikácie a informovať ho, že porušuje ochranné 

známky firmy. Ten je však veľmi zriedkavo ochotný spolupracovať alebo vôbec 

odpisovať na emaily, čo celý proces výrazne komplikuje. Pokiaľ majiteľ nie je 

ochotný dané aplikácie stiahnuť alebo prerobiť tak, aby neporušovali ochranné 

známky firmy, sú tieto prípady posunuté na právne oddelenie firmy, ktoré má 

väčšiu právomoc v ohľade nárokovania ochranných známok firmy.  

 

9.3 Vývoj aplikácií a flexibilita prostredia 

Ďalším z dôvodov prečo sa firma XY rozhodla pre vytvorenie vlastného app storu je 

flexibilita a rýchlosť, ktorú toto riešenie ponúka. Vývoj a následné produkovanie apli-

kácií je zdĺhavý a náročný proces, ktorý je z hľadiska efektivity potrebné čo najviac 

urýchliť a zjednodušiť. Optimalizácia týchto procesov je veľmi náročná, pokiaľ sa má 

firma spoliehať v tvorbe aplikácie na externú firmu.  
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Prvým problémom je flexibilita prostredia. Každá firma má svoje interné procesy na-

stavené iným spôsobom. Vo firme XY sa vyskytujú mierne rozdiely v procesoch aj me-

dzi divíziami. Zladenie týchto procesov, ktoré sú základom funkčnej spolupráce s ex-

ternou firmou sa môže preukázať ako náročná úloha, keďže každá firma ich má zauží-

vané inak a v určitých prípadoch si môžu oponovať. Preto je potrebné, aby obe strany 

určitým spôsobom upravili svoje procesy vo veci tvorby a publikovania. Môže to byť 

náročný a zdĺhavý proces, ktorý sa nie vždy musí stretnúť s pochopením technických 

tímov, ktoré danú zmenu majú vykonať alebo z pohľadu  managementu, ktorí jedno-

ducho nechcú meniť zaužívané praktiky. Toto v konečnom dôsledku môže znamenať 

komplikácie a zbytočné predĺženie tvorby a publikovania aplikácie, minimálne v skor-

ších štádiách spolupráce firiem. Pri vytváraní a publikovaní aplikácií prostredníctvom 

interného app storu je tento problém vyriešený, keďže sú všetky procesy známe a sú 

upravované iba z dôvodu ich zlepšenia a nie preto, aby boli kompatibilné s procesmi 

inej firmy.  

 

Ďalším dôležitým aspektom flexibility je rýchlosť komunikácie medzi zákazníkom 

a dodávateľom. Zákazníkov v tomto prípade predstavujú zamestnanci firmy, ktorí pra-

cujú v iných tímoch a vo väčšine prípadov aj v iných divíziách. Títo zákazníci majú väč-

šinou technické zameranie a pracujú v IT sektore, čiže majú jasnú predstavu o tom, ako 

by aplikácia mala vyzerať a čo by mala robiť. Inými slovami, majú veľmi špecifické po-

žiadavky, ktoré sa v určitých situáciách môžu pri vývoji aplikácie ukázať ako nereálne. 

V mnohých prípadoch je potrebné, aby im aplikácia bola „ušitá“ na mieru. Preto komu-

nikácia medzi zákazníkom a tímom vývojárov je základom celého procesu. Vzhľadom 

na to, že ide o dve interné entity, je komunikácia značne uľahčená a konzultácie vo veci 

vývoja aplikácie môžu byť naplánované z hodiny na hodinu. To by však nebolo možné 

dosiahnuť, ak by app store spadal pod správu externej firmy. Toto zohráva významnú 

úlohu pri rýchlosti produkovania a následnej úprave testovacích a beta verzií daných 

aplikácií, ktoré sú základom funkčnej aplikácie pripravenej na použitie. Pre potreby ur-

čitých komplikovaných a rozsiahlych aplikácií je taktiež možné zmeniť nastavenia 

a charakteristiky samotného app storu tak, aby vyhovovali konkrétnej aplikácii bez 

toho, aby bola narušená prevádzka iných. Toto je veľmi špecifická charakteristika inter-

ného app storu, ktorá otvára dvere produkcii rozsiahlejším a zložitejším aplikáciám. Tie 

by nebolo možné alebo by bolo veľmi náročné vytvoriť v spolupráci s externou firmou. 

 

Charakter aplikácií sa odvíja od toho, z akej divízie zákazník pochádza. Každá divízia sa 

zaoberá iným druhom podnikania, čo sa odráža aj vo funkciách ich aplikácií. Na prvý 

pohľad môže tento fakt predstavovať komplikovanú situáciu pre vývojárov, avšak po 

vytvorení niekoľkých aplikácií pre každú divíziu, je možné spozorovať určité podob-

nosti. Vo väčšine prípadov ide o podobnosť základného kódu pre aplikácie danej diví-

zie. Preto pri novej zákazke nemusia vývojári od základov stavať novú aplikáciu, ale 

môžu využiť základ z podobnej, už vytvorenej, a následne doplniť potrebné vlastnosti 

a funkcie, ktoré nová aplikácia vyžaduje. Toto významne uľahčuje prácu vývojárom 

a zároveň urýchľuje celý proces tvorby. 
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10 Informácie získané z rozhovorov 

V nasledujúcom texte budú interpretované informácie a poznatky získané z polo-

štruktúrovaných rozhovorov, ktoré boli uskutočnené v priebehu mesiaca marec 2021. 

Výber respondentov pre potreby rozhovoru bol značne obmedzený nasledovnými 

skutočnosťami. 

Vzhľadom na to, že sa kladené otázky sústreďovali na hodnotenie interného app storu, 

bolo potrebné rozhovory vykonať s ľuďmi, ktorí danej problematike skutočne rozumejú 

a aktívne sa ňou vo firme zaoberajú. Preto toto kritérium zúžilo výber respondentov na 

relatívne malý projektový tím app storu. Ďalším kritériom bol charakter profesie res-

pondentov, keďže sme považovali za podstatné získať čo najviac možných uhlov po-

hľadu na danú problematiku. Tieto dve kritéria v konečnom dôsledku zúžili skupinu 

respondentov na päť jedincov a to:  

 

• Produktový majiteľ – je to najvyšší manager projektu, ktorý bol pri jeho začiatku 

a v korporátnej štruktúre je tento projekt vedený pod jeho menom 

• Konzultantka – ktorá sa primárne zaoberá procesom testovania aplikácií a prí-

pravou dokumentácie k aplikáciám 

• Projektový manažér  

• Softwarový architekt – ktorý pracoval na základnom kóde app storu a v súčas-

nosti sa zaoberá vývojom aplikácií 

• Manažér vývojového tímu  

 

Všetky rozhovory sa vzhľadom na pandemickú situáciu konali prostredníctvom telefo-

nického rozhovoru cez Microsoft Teams, boli nahrávané a ich dĺžka sa pohybovala me-

dzi 25 až 45 minútami. Všetci respondenti dostali rovnaký okruh otázok, na ktoré od-

povedali z pohľadu svojej profesie, čo sa odrazilo hlavne v rôznorodosti zozbieraných 

odpovedí. Vzhľadom na charakter a obsiahlosť rozhovorov by presná transkripcia ne-

bola možná, lebo by nebola zachovaná anonymita firmy, členov projektového 

tímu. Veľký objem textu pri každej odpovedi by spôsobil značnú neprehľadnosť. 

Z tohto dôvodu boli využité súhrnné odpovede respondentov, vďaka ktorým je možné 

jednoduchšie a stručnejšie interpretovať získané informácie. 

 

Výhody in-house corporate app store riešenia  

 

Hlavnými výhodami in-house corporate appstore riešenia sú: 

 

• flexibilita a rýchlosť reakcií na požiadavky zákazníkov, 

• znalosť firmy a z toho vyplývajúca schopnosť dodať zákazníkovi riešenie šité na 

mieru, 
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• minimalizácia cash-out – projekt je pokrytý z internými zdrojmi, preto firma ne-

platí tretej strane, 

• nezávislosť od iných firiem, 

• kontrola nad aplikáciami a hlavne prístupmi do nich,  

• zber informácií o pripojených zariadeniach, využívaní aplikácií, 

• podpora vývoja aplikácií – poskytovanie už vytvorených základov aplikácií, na 

ktorých môžu zákazníci stavať a ušetriť tak čas a zdroje. 

 

Produktový majiteľ: „Najväčšou výhodou je flexibilita, sme schopní rýchlo reagovať na 

požiadavky businessu. Taktiež dobre poznáme business a sme v úzkom kontakte s di-

víziami, čo nám umožňuje prispôsobiť vývoj produktu požiadavkám zákazníkov. 

Ďalšou výhodou je minimalizácia takzvaného cash-out. Všetko je pokryté internými 

zdrojmi a nie je nutné platiť, napr. za zariadenie alebo užívateľa ako by to bolo v prí-

pade využitia verejného app storu. Vďaka tomuto nezostaneme závislí na tretej strane 

a taktiež sme odolní voči zdražovaniu licencií. Ďalšou veľkou výhodou je integrácia, in-

formácie, ktoré spracovávame a vytvárame, sú využité v ďalších systémoch.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Hlavnou výhodou je, že riešenie je urobené na mieru. Preto 

vieme kontrolovať to, kto má kam prístup a taktiež vidíme, ktoré aplikácie sú ako inten-

zívne využívané. Taktiež máme podrobný prehľad o zariadeniach, poznáme ich ope-

račné systémy a sme schopní zistiť, či nebolo zariadenie upravené majiteľom. Ďalšou 

výhodou je, že ponúkame balíček pre kompletný mobilný vývoj od začiatku až po ko-

niec. Prakticky vieme zákazníkom rovno dodať základ aplikácie, ktorý spĺňa všetky po-

žiadavky spoločnosti, to vývojovým tímom šetrí týždne až mesiace vývoja. Taktiež po-

núkame testovaciu platformu, ktorú môžu zákazníci využívať, pritom nemusia kupovať 

nové telefóny alebo strácať čas vytváraním vlastných testovacích platforiem. Taktiež 

ponúkame produkovanie interných aj externých aplikácií, ktoré sú väčšinou využívané 

našimi subdodávateľmi. Ponúkame aj podporu a technické poradenstvo s procesmi, 

ako je napríklad publikovanie aplikácií.“ 

 

Projektový manažér: „Hlavnou výhodou je to, že si všetko vieme urobiť tak, ako chceme 

a vôbec nemusíme spolupracovať so žiadnou treťou stranou. Taktiež neplatíme za 

tieto služby. Všetky informácie, ktoré zbierame, zostávajú vo firme a tretia strana sa k 

nim nedostane. Ďalšou výhodou je rýchlosť reakcie na požiadavky zákazníkov, ktoré 

vieme hneď implementovať, čo v konečnom dôsledku rozširuje naše know how.“  

 

Softwarový architekt: „Hlavnou výhodou je spravovanie prístupov k aplikáciám. Jedno-

ducho vieme prístupy prideliť aj odobrať podľa potreby. Toto riešenie je o veľa bezpeč-

nejšie, ako keby firma používala app store tretej strany. Taktiež vieme podporovať vý-

voj aplikácií. Nezanedbateľným plusom je zjednotenie publikácií, to firme podáva lepší 

prehľad o tom, kto čo publikuje. Zamedzuje sa tak zbytočnému chaosu a neprehľad-

nosti.  
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Tento app store taktiež podporuje aj iné druhy riešení, napríklad inštalácií. To znamená, 

že zákazníci nie sú odkázaní len na spôsob, akým pracujeme my, keďže sme schopní 

podporiť aj iné spôsoby inštalácie. Toto  ešte viac zlepšuje flexibilitu a odlišuje nás od 

externých app storov.“ 

 

Konzultantka: „Hlavnou výhodou je jednoduchosť prístupu a prehľad  aplikácií, ako in-

terných tak aj externých. Ďalšou výhodou je množstvo a kvalita informácií, ktoré tento 

app store poskytuje. Jednoducho sa dajú nájsť podrobné informáci,e ako napríklad, kto 

vyvíjal danú aplikáciu, kto danú aplikáciu používa a aký má ten užívateľ zariadenie 

a akú verziu operačného systému používa.“  

 

Nevýhody in-house corporate app store riešenia  

 

Hlavnými nevýhodami in-house corporate appstore riešenia sú: 

 

• Nároky na kvalifikáciu a počet členov projektového tímu – nedostatok alebo ne-

dostatočná kvalifikácia zamestnancov výrazne ohrozuje chod app storu. 

• Cena a náročnosť údržby – určité chyby vzniknuté pri vývoji v neskorších štá-

diách spôsobujú problémy a ich oprava je časovo, a preto aj finančne náročná. 

• Veľké investície do neustáleho aktualizovania projektu, aby držal krok s vývo-

jom technológií. 

• Jednostranné zameranie aplikácií – aplikácie sú využívané výlučne na pracovné 

účely. 

 

Produktový majiteľ: „Je nutné mať interné zdroje s dostatočnými skúsenosťami a zna-

losťami na rozvoj a udržiavanie, lebo je nutné pokryť veľké množstvo technológií. Tak-

tiež je potrebné neustále riešiť kapacitu interných zdrojov, keďže licenčné poplatky 

nepokrývajú udržiavanie a rozvoj. Nároky na údržbu, pretože chyby, ktoré sa nepoda-

rilo odhaliť pri vývoji, teraz spotrebovávajú veľkú časť kapacity ľudí. Ďalšou nevýhodou 

je dlhšia vývojová fáza, všetko je nutné vyvinúť od základu, a preto sa celý proces vý-

znamne predlžuje. Nevýhodou sú aj nároky na zabezpečovanie kvality, keď sa prí-

padné nedostatky objavujú v procesoch zákazníkov.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Hlavnou nevýhodou je cena, je veľmi drahé udržiavať túto 

platformu aktualizovanú vzhľadom na neustále zmeny a vývoj v oblasti IT. Je veľmi ná-

ročné prepojiť náklady na našej strane s výhodami a prínosmi na strane zákazníkov. 

Ďalšou nevýhodou je, že pokiaľ chce užívateľ nainštalovať tento app store do zariade-

nia, musí povoliť inštaláciu treťou stranou, s tým v dnešnej dobe množstvo užívateľov 

môže mať problém. Je celkom možné, že tento problém bude v najbližšom čase reál-

nejší, keďže sa dá očakávať, že veľké spoločnosti ako Google alebo Apple budú aktívne 

znemožňovať alebo sprísňovať možnosti inštalácií tretích strán.“ 
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Projektový manažér: „Veľké problémy nastávajú v momente, keď tím opúšťajú kľúčoví 

zamestnanci. Vtedy strácame veľké množstvo know-how, a preto nie sme schopní re-

alizovať hlavné výhody app storu. V určitých situáciách môže byť problém, že sa ne-

môžeme spoliehať na expertízu tretej strany, lebo produkt je vytvorený tak, ako sme 

ho zostrojili.“ 

 

Softwarový architekt: „Najväčšou nevýhodou je to, že do chodu tohto projektu musia 

plynúť veľké investície, keďže sa technológie neustále vyvíjajú, je potrebné držať s nimi 

krok, čo je finančne náročné.“ 

 

Konzultantka: „Za nevýhodu považujem to, že všetky aplikácie sú zamerané pracov-

ným smerom a nenachádzajú sa tam žiadne aplikácie, ktoré by slúžili napríklad na voľ-

nočasové aktivity pre našich zamestnancov.“ 

 

Silné stránky app storu  

 

Medzi najvýznamnejšie silné stránky app storu je možné zaradiť:  

 

• schopnosť prepojenia app storu s množstvom ďalších procesov, 

• agilnosť a neustály rozvoj – app store zastáva stále viac a viac funkcií, 

• integrácia – zjednocovanie procesov a schopnosť vyhovieť rôzne fungujúcim 

divíziám,  

• zber informácií o užívateľoch a ich zariadeniach, 

• rôzne možnosti prihlasovania do app storu – bežné firemné heslo, vygenero-

vaný pincode alebo cez telefónne číslo. 

 

Produktový majiteľ: „Určite ide o prispôsobenie sa businessu  interným systémom. 

Taktiež vieme reagovať na špecifické požiadavky, ktoré sú pre každú divíziu rozdielne. 

Taktiež integrácia na interné systémy.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Najsilnejšou  stránkou je jeho agilnosť a postupný rozvoj, 

vďaka ktorému zastáva stále viac a viac funkcií. Ďalšou silnou stránkou sú rýchle reak-

cie na aktuálne trendy a vývoj technológií.“ 

 

Projektový manažér: „Prakticky si môžeme robiť to, čo uznáme za vhodné z hľadiska 

oprávnení, prístupov a publikovania aplikácií. Vďaka tomu vieme byť flexibilní a spraviť 

potrebné nastavenia danej aplikácie priamo na mieru zákazníkovi.“ 

 

Softwarový architekt: „Najsilnejšou stránkou je podpora integrácie, keďže každá divízia 

funguje inak, bolo by veľmi náročné nájsť jedno riešenie, ktoré ich podporuje všetky.  

Riešenia, ktoré tento app store ponúka, sú šité na mieru zákazníkom, pritom podporujú 

vývoj a publikácie aplikácií. Ponúkajú už aj základné riešenia a predlohy aplikácií, na 
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ktorých môžu zákazníci ďalej stavať a ušetria tak týždne vývoja. Tento app store taktiež 

zbiera veľké množstvo informácií o užívateľoch a ich zariadeniach.“ 

 

Konzultantka: „Medzi silné stránky by som zaradila spôsob prihlasovania do app storu, 

užívateľ môže využiť svoje bežné prihlasovacie údaje, alebo sa môže prihlásiť cez vy-

generovaný pincode, alebo aj cez telefónne číslo, záleží na tom, čo preferuje.“ 

 

Nedostatky app storu  

 

Hlavnými nedostatkami app stopru sú: 

 

• nemá také možnosti ako Google alebo Apple app store – nie je možné automa-

ticky aktualizovať app store na všetkých zariadeniach,  

• určité funkcionality, napríklad tvorba reportov, nie sú ešte dotiahnuté do poža-

dovanej kvlity, 

• samotné základy app storu neboli stavané na takýto rozsah, čo v určitých situ-

áciách spôsobuje problémy so stabilitou app storu, 

• niektoré funkcionality nie sú zjednotené medzi iOS a android zariadeniami, 

• žiadna divízia nefiguruje ako majiteľ, preto nie je vyvíjaný dostatočný tlak na 

ďalší rozvoj.  

 

Produktový majiteľ: „Ide o aplikáciu, ktorá nemá rovnaké možnosti ako Google alebo 

Apple, tieto app story majú nastavené automatické aktualizácie, ktoré my dosiahnuť 

nevieme. Taktiež niektoré funkcionality ešte nie sú úplne dopracované, ako napríklad 

tvorba reportov a analýz. Ďalším nedostatkom je tvorba dokumentácie a proces za-

bezpečovania kvality.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Za nedostatok by mohol byť označený fakt, že je to plat-

forma, ktorá pôsobí v mnohých divíziách a zároveň žiadna divízia neplní funkciu vlast-

níka. To v určitých situáciách brzdí ďalší rozvoj.“ 

 

Projektový manažér: „V určitých veciach nemôžeme vyhovieť požiadavkám zákazní-

kov, pretože nás limitujú samotné základy app storu. V prvotných štádiách projektu sa 

nepredpokladalo, že sa tento app store rozrastie do takýchto rozmerov, čo so sebou 

prináša limitácie.“ 

 

Softwarový architekt: „Hlavným nedostatkom je to, že sme začínali ako malý projekt, 

ktorý sa pôvodne nemal rozrásť až do takýchto rozmerov. Preto niektoré funkcionality 

nie sú úplne dotiahnuté tak, ako by mali byť. To spôsobuje problémy so stabilitou, ktorá 

by mohla negatívne ovplyvniť určité funkcie hlavne pri produkovaní aplikácií.“ 

 

Konzultantka: „Ako nedostatok vidím to, že určité funkcionality app storu ešte nie sú 

zjednotené  medzi operačnými systémami android a iOS.“ 



 46 

 

Potenciál app storu   

 

Najväčší potenciál app storu spočíva v nasledujúcich vlastnostiach:  

 

• Možnosť rozšíriť appstore o ďalšie služby, ako napríklad nové druhy analýz, 

ktoré by boli užitočné v ďalších firemných procesoch. 

• Zjednocovanie divízií prostredníctvom spôsobov, akými vytvárajú a publikujú 

aplikácie. 

• Úplne nahradiť používanie externých app storov v rámci firmy. 

 

Produktový majiteľ: „Rozšíriteľnosť o ďalšie služby, napr. nové druhy analýz a integrácia 

s ďalšími systémami, ktoré môžu ťažiť z našich údajov.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Najväčším potenciálom je zjednocovanie divízií prostred-

níctvom prístupu k aplikáciám. V súčasnosti divízie prechádzajú z vlastných spôsobov 

publikovania a tvorenia aplikácií na jeden spoločný, to výrazne pomáha zjednodušiť a 

urýchliť procesy ohľadne aplikácií. 

Taktiež veľký potenciál vidím v analytických schopnostiach tejto platformy, čiže vytvá-

ranie reportov o zariadeniach, o tom, ktoré aplikácie sa ako často využívajú a po-

dobne.“ 

 

Projektový manažér: „Hlavný potenciálom je fakt, že by sme úplne mohli nahradiť ve-

rejné app story, ktoré mnoho našich zákazníkov ešte stále používa. Za dostatočných 

investícií sú možnosti tohto app storu prakticky neobmedzené.“ 

 

Softwarový architekt: „Najväčší potenciál je v tom, že ide o integračnú platformu, ktorá 

spája veľa vecí v jednom. Je to platforma, ktorá nepodporuje len publikáciu aplikácií, 

ale aj ich prevádzku a reguláciu ich množstva, keďže vieme jednoducho zrušiť staré 

aplikácie, ktoré sa už nepožívajú.“ 

 

Konzultantka: „Tento app store má potenciál stať sa top službou v celej spoločnosti 

a úplne nahradiť používanie verejných app storov. Na to však bude potrebné ešte vý-

znamne investovať do rozvoja a taktiež do marketingu tohto projektu.“ 

 

Smer ďalšieho rozvoja app storu   

 

Tento app store sa môže vo svojom budúcom rozvoji uberať mnohými smermi:  

  

• prehĺbenie už ponúkaných služieb, 

• rozšírenie pôsobenia aj na tvorbu aplikácií pre koncového zákazníka, 

• je potrebné stabilizovať app store a opraviť chyby z čias jeho tvorby, 

• zamerať sa viac na užívateľa a zjednodušiť ovládanie app storu. 
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Produktový majiteľ: „Rozšíriť služby pre užívateľov, napr. využitie potenciálu notifikáci,í 

prípadne interných správ.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Momentálne sme smerovaní k aplikáciám pre našich za-

mestnancov, kontraktorov. Pokiaľ za nami zákazník príde s návrhom vytvorenia apliká-

cie pre koncového zákazníka, nevieme mu vyhovieť. Myslím si, že ďalší vývoj tohto app 

storu by sa mal zamerať na koncového zákazníka.“ 

 

Projektový manažér: „Momentálne je najpodstatnejšie zabezpečiť spoľahlivosť pro-

jektu tak, aby bol dlhodobo udržateľný. Preto je potrebné spraviť refactoring kódov, čo 

najviac zjednodušiť procesy prideľovania oprávnení a celkovo dosiahnuť, aby bol tento 

app store čo naviac užívateľsky prívetivý.“ 

 

Softwarový architekt: „Navrhoval by som ďalej rozvíjať súčasné pôsobenie a zlepšovať 

flexibilitu a podporu tvorby reportov.“ 

 

Konzultantka: „Viac rozvíjať svoje dátové služby a ešte vo väčšej miere prehĺbiť infor-

mácie o užívateľoch a ich zariadeniach. To by v konečnom dôsledku prinieslo lepšie 

služby pre zákazníkov.“ 

 

Negatívne vplyvy v budúcnosti 

 

Najvýznamnejšie negatívne vplyvy, ktorým by app store mohol čeliť, sú: 

 

• strata ľudí a know-how, 

• výrazné zmeny operačných systémov, 

• rýchly rozvoj technológií a neschopnosť sa im prispôsobiť, 

• návrh vyššieho managementu nahradiť app store externým riešením, 

• nedostatok zákazníkov. 

 

Produktový majiteľ: „Výrazné zmeny v mobilných operačných systémoch, hlavne v ob-

lasti bezpečnosti, pretože sme závislí na zmenách, ktoré urobí Google alebo Apple.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Tím, ktorý sa stará o chod app storu, môže vnímať svoju 

prácu ako rutinu, keďže momentálne udržujú app store v chode, nepracujú na žiad-

nych nových kreatívnych projektoch, ktoré by pre nich boli zaujímavé. Toto môže viesť 

k strate kľúčových ľudí a ich know-how.“ 

 

Projektový manažér: „Najväčšie nebezpečenstvo sú kapacity. Odchod ľudí a s nimi 

know-how môže znamenať veľké riziko.“ 
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Softwarový architekt: „Negatívne by mohol ovplyvniť rýchly rozvoj technológií a naša 

neschopnosť sa im prispôsobovať. Ďalší negatívny vplyv by mohla mať myšlienka, že 

by firma kúpila kompletné riešenie, ktoré zdanlivo ponúka všetko to, čo tento app 

store. Toto by sa však po podrobnejšom preskúmaní ukázalo ako nereálne, keďže 

žiadna iná firma neponúka platformu ako je táto.“ 

 

Konzultantka: „Nedostatok spokojných zákazníkov, pokiaľ nebude dostatok zákazní-

kov požadovať naše služby, prevádzkové náklady prevýšia príjem celého app storu.“ 

 

Vplyv zákazníkov 

 

Zákazníci majú významný vplyv na ap pstore a smer, ktorým sa vyvíja. Celá platforma 

je orientovaná na požiadavky zákazníka, na základe ktorých v repertoári app storu pri-

búdajú nové funkcie alebo sa prehlbujú už existujúce funkcie. Týmto spôsobom po-

žiadavky zákazníkov určujú smer a ďalší rozvoj app storu.  

 

Produktový majiteľ: „Vplyv zákazníkov je významný. Tento app store je úzko naviazaný 

na ostatné divízie, a preto aj na zákazníkov. Vieme s nimi efektívne spolupracovať na 

ich konkrétnych požiadavkách.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Zákazníci zohrávajú významnú úlohu. Všetko, na čom sa 

pracuje, nejakým spôsobom vychádza z nápadu zákazníkov. Keď za nami prídu s tým, 

že majú nový projekt a spýtajú sa, čo im môžeme ponúknuť, v tom momente ich nie-

lenže informujeme o všetkom, čo už máme vytvorené a čo môžeme okamžite využiť, 

ale taktiež načrtneme možnosti, ktoré sme pre nich schopní vytvoriť navyše. Čo by mi 

pomohlo pri tomto projekte a taktiež pri mnohých ďalších.“ 

 

Projektový manažér: „Zákazníci majú zásadný vplyv, lebo celá platforma je orientovaná 

na zákazníka. Pokiaľ za nami zákazník príde s nejakými požiadavkami, my mu riešenie 

ušijeme na mieru.“ 

 

Softwarový architekt: „Zákazníci majú významný vplyv, svojimi požiadavkami určujú 

smer rozvoja celého app storu. Predostrú nám svoje požiadavky a my im vytvárame 

riešenia priamo na mieru. Oni majú finálne slovo, čo bude implementované a čo nie.“ 

 

Konzultantka: „Veľmi významne, naši zákazníci sú predstavitelia divízií, ktorí väčšinou 

majú už určitú predstavu, čo od nás očakávajú a čo naopak nechcú. Preto sú veľmi 

podstatné rozhovory o tom, čo je možné a ako urobiť a hlavne dospieť k spoločnému 

záveru. Zákazníci vplývajú ako na design, tak na službu ako takú.“ 
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Možnosť nahradenia app storu externým 

 

Pokiaľ by sa nad takou možnosťou uvažovalo ešte v počiatočných štádiách, keď projekt 

plnil iba funkciu úložiska aplikácií, táto možnosť by bola reálna. Avšak vzhľadom na 

súčasný rozsah app storu a množstva funkcií, ktoré momentálne z ďaleka presahujú 

schopnosti bežných app storov, nie je reálne, aby bol jednoducho nahradený. 

 

Produktový majiteľ: „V určitých oblastiach áno. Pokiaľ by išlo iba o distribúciu aplikácií, 

vtedy by bolo možné čiastočne tento app store nahradiť. Ale stále budú existovať typy 

užívateľov a procesy, pre ktoré bude o veľa prínosnejšie a lacnejšie využívať naše 

služby.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Pokiaľ by tento app store fungoval naozaj čisto ako app 

store, tak by to bolo možné vzhľadom na náklady. Pokiaľ však zoberieme do úvahy 

množstvo ďalších funkcií, ktoré sú na to naviazané, nemyslím si, že by bol nahradený.“ 

 

Projektový manažér: „Nemyslím si, že je to možné. Momentálne plníme mnoho funkcií, 

ktoré naši zákazníci berú ako samozrejmosť, ale žiadny externý app store by tieto po-

žiadavky nebol schopný plniť. 

Ďalší faktor je bezpečnosť informácií, ktoré firma nechce poskytnúť na spravovanie tre-

tím stranám. Môže však nastať extrémny prípad, kedy by sme prišli o mnoho kľúčových 

pracovníkov a ich know-how a neboli následne schopní zastávať našu pozíciu ako pred 

tým. Toto by v konečnom dôsledku mohlo vyústiť do úplného nahradenia tohto app 

storu“ 

 

Softwarový architekt: „V tomto bode už nie, už to nie je čisto app store, mame veľkú 

pridanú hodnotu pre vývoj, čo iný app store neponúka. Taktiež ponúkame lepšiu bez-

pečnosť a v tomto bode sa do toho investovalo veľké množstvo zdrojov, takže úplné 

nahradenie tohto app storu by bolo neekonomické.“ 

 

Konzultantka: „Určite nie, pretože je unikátny. Od jeho vzniku je tento appstore šitý na 

mieru zákazníkom, preto si nemyslím, že by prichádzalo do úvahy jeho kompletné na-

hradenie. Taktiež tento app store obsahuje veľké množstvo interných informácií, ktoré 

nechceme publikovať na verejnosti.“ 

 

Výhody a nevýhody oproti iným app storom 

 

Porovnanie tohto app strotu s externými nie je jednoduché, keďže vo svojej podstate 

nie sú porovnávané rovnaké systémy. Tento app store má iné publikum, ako majú tie 

verejné, je určený na pracovné účely, bol zostavený na to, aby prinášal čo najväčší úži-

tok firme. Vzhľad a užívateľská jednoduchosť boli z týchto dôvodov odsunuté na druhé 

miesto, čo má za dôsledok menej atraktívny vzhľad a relatívne náročnejšie používanie. 
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Ďalším faktorom je, že tento app store neslúži iba ako úložisko aplikácií, ale plní mnoho 

ďalších funkcií, ktoré verejné app story nie sú schopné nahradiť. 

 

V určitých aspektoch je však možné tento app store porovnať s externými. Hlavné roz-

diely by vyzerali nasledovne: 

 

Medzi výhody oproti iným app storom môžeme zaradiť napríklad: 

 

• flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov, 

• relatívne nízka cena v porovnaní s výškou nákladov na  personalizáciu exter-

ného app storu, 

• kontrola nad registrovanými zariadeniami, čo výrazne rozširuje možnosti app 

storu práve v oblasti integrácie na ďalšie firemné procesy, 

• schopnosť rýchlo zasiahnuť v prípade zlyhaní určitých funkcií, riešenie takejto 

situácie s externým app storom by bol oveľa zdĺhavejší proces. 

 

Medzi nevýhody oproti iným app storom môžeme zaradiť: 

 

• relatívna zložitosť používania, 

• menej atraktívny vzhľad, 

• v porovnaní s app stormi od spoločností Google alebo Apple ide o aplikáciu, 

ktorá nie je predinštalovaná v zariadení.  

 

Produktový majiteľ: „Celková koncepcia, ktorá umožňuje značnú flexibilitu, prispôso-

benie požiadavkám a rozšíriteľnosť. Naše dáta sa požívajú vo veľkom množstve ďalších 

systémov. Pokiaľ by táto firma mala využiť externý app store, jeho obecný software by 

musel byť prispôsobiteľný naším požiadavkám, čo je veľmi drahá záležitosť.“ 

 

Manažér vývojového tímu: „Myslím si, že tento app store mierne zaostáva, kvôli relatív-

nej zložitosti používania. V porovnaní s verejnými app stormi, z pohľadu UX designu 

trochu zaostáva vzhľadom. Ako ďalšie negatívum by som označil to, že nie je automa-

ticky nainštalovaný od výrobcu a v podstate to je niečo navyše.“ 

 

Projektový manažér: „Vyniká v tom, že vieme veľmi dobre reagovať na požiadavky. Ne-

miešajú sa interné aplikácie s externými. Vyniká aj v tom, že je používaný len na pra-

covné účely. Taktiež máme  kontrolu nad zaregistrovanými prístrojmi a to nám rozši-

ruje pole našej pôsobnosti za hranice toho, na čo bol tento app store pôvodne určený. 

Mierne zaostáva v designe, v porovnaní s veľkými app stormi, ako sú android alebo 

Apple App Store.“ 

 

Softwarový architekt: „Tento app store je celkovo určený pre iné publikum ako verejné 

app story. Je vyrobený na mieru zákazníkom, preto nemôže vyzerať tak dobre, ako iné 

app story. Taktiež naše publikum je úplne iné, keďže je tento app store používaný iba 
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na prácu, náš vývoj sa uberá iným smerom. Rozdielom je aj to, že externé app story, 

majú funkciu hodnotenia produktu, čo sme pri určitých interných aplikáciách museli 

vypnúť, keďže naši zákazníci nechceli takýto druh hodnotenia.“  

 

Konzultantka: „Vyniká vďaka jasnému rozdeleniu interných a externých aplikácií. Po-

núka informácie o zariadeniach užívateľov, ktoré požaduje veľa zákazníkov. Taktiež je 

tím app storu schopný rýchlo zasiahnuť v prípade nejakých problémov. To by pri ex-

ternom app store nebolo možné dosiahnuť, určite nie takú úroveň pohotovosti. A 

hlavne vyniká v zabezpečení informácií.“ 

 

Informácie získané z vyššie uvedených rozhovorov budú slúžiť ako základ nasledujú-

cich analýz projektu a vplyvov jeho okolia. 

11 Analýza Rizík – RIPRAN 

Dôležitou súčasťou hodnotenia projektov je charakterizovanie a analyzovanie rizík 

a ich následkov, ktorým môže byť projekt počas svojho života vystavený. Zvyčajne je 

analýza zostavená v predprojektovej fáze a počas jeho života je aktualizovaná len 

zriedkavo. V tomto prípade projektu interného app storu je však situácia iná. Ako vy-

plýva z popisu projektu a aj z vyššie uvedených rozhovorov, hlavnou vlastnosťou pro-

jektu je jeho premenlivosť a adaptabilnosť na aktuálne prostredie. Tento projekt tak-

tiež nemá presne stanovenú životnosť a v súčasnosti nie je možné určiť, kedy sa pro-

jekt bude dať považovať za ukončený. Záujmom firmy je udržať ho v chode čo najdlh-

šie. Tieto faktory značne ovplyvňujú tvorbu analýzy rizík. Vzhľadom na premenlivosť 

a neustály vývoj app storu pôvodná analýza rizík z predprojektovej fázy nie je aktuálna. 

App store sa vyvinul do neočakávaných rozmerov a funkcií, ktoré momentálne zastáva. 

Ďaleko presahuje pôvodnú myšlienku. Z tohto dôvodu je potrebná opätovná analýza 

rizík, tá bude odzrkadľovať aktuálne riziká, ktorým projekt čelí. Pokiaľ by sa očakávalo, 

že projekt a jeho funkcie sa budú takýmto tempom rozrastať aj naďalej, bolo by 

vhodné analýzu rizík opakovať v určitých časových intervaloch, napríklad každé dva 

roky.  

 

Pre spracovanie analýzy rizík bude použitá metodika RIPRAN, ktorá sa skladá z piatich 

základných bodov: 

• Príprava analýzy rizika 

• Identifikácia rizika 

• Kvantifikácia rizika 

• Odozva na riziko 

• Celkové zhodnotenie rizika 
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Príprava analýzy rizika 

Podstata prípravy analýzy rizika spočíva v popise teoretických východísk metódy RI-

PRAN a potrebných dokumentov, ktoré boli spomenuté v teoretickej časti diplomovej 

práce. Ďalšou súčasťou bol výber tímu, ktorí sa na tejto analýze bude podieľať.  

 

Identifikácia rizika 

Táto časť je zameraná na zber potrebných informácií, ktoré v tomto prípade boli zís-

kané z vyššie uvedených rozhovorov. Po bližšom preskúmaní odpovedí respondentov 

sa dá charakterizovať päť hlavných hrozieb, ktorým projekt môže čeliť, a to sú: 

• Nedostatok odborníkov (odchod kľúčových zamestnancov) 

• Neschopnosť prispôsobiť sa novým technológiám 

• Nedostatok zákazníkov 

• Zmeny v mobilných operačných systémoch 

• Rozhodnutie vyššieho managementu nahradiť app store 

 

Ku každej hrozbe boli následne priradené scenáre, ktoré môžu nastať, pokiaľ by sa táto 

hrozba naplnila, pričom medzi hrozbou a scenárom je vzťah príčiny a dôsledku. Hrozby 

a potenciálne scenáre sú bližšie charakterizované v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tabuľka 8: Identifikácia rizík a scenárov 

Pora-

dové 

číslo 

Hrozba Č.  Scenár 

1 

Nedostatok od-

borníkov (od-

chod kľúčových 

zamestnancov) 

 

1.1 Preťaženie pracovníkov 

1.2 Zníženie kvality odvedenej práce 

1.3 Predĺženie doby trvania projektov 

1.4 Nedostatočné príjmy  

1.5 Zníženie záujmu zákazníkov o app store 

1.6 Ukončenie projektu 

2 

Neschopnosť 

prispôsobiť sa 

novým techno-

lógiám 

2.1 Zastarané funkcie 

2.2 Strata záujmu zákazníkov 

2.3 Ohrozenie určitých funkcionalít 

2.4 Nefunkčnosť app storu na nových zariadeniach 

2.5 Zníženie príjmov 

3 3.1 Zníženie množstva zákaziek  



 53 

Strata zákazní-

kov 

3.2 Zníženie príjmov 

3.3 Neschopnosť pokryť náklady 

3.4 Stagnácia projektu 

3.5 Ukončenie projektu 

4 

Zmeny v mobil-

ných operač-

ných systé-

moch 

4.1 
Náročné sprevádzkovanie starých funkcionalít 

v nových systémoch 

4.2 
Nefunkčnosť app storu v nových operačných 

systémoch 

4.3 Sťažnosti zákazníkov 

4.4 Nemožnosť inštalácie app storu 

5 

Rozhodnutie 

vyššieho mana-

gementu na-

hradiť app 

store 

5.1 Ukončenie projektu 

Zdroj (vlastné spracovanie)  

Vo vyššie uvedenej tabuľke vidieť na prvom mieste hrozbu nedostatku odborníkov, prí-

padne hrozbu ich odchodu. Počas rozhovorov každý respondent určitou formou spo-

menul práve túto hrozbu. Viacerí respondenti apelovali na to, že toto je momentálne 

najväčšie riziko, akému projekt čelí. Nedostatok odborníkov môže mať množstvo ne-

priaznivých až fatálnych dopadov na projekt, ako môžeme vidieť v scenároch prirade-

ných k tejto hrozbe.  

Neschopnosť prispôsobiť sa novým technológiám je ďalším významným rizikom. Fle-

xibilita a adaptabilnosť na požiadavky zákazníkov sú hlavným prvkom projektu, vďaka 

ktorému sa výrazne odlišuje od ostatných app storov a zabezpečuje tak nadštan-

dardné služby pre svojich zákazníkov. Pokiaľ by sa z nejakého dôvodu projektový tím 

nebol schopný prispôsobiť neustále meniacemu sa svetu informačných technológií, 

malo by to mnoho následkov, ako napríklad zastarané funkcie alebo ohrozenie niekto-

rých funkcionalít, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť až k strate záujmu zákazní-

kov. 

Strata zákazníkov je hrozba, ktorá by mala významný negatívny dopad na projekt 

a jeho funkcie. Priamym výsledkom naplnenia tejto hrozby by bolo to, že by tím nemal 

dostatočné množstvo zdrojov na prevádzku a udržiavanie app storu. To by mohlo viesť 

k zrušení veľkého množstva jeho funkcionalít. Pokiaľ by tento trend pretrvával dlho-

dobo, je veľká pravdepodobnosť, že by došlo až k ukončeniu projektu. 

Zmeny v mobilných operačných systémoch predstavujú veľmi reálnu hrozbu, pri ktorej 

sa skôr núka otázka, kedy sa to stane a nie či sa to stane. Ako už bolo mnohokrát spo-
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menuté v tejto práci, svet informačných technológií sa neustále vyvíja a mení, čo vy-

tvára nestále podmienky pre dlhodobé projekty. S týmito faktami sa však pri tvorbe 

app storu počítalo. Preto bol postavený tak, aby jeho hlavnou devízou bola flexibilita 

a adaptabilnosť. Hrozba zmeny v mobilných operačných systémoch je viac než prav-

depodobná, avšak tento appstore je dostatočne vybavený na to, aby si s takýmito 

zmenami poradil.  

Poslednou identifikovanou hrozbou je rozhodnutie vyššieho managementu nahradiť 

app store konkurenčným produktom. Takéto rozhodnutie by predpokladalo iba jeden 

možný scenár, a tým je zrušenie projektu a následné ukončenie, alebo pretransformo-

vanie jeho funkcionalít. 

 

Kvantifikácia rizika 

V tejto časti analýzy bude hodnotená pravdepodobnosť scenárov, ako významný budú 

mať dopad na projekt a následne bude stanovená miera rizika. Ako bolo v teoretickej 

časti spomenuté, triedy pravdepodobnosti sú pre potreby tejto analýzy stanovené na-

sledovne (Lacko,2000):  

• Vysoká pravdepodobnosť (VP) – nad 66% 

• Stredná pravdepodobnosť (SP) – 33 až 66% 

• Nízka pravdepodobnosť (NP) – pod 33% 

 

Nepriaznivý dopad na projekt je taktiež rozdelený na 3 základné skupiny a to 

(Lacko,2000): 

• Veľký nepriaznivý dopad na projekt (VD) 

• Stredný nepriaznivý dopad na projekt (SD) 

• Malý nepriaznivý dopad na projekt (MD) 

 

Nasledujúca tabuľka popisuje pravdepodobnosti výskytu hrozieb a ich dopad na pro-

jekt. Na základe týchto dvoch veličín je následne priradená hodnota rizika. 

 

Tabuľka 9: Hodnota rizika 

Pora-

dové 

číslo 

Hrozba P. Č. Scenár P. SC. C. P. 

Dopad 

na pro-

jekt 

Hod-

nota 

rizika 

1 

Nedostatok od-

borníkov (od-

chod kľúčových 

zamestnancov) 

 

VP 

1.1 

Preťaženie stávajú-

cich pracovníkov (a 

ich odchod) 

SP SP VD VHR 

1.2 
Zníženie kvality od-

vedenej práce 
SP SP SD SHR 

1.3 
Predĺženie doby tr-

vania projektov 
VP VP VD VHR 
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1.4 
Nedostatočné prí-

jmy  
SP SP SD SHR 

1.5 
Strata záujmu zá-

kazníkov 
SP SP SD SHR 

1.6 Ukončenie projektu VP VP VD VHR 

2 

Neschopnosť 

prispôsobiť sa 

novým techno-

lógiám 

SP 

2.1 Zastarané funkcie VP SP SD SHR 

2.2 
Strata záujmu zá-

kazníkov 
SP SP SD SHR 

2.3 
Ohrozenie určitých 

funkcionalít 
SP SP VD VHR 

2.4 

Nefunkčnosť app 

storu na nových za-

riadeniach 

NP NP VD SHR 

2.5 Zníženie príjmov SP SP SD SHR 

3 
Strata zákazní-

kov 
SP 

3.1 
Zníženie množstva 

zákaziek  
VP SP SD SHR 

3.2 Zníženie príjmov VP SP SD SHR 

3.3 
Neschopnosť pokryť 

náklady 
VP SP VD VHR 

3.4 Stagnácia projektu SP SP SD SHR 

3.5 Ukončenie projektu NP NP VD SHR 

4 

Zmeny v mobil-

ných operač-

ných systé-

moch 

SP 

4.1 

Náročné sprevádz-

kovanie starých 

funkcionalít v no-

vých systémoch 

VP SP SD SHR 

4.2 

Nefunkčnosť app 

storu v nových ope-

račných systémoch 

NP NP VD SHR 

4.3 
Sťažnosti zákazní-

kov 
VP SP SD SHR 

4.4 
Nemožnosť inštalá-

cie app storu 
SP SP VD VHR 
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5 

Rozhodnutie 

managementu 

nahradiť app 

store 

NP 5.1 Ukončenie projektu VP NP VD NHR 

Zdroj (vlastné spracovanie)  

Ako je možné vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke, väčšina scenárov dosahuje strednú 

alebo vysokú hodnotu rizika. Hrozba rozhodnutia vyššieho managementu nahradiť 

tento app store ako jediná dosiahla nízku pravdepodobnosť rizika. Z pohľadu hodno-

tenia odporúčaného metodikou by mala dosiahnuť strednú hodnotu, avšak z pohľadu 

respondentov táto hrozba nie je v tomto bode reálna, prípadne iba minimálna. Dôvo-

dom je rozsah projektu, pokiaľ by projekt plnil čisto funkciu úložiska aplikácií, bolo by 

nahradenie jednoduché a relatívne lacné. Keďže však tento app store zastáva veľké 

množstvo činností, ktoré podporujú nespočetné množstvo ďalších procesov, nie je re-

álne, aby bol nahradený. Hlavným dôvodom je, že žiadne externé riešenie neponúka 

takýto rozsah činností. Bolo by veľmi náročné, zdĺhavé a drahé pretvoriť produkt inej 

firmy tak, aby spĺňal všetky funkcie, ktoré zastáva tento app store.  

 

Znižovanie rizika 

 

Metodika RIPRAN odporúča, aby boli na projektoch akceptované iba nízke hodnoty ri-

zika, pričom stredné a vysoké hodnoty by mali podliehať aktívnym opatreniam. Z tohto 

dôvodu bude v nasledujúcej tabuľke návrhu opatrení vynechaná hrozba náhrady app 

storu. 
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Tabuľka 10: Znižovanie rizika 

Č. Scenár 

Hod-

nota 

rizika 

Návrhy opatrení 

Nová 

hod-

nota 

rizika 

1.1 
Preťaženie stávajúcich pracovní-

kov (a ich odchod) 
VHR Presunúť časť úkonov na iné tímy SHR 

1.2 Zníženie kvality odvedenej práce SHR Zabezpečenie tréningov a možnosti sa rozvíjať NHR 

1.3 Predĺženie doby trvania projektov VHR V plánovacej fáze projektu brať do úvahy množstvo pracovníkov a ich vyťaženosť. NHR 

1.4 Nedostatočné príjmy SHR Aktívny prístup k hľadaniu zákazníkov a nových projektov NHR 

1.5 Strata záujmu zákazníkov SHR 
Akceptovanie projektov, ktorých rozsah výrazne nepresiahne kapacitu a kvalifikáciu za-

mestnancov, čo zabráni prehnaným očakávaniam a následnej frustrácii zákazníkov 
NHR 

1.6 Ukončenie projektu VHR Zabezpečenie dostatočného množstva pracovníkov, aby bol projekt udržateľný SHR 

2.1 Zastarané funkcie SHR 
Sledovanie trhu a identifikácia noviniek, ktoré by mohli ovplyvniť alebo vylepšiť funkcie 

app storu a následne ich zaradiť do rozvoja projektu  
NHR 

2.2 Strata záujmu zákazníkov SHR 
Objasnenie aktuálnych možností a schopností projektového tímu, čím sa predíde nere-

alistickým očakávaniam a následnému sklamaniu zákazníkov 
NHR 

2.3 Ohrozenie určitých funkcionalít VHR 

Analyzovať konkrétne zmeny na trhu, vyhodnotiť ich potenciálny dopad na funkciona-

lity projektu a urobiť vhodné opatrenia  

SHR 

2.4 
Nefunkčnosť app storu na nových 

zariadeniach 
SHR NHR 
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2.5 Zníženie príjmov SHR 
Zabezpečenie aktuality a spoľahlivosti app storu, intenzívny prístup k vyhľadávaniu zá-

kazníkov 
SHR 

3.1 Zníženie množstva zákaziek SHR 

Aktívne ponúkať potenciálnym zákazníkom rozšírenie služieb 

NHR 

3.2 Zníženie príjmov SHR NHR 

3.3 Neschopnosť pokryť náklady VHR Obmedziť prevádzku app storu na najpodstatnejšie aktivity SHR 

3.4 Stagnácia projektu SHR Rozširovanie a skvalitňovanie terajších služieb NHR 

3.5 Ukončenie projektu SHR Aktívne zlepšovanie služieb a poskytovanie komplexných riešení zákazníkom NHR 

4.1 
Náročné sprevádzkovanie starých 

funkcionalít v nových systémoch 
SHR 

Včas sa oboznámiť s pripravovanými zmenami a určiť, ktoré funkcie sú ohrozené a pri-

praviť plán, ako bude problém vyriešený 
NHR 

4.2 
Nefunkčnosť app storu v nových 

operačných systémoch 
SHR 

Včas sa oboznámiť s pripravovanými zmenami a upraviť app store tak, aby bol v súlade 

s novou politikou operačných systémov 
NHR 

4.3 Sťažnosti zákazníkov SHR Vopred informovať zákazníkov, že sú očakávané komplikácie s určitými funkcionalitami NHR 

4.4 Nemožnosť inštalácie app storu VHR 
Včas sa oboznámiť s pripravovanými zmenami a upraviť app store tak, aby bol proces 

jeho inštalácie v súlade s novou politikou operačných systémov 
SHR 

Zdroj (vlastné spracovanie)  
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Ako je možné vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke, všetky návrhy opatrení znížili celkovú 

hodnotu rizika aspoň o jeden stupeň, či už na nízku, alebo strednú hodnotu. Opatrenia 

a nové hodnoty rizika boli vytvorené v spolupráci s projektovým tímom.  

Pri mnohých rizikách je veľmi náročné určiť, ako účinné budú navrhované opatrenia. 

Obzvlášť scenáre vyplývajúce zo zmeny mobilných operačných systémov sú veľmi 

ťažko predvídateľné. Je prakticky nemožné odhadnúť, aká zmena nastane v mobilných 

operačných systémoch a akým spôsobom sa to dotkne činnosti app storu. Neexistuje 

opatrenie, pri ktorom by bolo možné konštatovať minimalizáciu rizika. Jediné, čím 

môže projektový tím znížiť riziko, je udržiavanie kontaktu s poskytovateľmi mobilných 

operačných systémov. Teda byť informovaní s dostatočným predstihom o plánova-

ných zmenách. Potom by boli schopní zareagovať na konkrétne zmeny, ktoré sa dotý-

kajú činnosti app storu. V tomto prípade by riešenia problémov boli rozsiahle a tech-

nicky komplikované. Ich spracovávanie by bolo pre potreby tejto práce príliš zložité 

a práca by sa tak značne odchýlila od svojej podstaty.  

 

Ostatné scenáre a ich opatrenia sú pomerne dobre prepojiteľné. Je jednoduchšie vi-

dieť vzťah scenár + opatrenie = zníženie rizika, ako napríklad scenáre vyplývajúce 

z hrozby nedostatku odborníkov v projektovom tíme app storu. Tak ako bolo mnoho-

krát spomenuté v rozhovoroch s členmi tímu, táto hrozba je reálna a postupne začína 

ovplyvňovať činnosti app storu. Mnoho rozsiahlych nápadov zákazníkov nemôže byť 

uskutočnených z dôvodu nedostatočných kapacít, prípadne z dôvodu nedostatočných 

znalostí projektového tímu. Toto v konečnom dôsledku môže viesť k ochladnutiu vzťa-

hov so zákazníkmi alebo k úplnej strate niektorých zákazníkov. 

Pokiaľ však nastane opačná situácia a management tímu sa rozhodne prijať rozsiahlu 

zákazku, na ktorú nie sú dostatočné kapacity, alebo je zákazka príliš komplikovaná, do-

chádza k preťaženiu tímu, výraznému predlžovaniu projektov a následnej nespokoj-

nosti zákazníkov. V takomto prípade app store znova čelí strate zákazníkov, pre ktorých 

môže byť jednoduchšie si vybrať iné riešenie ich problémov.  

 

Záver analýzy rizík  

V tejto analýze bolo poukázané na niekoľko najzávažnejších hrozieb a ich scenárov, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť chod projektu a celkovo jeho existenciu. Ako najvý-

znamnejšia hrozba sa javí nedostatok odborníkov v projektovom tíme app storu. Do 

určitej miery by sa dalo konštatovať, že väčšina hrozieb, ktorým projekt čelí, vychádza 

práve z nedostatočných kapacít projektového tímu. Vo svojej histórii projekt zazname-

nal dramatický pokles odborníkov, čo sa do veľkej miery dalo pripísať životnému cyklu 

projektu. Je pochopiteľné, že v počiatočných štádiách projektu, keď bol vytváraný zá-

kladný kód app storu, mal projektový tím niekoľkonásobne viac členov, ako má v sú-

časnosti, keď sa na ňom nerobí žiadny rozsiahly vývoj. Množstvo pracovníkov stále 

klesá a dá sa očakávať, že pokiaľ bude tento trend pokračovať, projekt sa môže dostať 

do existenčných problémov, ak už projektový tím nebude schopný udržať všetky funk-

cie app storu v prevádzke. Z tejto skutočnosti by potom priamo vyplynula hrozba 
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straty zákazníkov, ako už bolo vyššie spomenuté, alebo aj hrozba neschopnosti udržať 

krok s rozvíjajúcimi sa technológiami. Najsilnejšou stránkou tohto app storu je schop-

nosť adaptovať sa na nové podmienky a požiadavky, ale aby takáto adaptácia bola 

možná, je potrebný kvalifikovaný a dostatočne rozsiahly tím, ktorý by túto zmenu bol 

schopný uskutočniť. Vzhľadom na tieto okolnosti a vážnosť situácie by sa mal mana-

gement projektového tímu primárne zamerať na dostatočný počet odborníkov.  

 

12 Porterov model piatich konkurenč-

ných síl 

Porterov model piatich  konkurenčných síl je metóda, pomocou ktorej je autor schopný 

analyzovať najvýznamnejšie externé vplyvy, či už na projekt, alebo na celý podnik. Väč-

šinou sa táto metóda používa pri analyzovaní celej firmy, avšak v určitých prípadoch 

sa môžeme stretnúť s jej využitím aj pri hodnotení projektov.  

Vzhľadom na rozsiahlosť a dosah projektu hodnoteného v tejto práci, autor dospel k 

názoru, že táto metóda je vhodná na jeho zhodnotenie. Projekt je súčasťou veľkej nad-

národnej firmy, ktorej počet zamestnancov sa pohybuje v státisícoch. Aj vzhľadom na 

fakt, že sa ide o interný app store, ktorý neponúka služby verejnosti, ale iba zamest-

nancom a dodávateľom, stále je možné hovoriť o relatívne veľkom poli pôsobnosti.  

Jednoznačné charakterizovanie externých vplyvov na projekt nie je v tomto prípade 

jednoduché. Firma XY je dostatočne veľká na to, aby sa jej interné prostredie dalo po-

važovať za externé. Pritom je taktiež potrebné brať do úvahy aj vplyv iných firiem.  
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Obrázok 6: Porterov model piatich konkurenčných síl Zdroj (vlastné spracovanie)  

12.1 Hrozba vstupu nových konkurentov 

Hrozba vstupu nových konkurentov by sa v tomto prípade dala považovať za nízku 

alebo dokonca minimálnu a to z viacerých dôvodov.  

 

Ako prvý dôvod je možné spomenúť veľké počiatočné investície. Aby firma bola 

schopná vyvinúť svoj vlastný app store, potrebuje veľké množstvo finančných aj ľud-

ských zdrojov. Pokiaľ sa firma predsa len rozhodne vyvinúť vlastný app store a ponúkať 

ho ako svoj produkt, automaticky sa tak dostáva do konkurencie s gigantami na trhu, 

ako sú Apple alebo Google. Pritom konkurovať týmto firmám je takmer nemožné, 

keďže dosiahli určitú úroveň monopolu a ich app story používajú ľudia a firmy po ce-

lom svete. Novým konkurentom na trhu tak zostáva posledná možnosť, a to zamerať 

sa čisto na firemných klientov. Ale ani v takomto prípade nie je jednoduché si zákazní-

kov získať, keďže veľké množstvo malých a stredných firiem nepotrebuje interný app 

store. Pre niektoré veľké firmy by takéto riešenie mohlo dávať zmysel, no zväčša sa 

uspokoja s tým, čo im ponúka práve Google alebo Apple. Z pohľadu nadnárodných 

podnikov, akou je firma XY, je potreba interného app storu veľká, hlavne ak má firma 

dostatok zdrojov na to, aby app store vyvinula sama.  
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Ďalším dôvodom, prečo sú noví konkurenti minimálnou hrozbou pre skúmaný app 

store, je jeho rozsiahlosť. Ako už bolo spomenuté, tento app store neplní iba úlohu 

úložiska aplikácií, ale podporuje oveľa viac. Jeho súčasťou je publikovanie a vývoj apli-

kácií, vytváranie stavebných základov pre rýchlejšiu a lacnejšiu produkciu aplikácií, 

zhromažďuje veľké množstvo informácií, ktoré sú úzko napojené na ďalšie procesy vo 

firme a mnoho ďalších. To, čo si predstavíme pod pojmom app store, zahŕňa len určitú 

časť funkcií tohoto projektu. Pokiaľ by sa firma XY rozhodla nahradiť daný app store 

konkurenčným, stretla by sa s dvomi základnými problémami. 

Prvým problémom by bolo to, že žiadna firma nebude schopná dodať takú úroveň pod-

pory, akú poskytuje tento app store, lebo je priamo vytváraný pre potreby tejto firmy 

a presne rozumie je procesom. 

Druhým problémom by bolo to, že ak by aj firma našla app store spĺňajúci väčšinu po-

žiadaviek, prechod na toto riešenie by bol veľmi náročný, zdĺhavý a predovšetkým ex-

trémne drahý. A to je situácia, ktorej sa firma snaží vyhnúť.  

 

Dá sa predpokladať, že noví konkurenti sa budú sporadicky objavovať, ale zväčša ne-

budú predstavovať žiadnu reálnu hrozbu pre tento projekt z vyššie spomenutých dô-

vodov. 

 

12.2 Vyjednávacia sila zákazníkov 

Ako vyplýva z rozhovorov uskutočnených pre túto prácu, zákazníci sú alfou a omegou 

tohto projektu. Hlavným atribútom app storu je, že je postavený tak, aby sa bol 

schopný adaptovať sa na rôznorodé potreby zákazníkov.  

 

Firma XY má niekoľko divízií, z ktorých každá funguje iným spôsobom, má iné procesy, 

inú kultúru. Tento fakt sa stáva veľmi problematickým v situáciách, keď majú divízie 

spolupracovať, nachádzať riešenia, ktoré by vyhovovali všetkým zúčastneným stra-

nám. Z tohto dôvodu bolo potrebné nájsť alebo vytvoriť riešenie, ktoré by ponúkalo 

dostatočnú flexibilitu a takým riešením je skúmaný app store.  

 

Vyjednávacia sila zákazníkov je vysoká, lebo prinášajú prácu a aj nápady projektovému 

tímu app storu. Mnohokrát sa stane, že zákazníci začínajú nový projekt a prídu za ma-

nagementom s otázkou, čo pre nás môžete urobiť. Vtedy management predstaví aktu-

álne možnosti podpory zo strany app storu a zároveň navrhne nové funkcie, ktoré by 

bolo možné pre zákazníka vyvinúť. Pokiaľ tieto nápady zákazník považuje za užitočné 

a je ochotný za ne zaplatiť, projektový tím začne vyvíjať funkcie, ktoré potom môžu byť 

prospešné aj pre iných zákazníkov. Pokiaľ by sa však stalo, že by zákazníci z nejakého 

dôvodu stratili záujem o služby app storu, z dlhodobého hľadiska by sa dalo očakávať 

ukončenie tohto projektu.  

 

Iný uhol pohľadu na vyjednávaciu silu zákazníka poskytuje komplexnosť riešení, ktoré 

je app store schopný dodať. Ponúkané služby sú väčšinou komplexné a predstavujú 
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možnosť riešenia takého množstva problémov, že pokiaľ sa zákazník rozhodne tieto 

služby využiť, je pre neho veľmi náročné následne zmeniť dodávateľa týchto služieb. 

V mnohých prípadoch je takáto zmena nemožná, keďže tento app store ponúka jedi-

nečné funkcionality vytvorené špeciálne pre potreby firmy XY.  

 

Ďalším významným faktorom je to, že nové funkcie app storu sú vytvárané na mieru. 

S pravidla ide o špecifické požiadavky, a preto sú zákazníci významne zainteresovaní 

v procese vývoja ich objednávky,  v konečnom dôsledku majú vždy posledné slovo. 

Z tohto hľadiska plnia významnú úlohu pri rozširovaní pôsobnosti app storu a aj určo-

vaní smeru, ktorým sa bude vyvíjať.  

 

Celkovo možno zhodnotiť, že vyjednávacia sila zákazníka je vysoká, keďže je hnacím 

motorom celého projektu, či už z finančného, alebo rozvojového hľadiska. 

12.3 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Hnacou silou iniciatívy vytvorenia interného app storu bolo niekoľko hlavných myšlie-

nok, a to: bezpečnosť, spoľahlivosť a nezávislosť. Firmy takej veľkosti ako je XY nerady 

spoliehajú na iné podniky, obzvlášť v prípadoch, keď sú schopné si vytvoriť vlastné rie-

šenia. Tento app store obsahuje veľké množstvo interných informácií ktoré, pokiaľ by 

sa dostali do rúk konkurencie, mohli by znamenať veľké škody. Firma XY odmietla ris-

kovať tento fakt, preto sa rozhodla eliminovať akúkoľvek možnosť externého riešenia 

aplikácií. Výhodou uvedeného riešenia je nezávislosť, ktorú tým firma získala. Vzhľa-

dom na komplexnosť problematiky, využívanie čisto externého app storu by firmu pri-

pútalo k dodávateľovi a dostalo by ju do pozície s malou vyjednávacou silou, čo po-

chopiteľne nie je v jej záujme.  

Ďalším dôvodom, prečo sa firma XY rozhodla vytvoriť si vlastný app store, je cena ta-

kýchto služieb. Vo väčšine prípadov si dodávatelia účtujú určité poplatky za každú kú-

penú licenciu alebo za každý registrovaný device. Táto cena je relatívne stabilná, ale 

ak by zákazník chcel upravovať externý app store podľa svojich potrieb, cena takýchto 

úprav by výrazne predražila celé riešenie. Preto sa firme XY viac oplatilo vynaložiť väč-

šie počiatočné náklady a vyvinúť svoj vlastný app store. Takto všetky investície a všetky 

platby za služby app storu zostávajú vo firme, čo je o veľa prijateľnejší model, ako pla-

tenie tretej strane za služby, ktoré si firma dokáže zaobstarať sama.  

 

Z určitého uhla pohľadu by bolo možné za dodávateľov považovať aj majiteľov ope-

račných systémov Google a Apple. Títo dodávatelia majú veľkú vyjednávaciu silu, 

keďže vlastnia rozhrania, na ktorých je app store používaný. V prípade, že by sa roz-

hodli zmeniť svoju politiku a zakázali by inštalácie tretích strán, predstavovala by táto 

zmena významnú hrozbu pre existenciu app storu. Takáto zmena je však nepravdepo-

dobná, keďže niekoľko veľkých firiem ako XY si vyvinuli vlastný app store a ich veľkosť 

im poskytuje určitú vyjednávaciu silu. Inými slovami Google alebo Apple by takúto 

zmenu nemohli spraviť bez toho, aby si nezhoršili vzťahy so svojimi najväčšími klien-

tmi.  
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Celkovo by sa dalo zhrnúť, že vyjednávacia sila dodávateľov na app store je veľmi malá, 

keďže v klasickom poňatí nemá žiadnych dodávateľov. Pokiaľ sú pod dodávateľom 

myslení poskytovatelia operačných systémov, je ich vyjednávacia sila veľká, ale zavá-

dzanie drastických zmien nie je v ich záujme. 

12.4 Hrozba substitučných produktov 

Ako už bolo spomenuté, nahradenie tohto app storu je viac ako nepravdepodobné. 

Pokiaľ by plnil iba funkciu úložiska aplikácií, jeho zámena by možná bola, ale vzhľadom 

na množstvo funkcií, ktoré plní, by takáto zmena bola nerentabilná.  

Ostatné app story, ktoré by sa dali považovať za potenciálne substitúty, ani z ďaleka 

neplnia také funkcie a nie sú natoľko flexibilné. Pre zákazníkov app store prináša hĺb-

kovú podporu množstva procesov a pokiaľ sa už raz rozhodnú využiť služby app storu, 

je pre nich náročné prejsť na iného dodávateľa. Zvlášť, ak by išlo o dodávateľa mimo 

firmy, ktorý nerozumie jej procesom a spôsobu, akým jednotlivé divízie fungujú. Taký 

prechod by bol zdĺhavý a predovšetkým drahý a v konečnom dôsledku by zákazník ne-

dostal všetky funkcie, ktoré ponúka interný app store.  

 

Ďalším faktorom je pomer cena – výkon. Vzhľadom na to, že ide o interný app store je 

jeho cena pre firmu ako celok nízka. Všetky platby za služby, vývoj a poradenstvo sú 

uhradené v rámci firmy, a tak firma v podstate platí sama sebe a nepodporuje iné spo-

ločnosti. Služby sú kvalitnejšie, keďže projektový tím je súčasťou firmy. S internými 

procesmi je lepšie oboznámený, čo má za dôsledok rýchlejšie dodávky a produkty šité 

na mieru zákazníkovi.  

 

V prípade veľkých firiem, ako sú Google alebo Apple, by sa dalo argumentovať, že ich 

app story sú na vyššej úrovni a ponúkajú riešenia, ktoré sú kvalitnejšie, krajšie a viac 

prispôsobené zákazníkom. Avšak ako bolo už spomenuté v rozhovoroch, tento app 

store má inú cieľovú skupinu, ako verejne známe app story. Ich porovnávanie nie je 

vhodné, keďže tento app store slúži výhradne na pracovné účely a jeho úlohou je ma-

ximalizovať produktivitu užívateľov. Verejné app story sú na druhej strane zamerané 

na zábavu a relax, aby ich využívala široká verejnosť.  

 

Z pohľadu základného chápania app storu by sa dali tieto produkty považovať za sub-

stitúty. Ale po zrelej úvahe a porozumení všetkým funkcionalitám tohto app storu by 

sa dalo konštatovať, že tento produkt je príliš špecifický na to, aby sa dal nahradiť iným, 

externým app storom. 
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12.5 Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi 

Existujúcich konkurentov skúmaného app storu je niekoľko, či už ide o menšie spoloč-

nosti ponúkajúce iba firemné riešenia, alebo o technologické giganty, ako sú Google 

alebo Apple. Aj vzhľadom na vyššie spomenuté skutočnosti a fakt, že app store v rámci 

firmy nemá žiadnu konkurenciu, hrajú externí konkurenti významnú úlohu.  

 

Hlavnou výhodou projektu je to, že ponúka také služby, aké neponúka žiadny iný app 

store. Je potrebné si uvedomiť, že táto pozícia nie je nemenná a vždy existuje možnosť, 

že bude ohrozená. Svet informačných technológií sa rozvíja extrémnou rýchlosťou, 

v jeden deň môže byť projekt považovaný za revolučný a na druhý deň za zastaraný. 

Preto je potrebné, aby sa dlhodobé projekty neustále rozvíjali a zlepšovali tak, aby boli 

životaschopné. Je síce pravda, že tento app store nemá momentálne konkurenciu, 

ktorá by ho priamo ohrozovala, no neustály rozvoj konkurentov tvorí hnaciu silu pre 

zlepšovanie jeho služieb. Projektový tím app storu musí sústavne pracovať na jeho 

rozvoji a zlepšovaní, aby minimalizoval šancu, že konkurencia príde s riešením, ktoré 

ich bude schopné úplne nahradiť.  

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že vplyv konkurencie na app store zohráva vý-

znamnú a v podstate pozitívnu rolu v spôsobe a rýchlosti jeho rozvoja. Ale momen-

tálne nepredstavuje žiadne veľké riziko, ktoré by ho mohlo významne negatívne 

ovplyvniť. 

 

13 Projektový trojimperatív 

Projektový trojimperatív pre tento projekt nie je možné spoľahlivo zostaviť, pretože sa 

neustále vyvíja a nemá stanovený dátum ukončenia. Zároveň jeho rozpočet je veliči-

nou, ktorá sa v priebehu roka vyvíja.  

 

Najväčší podiel na vychýlení projektového trojimperatívu z rovnovážneho stavu má sú-

časný nedostatok členov projektového tímu. Vzhľadom na to, že sa ide o IT projekt, 

nemá žiadne náklady v podobe vstupných materiálov alebo zariadení, ale jediným ná-

kladom sú mzdy členov projektového tímu. Menší počet zamestnancov teda znamená 

nižšie prevádzkové náklady, čo by na prvý pohľad mohlo byť vnímané ako pozitívum, 

avšak po bližšom preskúmaní je jasné, že sa ide o významné riziko, ako už bolo spo-

menuté v analýze rizík.  

 

Nedostatok členov projektového tímu priamo ovplyvňuje čas a kvalitu odvedenej 

práce. Snahou managementu je minimalizovať dopady na kvalitu, keďže v očiach zá-
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kazníkov je kvalita považovaná za významnejší atribút v porovnaní s termínom doda-

nia daného produktu. Inými slovami, oneskorené dodanie fungujúceho produktu je 

lepším variantom ako situácia, keď by bol dodržaný termín, ale s produktom, ktorý nie 

je dokončený. Z tohto dôvodu je čas parametrom, ktorý je najviac vychýlený zo svojej 

rovnováhy. 

 

Po zakreslení by projektový trojimperatív pre app store vyzeral nasledovne:  

 

 

Obrázok 7: Projektový trojimperatív. Zdroj (vlastné spracovanie)  

14 SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou z najčastejšie využívaných metód hodnotenia projektu. 

V mnohých prípadoch je zjednodušovaná na statickú metód, ktorá popisuje iba sú-

časný stav, pritom je možné ju rozšíriť o odhad budúcnosti. Tento odhad vo svojej pod-

state môže zmeniť chápanie súčasných faktorov a pomôže charakterizovať poten-

ciálne pozitívne alebo negatívne zmeny.  

 

Ako už bolo spomenuté, skúmaný app store je živý organizmus, ktorý sa neustále vy-

víja a mení. Z pôvodného plánu vytvorenia úložiska aplikácií sa vyvinul rozsiahly pro-

jekt, ktorý aplikácie nielen zhromažďuje a manažuje, ale taktiež napomáha ich vývoju. 

Funguje ako zdroj veľkého množstva informácií, z ktorých čerpá mnoho ďalších firem-

ných procesov, týmto procesy zjednocuje a spája naprieč divíziami firmy. Z tohto dô-

vodu je potrebné, aby sa jeho hodnotenie stalo pravidelnou činnosťou, jedine tak je 

skutočne možné zhodnotiť tento neustále sa rozvíjajúci projekt. SWOT analýza pred-
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stavuje relatívne jednoduché a spoľahlivé hodnotenie, ktoré nie je časovo a metodo-

logicky náročné, pritom projektovému tímu dáva jasnú predstavu o silných a slabých 

stránkach, príležitostiach a hrozbách. 

 

Informácie potrebné na zostavenie SWOT analýzy boli čerpané z rozhovorov s projek-

tovým tímom. Na základe týchto rozhovorov je možné charakterizovať silné a slabé 

stránky:  

 

Tabuľka 11: SWOT analýza Silné a slabé stránky 

Silné stránky Slabé stránky 

Schopnosť reagovať na špecifické požia-

davky 

Menšie možnosti v porovnaní s inými 

app storami 

Postupný rozvoj Nedostatočná kvalita určitých funkcií 

Právomoci a prehľad projektového tímu Náročný proces zabezpečovania kvality 

Podpora integrácie Limitujúce základy app storu 

Ponuka predlôh aplikácií Určité funkcionality nie sú zjednotené 

medzi operačnými systémami 

Možnosti a jednoduchosť prihlasovania 

do app storu 

Vysoké náklady prevádzky 

Znalosť businessu a interných procesov Vysoké nároky na členov projektového 

tímu 

Analytické schopnosti app storu Jednostranné zameranie app storu 

Podpora a technické poradenstvo Je to aplikácia tretej strany 

Zdroj (vlastné spracovanie)  

Ako môžeme vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke, najväčšou výhodou app storu je jeho 

flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa, či už požiadavkám zákazníkov, alebo nárokom 

trhu. Tieto silné stránky odlišujú app store od iných komerčných riešení, ktorých adap-

tácia pre potreby firmy by bola veľmi náročná a drahá. Flexibilita app storu sa ukazuje 

obzvlášť v situáciách, keď zákazníci prichádzajú s nápadmi alebo požiadavkami na 

funkcie, ktoré sú spočiatku protichodné s aktuálnymi funkciami app storu. V takýchto 

prípadoch je projektový tím schopný zákazníka, buď nasmerovať na iné funkcie, ktoré 

by mohli spĺňať zákazníkove požiadavky, alebo prestaviť funkcie app storu tak, aby vy-

hovovali potrebám zákazníka. To prináša projektu veľkú výhodu oproti riešeniam kon-

kurenčných app storov, ktoré nedisponujú takou flexibilitou.  

 

Ďalšou silnou stránkou sú právomoci a prehľad projektového tímu. Vo väčšine prípa-

dov zákazníci potrebujú rôzne dáta o užívateľoch, ktorí požívajú ich aplikácie. Tento 
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app store im je schopný poskytnúť dáta napríklad o tom, koľkokrát boli ich aplikácie 

stiahnuté, koľko zariadení požíva danú aplikáciu pravidelne a ako často, taktiež vedia 

zistiť, aké zariadenie a akú verziu operačného systému daný užívateľ používa. Tento 

fakt významne uľahčuje prácu vývojovým tímom, keďže vedia, aké zariadenia a ver-

zie operačných systémov sa používajú najčastejšie. Preto vedia, že pri publikovaní no-

vých verzií aplikácií si musia dať obzvlášť pozor na daný druh zariadenia s daným ope-

račným systémom a zabezpečiť bezproblémovú publikáciu novej verzie. Vďaka to-

muto je možné predísť situáciám, keď publikácia aktualizácie vyradí aplikácie u naj-

väčšej skupiny aktívnych užívateľov. Čo sa týka publikovania aplikácií app store ponúka 

zákazníkom už vytvorené základy aplikácií, ktoré sú v súlade so všetkými firemnými 

predpismi. Týmto šetrí zákazníkom týždne aj mesiace vývoja danej aplikácie od za-

čiatku. 

 

Podpora integrácie patrí medzi najsilnejšie stránky app storu, keďže svojím pôsobe-

ním spája rôzne divízie. Každá divízia sa zaoberá niečím iným a má vlastné interné pro-

cesy. Divízie firmy XY pôsobia v mnohých krajinách sveta a často sa stáva, že sa pro-

cesy mierne odlišujú aj na úrovni krajín. Tento app store svojimi funkciami aspoň čias-

točne spája rozdielne svety a zjednodušuje tak prácu v mnohých sférach.  

 

Medzi slabé stránky by sa rozhodne dala zaradiť cena údržby app storu. Nech je ako-

koľvek dobre vytvorený a akokoľvek dobre etablovaný, je potrebná jeho neustála od-

borná údržba, aby bol funkčný. Táto slabina je naviazaná na nároky na zamestnancov 

projektového tímu, ich počet a vedomosti musia byť na vysokej úrovni, aby boli 

schopní udržať app store funkčný a naďalej ho rozvíjať. 

 

Ďalším nedostatkom je fakt, že produkt nemá také možnosti, aké majú konkurenčné 

app story od spoločností, ako sú Google alebo Apple. Vo svete informačných techno-

lógií je potrebné služby neustále aktualizovať a vylepšovať. Google a Apple sú schopní 

svoje app story aktualizovať podľa vlastného uváženia, pritom o tom veľakrát užívateľ 

ani nevie. A  pokiaľ o tom vie, aj tak s tým nemôže nič urobiť. Týmto spôsobom sú zá-

kazníkovi vždy schopní poskytnúť najaktuálnejšie bezproblémové riešenia. V prípade 

tohto app storu to tak nie je a aktualizácie musia byť aktívne podporené zákazníkom 

prostredníctvom odsúhlasenia a stiahnutia novej verzie. To môže byť pre mnohých ob-

ťažujúce. Pokiaľ však app store neaktualizujú, je viac ako pravdepodobné, že staré ver-

zie postupne prestanú správne fungovať. Rovnaký princíp platí aj pre samotné apliká-

cie.  

 

Nasledujúca slabina je priamo spojená s predchádzajúcou, a to fakt, že app store je 

aplikácia tretej strany. Pokiaľ si chce užívateľ tento  app store nainštalovať, musí povoliť 

inštalácie aplikácií tretích strán. Dlhodobé pozorovania ukázali, že toto je u užívateľov 

väčší problém, ako by sa mohlo zdať a veľakrát neradi povoľujú na svojich zariadeniach 

takéto zmeny. Dôvodom môže byť to, že staršie verzie operačného systému Android 
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mali takú vlastnosť, že keď užívateľ raz povolil inštalácie tretích strán, boli tieto inšta-

lácie povolené nastálo. To znižovalo ochranu zariadenia proti hackerským útokom. 

Táto vlastnosť bola odstránená a momentálne vždy pri novej inštalácii aplikácie tretej 

strany musí zákazník inštaláciu odsúhlasiť.  

 

Ďalšou slabou stránkou sú limitujúce základy. Ako už bolo spomenuté, tento app store 

pôvodne začínal ako malý projekt, ktorý však veľmi rýchlo niekoľkonásobne prerástol 

počiatočnú myšlienku. To so sebou prináša určité problémy, keďže určité časti app 

storu nie sú stavané na takú záťaž, akej momentálne podlieha. Dôsledkom toho sú 

rôzne obmedzenia projektového tímu a v najhorších prípadoch aj poruchy samotného 

app storu.  

 

Po charakteristike interného prostredia prostredníctvom silných a slabých stránok je 

potrebné charakterizovať externé prostredie prostredníctvom príležitostí a hrozieb:  

 

Tabuľka 12: SWOT analýza príležitosti a hrozby 

Príležitosti Hrozby  

Rozšírenie app storu a tvorba nových 

služieb 

Nedostatok odborníkov (odchod kľúčo-

vých zamestnancov) 

Úplné nahradenie verejných app storov 

v rámci firmy 

Neschopnosť prispôsobiť sa novým 

technológiám 

Zameranie sa na koncového užívateľa Strata zákazníkov 

Zjednodušenie používania 
Zmeny v mobilných operačných systé-

moch 

Zlepšenie vzhľadu app storu 
Rozhodnutie vyššieho managementu 

nahradiť app store 

Zdroj (vlastné spracovanie)  

 

Z uvedeného vyplýva, že medzi najvýznamnejšie príležitosti patrí rozšírenie funkcií 

app storu a tvorba nových služieb. Ide o prehĺbenie analytických schopností, ktoré sú 

súčasne považované za jednu zo silných stránok, avšak v  momentálnom stave z ďa-

leka nedosahujú plný potenciál. Údaje získané z app storu sú aktuálne používané 

v mnohých reportoch a analýzach. Potenciál týchto údajov je však oveľa väčší a ich roz-

voj by mohol priniesť ešte silnejšiu pozíciu vo firme. Pod rozšírením app storu je možné 

si tiež predstaviť prehĺbenie integračných schopností projektu. Ako už bolo spome-

nuté, divízie firmy XY sú veľmi rozdielne entity s rozdielnymi procesmi, dochádza tak 

k neprehľadnosti procesov. To v konečnom dôsledku zbytočne predlžuje dobu trvania 

projektov naprieč divíziami, a tak klesá efektivita práce a projekty sa stávajú zbytočne 
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predraženými. Tento app store je schopný zjednotiť množstvo procesov týkajúcich sa 

publikovania aplikácií, no potenciál integrácie procesov naprieč divíziami je ešte väčší.   

 

Ďalšou príležitosťou app storu je úplné nahradenie využívanie externých app storov 

v rámci firmy. Je síce pravdou, že firma XY má svoj vlastný app stpre preto, aby nemu-

sela používať riešenia tretích strán, ale stále je veľké množstvo projektových tímov 

a entít v rámci firmy, ktoré pre svoje potreby využívajú externé riešenia. Dôvody využi-

tia externých app storov sa líšia prípad od prípadu. Niekedy ide iba o zvyk, inokedy 

o nedostatočné schopnosti interného app storu.  

Tento fakt je naviazaný na zameranie sa na koncového užívateľa/zákazníka firmy. Skú-

maný app store momentálne nie je uspôsobený na to, aby produkoval externé apliká-

cie, z ktorých by mohol mať úžitok koncový zákazník firmy XY. Toto by sa dalo považo-

vať za najčastejší dôvod, prečo niektoré projektové tímy v rámci firmy nevyužívajú in-

terný, ale externý app store. Pokiaľ by projektový tím bol toho  schopný, jeho pozícia 

v rámci firmy by sa výrazne posilnila. Vzhľadom na to, že je stavaný tak, aby sa bol 

schopný prispôsobiť zmenám, nie je dôvod, prečo by nemohol byť využívaný aj na pro-

dukciu aplikácií pre koncového zákazníka. Jediným limitujúcim faktorom v tomto prí-

pade by mohol byť nedostatočný počet členov projektového tímu. To je však jednou 

z najväčších hrozieb projektu.  

 

Zjednodušenie používania je ďalším potenciálnym prvkom zlepšenia app storu. Dlho-

dobé pozorovanie ukázalo, že pre niektorých klientov je tento app store náročný a ne-

prehľadný na používanie. V určitých prípadoch bola zaznamenaná neochota ľudí pri-

hlasovať sa do app storu. V porovnaním s riešeniami od spoločností Google a Apple, je 

prihlasovanie zložitejšie a zdĺhavejšie. Aj keď sú možnosti prihlasovania sa do app 

storu považované za silnú stránku, lebo užívateľ má veľa možností, akým spôsobom sa 

prihlási, stále sa nájdu užívatelia, ktorým to nevyhovuje a vyžadujú zjednodušenie pro-

cesu. Pokiaľ by sa celkovo zjednodušilo používanie app storu, nielen proces prihlaso-

vania, mohlo by to podporiť jeho obľúbenosť a celkové postavenie vo firme.  

 

App store v porovnaní s riešeniami od spoločností Google alebo Apple, zaostáva svo-

jím vzhľadom. Na jednej strane je to pochopiteľné, lebo ide o interný app store, ktorý 

slúži čisto na pracovné účely. Na druhej strane by však kozmetické vylepšenie mohlo 

znamenať väčšiu náklonnosť užívateľov. 

 

Vyššie spomenuté hrozby už boli podrobne charakterizované a analyzované v časti 

hodnotenia rizík.  
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Nasledujúca tabuľka ukazuje finálnu verziu SWOT analýzy: 

 

Tabuľka 13: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Schopnosť reagovať na špecifické požia-

davky 

Menšie možnosti v porovnaní s inými app 

stormi 

Postupný rozvoj Nedostatočná kvalita určitých funkcií 

Právomoci a prehľad projektového tímu Náročný proces zabezpečovania kvality 

Podpora integrácie Limitujúce základy app storu 

Ponuka predlôh aplikácií Určité funkcionality nie sú zjednotené 

medzi operačnými systémami 

Možnosti prihlasovania do app storu Vysoké náklady prevádzky 

Znalosť businessu a interných procesov Vysoké nároky na členov projektového 

tímu 

Analytické schopnosti app storu Jednostranné zameranie app storu 

Podpora a technické poradenstvo Je to aplikácia tretej strany 

Príležitosti Hrozby  

Rozšírenie app storu a tvorba nových 

služieb 

Nedostatok odborníkov (odchod kľúčo-

vých zamestnancov) 

Úplné nahradenie verejných app storov 

v rámci firmy 

Neschopnosť prispôsobiť sa novým 

technológiám 

Zameranie sa na koncového užívateľa Strata zákazníkov 

Zjednodušenie používania Zmeny v mobilných operačných systé-

moch 

Zlepšenie vzhľadu app storu Rozhodnutie vyššieho managementu 

nahradiť app store 

Zdroj (vlastné spracovanie)  
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14.1  EFE a IFE matica 

Pri dlhodobých a rýchle sa vyvíjajúcich projektoch ako je tento, je nutné neustále ak-

tualizovať stratégie. Pri ďalšom rozvoji projektu je potrebné vopred určiť smer rozvoja 

tak, aby sa predišlo nejasnostiam, chaosu a v konečnom dôsledku bezcieľnemu blúde-

niu projektového tímu.   

Na určenie smeru stratégie projektu je možné využiť údaje získané z už vytvorenej 

SWOT analýzy. Môžeme ich ďalej spracovať prostredníctvom matíc interných (IFE) a ex-

terných faktorov (EFE). Výsledky z týchto matíc budú následne vložené do IE matice, 

ktorá slúži na odporúčanie stratégie projektu.  

Pre potreby zostavenia matíc IFE a EFE boli zo zoznamu silných a slabých stránok vy-

brané faktory, ktoré majú najväčší vplyv na stratégiu projektu a podľa odporúčaní me-

todiky budú množstvá týchto faktorov rovnaké.  

Hodnoty váh a stupňov vplyvu boli získané odborným odhadom daných faktorov. 

 

EFE matica 

Matica EFE bližšie zhodnotí príležitosti a hrozby charakterizované v SWOT analýze. Kaž-

dému faktoru bude pridelená váha a stupeň vplyvu na stratégiu projektu.   

 

Tabuľka 14: Matica EFE 

č. Faktor Váha Stupeň vplyvu 
Vážené hod-

notenie 

PRÍLEŽITOSTI 

1. 
Rozšírenie app storu 

a tvorba nových služieb 
0,1 4 0,4 

2. 
Úplné nahradenie verejných 

app storov v rámci firmy 
0,1 2 0,2 

3. 
Zameranie sa na koncového 

užívateľa 
0,15 3 0,45 

4. Zjednodušenie používania 0,05 1 0,05 

5. Zlepšenie vzhľadu app storu 0,05 1 0,05 

HROZBY 
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1. 

Nedostatok odborníkov (od-

chod kľúčových zamestnan-

cov) 

0,25 4 1 

2. 
Neschopnosť prispôsobiť sa 

novým technológiám 
0,09 3 0,27 

3. Strata zákazníkov 0,1 4 0,4 

4. 
Zmeny v mobilných operač-

ných systémoch 
0,1 3 0,3 

5. 

Rozhodnutie vyššieho ma-

nagementu nahradiť app 

store 

0,01 2 0,02 

∑  1  3,14 

Zdroj (vlastné spracovanie)  

Ako je možné vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke medzi najvýznamnejšie príležitosti 

patrí rozšírenie app storu o nové služby a zameranie sa na koncového užívateľa. Pred-

pokladáme, že tieto dva faktory nesú najväčší potenciál priniesť app storu v budúc-

nosti úspech.  

Najvýznamnejšou hrozbou je strata odborníkov, teda členov projektového tímu. Táto 

hrozba má potenciál mať devastačné následky na app store a jeho existenciu.  

Celkové vážené hodnotenie matice EFE je 3,14, ktoré naznačuje silnú závislosť na oko-

litom prostredí projektu. Je potrebné brať ohľad obzvlášť na hrozby so stupňom vplyvu 

3 a 4, tie majú značný vplyv na úspešnosť projektu.  
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IFE 

Matica hodnotenia interných faktorov IFE bude zostavená analogicky k matici EFE.  

 

Tabuľka 15: Matica IFE 

č. Faktor Váha Stupeň vplyvu 
Vážené hod-

notenie 

Silné stránky 

1. 
Schopnosť reagovať na špe-

cifické požiadavky 
0,2 4 0,4 

2. 
Právomoci a prehľad projek-

tového tímu 
0,05 3 0,2 

3. Podpora integrácie 0,1 3 0,45 

4. 
Znalosť businessu a inter-

ných procesov 
0,05 3 0,05 

5. 
Analytické schopnosti app 

storu 
0,05 3 0,05 

Slabé stránky 

1. 
Menšie možnosti v porov-

naní s inými app stormi 
0,1 2 1 

2. 
Náročný proces zabezpečo-

vania kvality 
0,1 2 0,27 

3. Limitujúce základy app storu 0,1 1 0,4 

4. Vysoké náklady prevádzky 0,15 1 0,3 

5. 
Vysoké nároky na členov 

projektového tímu 
0,1 2 0,04 

∑  1  2,4 

Zdroj (vlastné spracovanie)  
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Z vyššie uvedenej tabuľky je možné usúdiť, že medzi najvýznamnejšie silné stránky 

patrí schopnosť reagovať na špecifické požiadavky a podpora integrácie. Na tieto dva 

faktory by sa projektový tím mal v budúcnosti sústrediť a naďalej ich rozvíjať. 

Na druhej strane medzi najvýznamnejšie slabé stránky app storu patria jeho limitujúce 

základy a vysoké náklady na prevádzku. Na tieto dve slabé stránky by sa v budúcnosti 

mala upierať pozornosť managementu a mali by byť pripravené plány na ich odstrá-

nenie.  

 

Celkové vážené hodnotenie matice IFE je 2,4, čo naznačuje priemernú internú silu. Je 

potrebné naďalej rozvíjať významné silné stránky a zapracovať na tých slabých.  

 

IE Matica 

V tejto matici budú spojené výsledky matíc IFE a EFE, na základe ktorých bude ná-

sledne možné stanoviť stratégiu, ktorá je najvhodnejšia pre skúmaný projekt. Do ma-

tice boli zanesené výsledné hodnoty 2,4 a 3,14, ktoré sa pretli v druhom kvadrante 

predstavovanej matice. 

 

 

Obrázok 8: IE matica. Zdroj (vlastné spracovanie na základe Fotr et. al., 2012)  

 

Matica IE ukazuje, že výsledné hodnoty matíc IFE a EFE odporúčajú druhý kvadrant, 

ktorý navrhuje stratégiu penetrácie trhu a rozvoja produktu.  

 

Na základe analýz je možné určiť, že projekt by sa mal sústrediť na rozvoj, vytváranie 

nových funkcií a rozširovanie pôsobnosti už existujúcich funkcií. Táto stratégia taktiež 

podporuje príležitosť zamerania sa na koncového zákazníka. Vývoj aplikácií pre kon-

cových zákazníkov by mohol priniesť oveľa väčší záujem o služby app storu. Tvorba 



 76 

a publikovanie externých aplikácií má potenciál prilákať väčšie množstvo zákazníkov, 

pritom takéto zákazky sú zvyčajne rozsiahlejšie a preto aj drahšie. Viac drahých záka-

ziek by tak automaticky vyriešilo slabinu finančne náročného chodu app storu. Dosta-

točné zdroje by taktiež znamenali väčšie možnosti managementu projektového tímu 

pri udržiavaní súčasných zamestnancov a nábore nových. Takto by bola zredukovaná 

najväčšia hrozba nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.  

 

15 Návrhy a odporúčania 

Hlavným cieľom tejto práce bolo zhodnotiť a navrhnúť zostavy metód adekvátnych na 

pravidelné hodnotenie projektu interného app storu.  

 

Po uskutočnení rozhovorov s projektovým tímom, ktoré slúžili ako primárny zdroj in-

formácií, bol súčasný stav app storu posudzovaný niekoľkými metódami.  

 

Prvou bola analýza rizík zostavená na základe metodiky RIPRAN. Táto analýza pouká-

zala na niekoľko hrozieb a ich scenárov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chod projektu 

a celkovo jeho existenciu. Zďaleka najvýznamnejšou hrozbou je nedostatok odborní-

kov v projektovom tíme app storu. Do určitej miery sa dá povedať, že väčšina hrozieb 

vychádza práve z nedostatočných kapacít projektového tímu. Toto zistenie potvrdzuje 

aj projektový trojimperatív. Ten naznačuje, že primalý projektový tím výrazne predl-

žuje trvanie jednotlivých činností.  Medzi ďalšie reálne hrozby je možné zaradiť naprí-

klad neschopnosť udržať krok s rozvíjajúcimi sa technológiami alebo stratu zákazní-

kov. Pritom strata súčasných zákazníkov je v určitých prípadoch málo pravdepodobná, 

keďže app store nedodáva iba jednorazové produkty, ale aj komplexné riešenia, ktoré 

zákazníci využívajú dlhodobo. 

 

Ďalšou zostavenou analýzou bol Porterov model piatich konkurenčných síl. Vyhodno-

tením hrozby vstupu nových konkurentov by sa dalo konštatovať, že sa noví konkurenti 

budú sporadicky objavovať, avšak nebudú predstavovať žiadnu reálnu hrozbu z nie-

koľkých dôvodov. Prvým dôvodom sú vysoké náklady vstupu na trh a druhým je fakt, 

že tento app store nie je iba úložiskom aplikácií, ale plní množstvo ďalších funkcií, ktoré 

sú úzko napojené na firemné procesy. Tieto funkcie by externá firma nebola schopná 

nahradiť, nie za takú cenu, aby sa to firme XY oplatilo.  

 

Vyjednávacia sila zákazníkov je najvýznamnejším externým faktorom ovplyvňujúcim 

tento projekt. Celý app store je postavený tak, aby bol schopný vyhovieť rôznorodým 

požiadavkám zákazníkov. Vzhľadom na to, že títo zákazníci taktiež patria pod firmu XY, 

sú súčasťou celého procesu vývoja ich zákazky. Sú priebežne informovaní o aktuálnom 

stave daného projektu a v určitých prípadoch sú čiastočne zapojení do samotného vý-

voja produktu. V konečnom dôsledku majú zákazníci posledné slovo ohľadom svojich 

zákaziek, ktoré financujú chod app storu.  
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Vyjednávacia sila dodávateľov na tento projekt je minimálna, keďže žiadnych nemá. 

Nezávislosť na tretej strane bola jednou z hlavných myšlienok, ktoré stáli za vznikom 

tohto app storu. Firma XY považovala za príliš riskantné využívať riešenie tretej strany, 

ktoré by ich natrvalo zaviazalo danej spoločnosti. XY by sa stala závislou na tomto rie-

šení a nemala by žiadnu vyjednávaciu pozíciu. Ďalším problémom pri využívaní exter-

ného app storu je bezpečnosť dát obsiahnutých v aplikáciách, keď prípadný únik uta-

jených dát by mohol znamenať straty v miliardách eur. 

 

Hrozba vstupu substitučných produktov je taktiež minimálna, keďže tento app store 

ponúka veľmi špecifické riešenia šité na mieru firme XY. Z tohto dôvodu nepredpokla-

dáme, že by sa mohla objaviť iná firma, ktorá by bola schopná dodať lepší produkt ako 

XY, ktorá si tento produkt sama vytvorila.  

 

Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi hrá skôr pozitívnu ako negatívnu úlohu. Kon-

kurenti nepredstavujú reálnu hrozbu pre app store, hlavne z dôvodu jeho špecifickosti 

a množstva funkcií, ktoré plní. Konkurenti v tomto prípade slúžia ako motivácia pre 

projektový tím app storu, ktorý vyvíja značné úsilie na to, aby ohrozenie zo strany kon-

kurencie naďalej zostalo minimálne.  

 

Na záver bola zostavená SWOT, ktorá bola následne rozšírená o matice interných (IFE) 

a externých faktorov (EFE). Najskôr boli charakterizované silné stránky, z ktorých za naj-

významnejšiu je možné považovať schopnosť app storu reagovať na špecifické požia-

davky zákazníkov. Ďalšou silnou stránkou sú právomoci a prehľad projektového tímu, 

vďaka ktorým sú schopní podrobne monitorovať aplikácie, prístupy do nich, ako často 

sú dané aplikácie využívané a tak ďalej. Schopnosť app storu podporovať integráciu vo 

firme  je taktiež významnou silnou stránkou, ktorá pomáha zjednocovať rozdielne pro-

cesy naprieč divíziami.  

 

Na druhú stranu medzi slabé stránky je možné zaradiť napríklad limitujúce základy sa-

motného app storu. V prvotných štádiách projektu sa nepredpokladalo, že sa rozrastie 

do takýchto rozmerov, a tak tomu boli prispôsobené jeho základy. To so sebou prináša 

určité problémy, keďže niektoré časti app storu nie sú stavané na takú záťaž, akej mo-

mentálne podlieha. To má za následok rôzne obmedzenia projektového tímu a v naj-

horších prípadoch aj poruchy samotného app storu. Ďalšou slabou stránkou sú vysoké 

náklady na jeho prevádzku, ktoré sú v súlade s vysokými nárokmi na projektový tím. 

Počet a vedomosti projektového tímu musia byť na vysokej úrovni, aby boli schopní 

udržať app store funkčný a naďalej ho rozvíjať. 

 

Po charakteristike silných a slabých stránok sa pozornosť preniesla k príležitostiam 

a hrozbám. Medzi najvýznamnejšie príležitosti je možné zaradiť ďalšie rozšírenie app 

storu a tvorbu nových služieb, ktoré by mohol zákazníkom ponúkať. Veľkú príležitosť 
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vidieť aj v možnosti zamerať sa na koncového užívateľa. V súčasnosti app store produ-

kuje a udržiava aplikácie používané iba na interné účely, čiže žiadna aplikácia sa nedo-

stane až ku koncovému zákazníkovi firmy XY. Schopnosť vytvárať aplikácie pre verej-

nosť by výrazne zlepšila pozíciu v rámci firmy a app store by sa stal atraktívnejším pre 

zákazníkov.  

 

Medzi najvýznamnejšie hrozby je možné zaradiť už vyššie spomínaný nedostatok od-

borníkov, stratu zákazníkov alebo neschopnosť prispôsobiť sa novým technológiám.  

Na zostavenú SWOT analýzu nadväzujú matice IFE a EFE, kde boli jednotlivým silným a 

slabým stránkam, príležitostiam a hrozbám pridelené ich váhy a stupne vplyvu, na zá-

klade ktorých bolo získané vážené hodnotenie. Matica interných faktorov IFE dosiahla 

hodnotu 2,4 a matica externých faktorov EFE dosiahla hodnotu 3,14. Tieto hodnoty boli 

následne vložené do IE matice, kde sa stretli v druhom kvadrante, ktorý navrhuje stra-

tégiu penetrácie trhu a rozvoja produktu. Záver vychádzajúci z IE matice podporuje 

rozvoj charakterizovaných príležitostí rozšírenia služieb a zameranie sa na koncového 

zákazníka.  

 

Po uskutočnení vyššie spomenutých metód by sa dalo konštatovať, že Porterova ana-

lýza piatich konkurenčných síl neprináša dostatočný osoh. V tejto analýze väčšina fak-

torov nemá dostatočný, reálny vplyv na chod app storu, pritom sa dá predpokladať, že 

sa tento stav v dohľadnej budúcnosti nezmení. Vyjednávacia sila zákazníkov je jedi-

ným faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje chod app storu, avšak tejto skutočnosti sú si 

všetci členovia projektového tímu plne vedomí. Preto nepovažujeme za podstatné 

zostavovať analýzu len pre tento faktor.    

 

Naopak analýza rizík a SWOT analýza doplnená o matice IFE a EFE prinášajú súhrnné  

poznatky o app store. Poskytujú manažmentu množstvo komplexných informácií, 

ktoré je možné uplatniť pri ďalšom rozvoji projektu. Pokiaľ vezmeme do úvahy neustály 

rozvoj a premenlivosť projektu odporúčame tieto analýzy zostavovať pravidelne, v in-

tervaloch dvoch až troch rokov. 
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Záver 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotiť projekt interného app storu 

spoločnosti XY a následne navrhnúť zostavy metód vhodných na implementáciu pri 

pravidelnom hodnotení projektu. Metódy využívané v súčasnosti na hodnotenie app 

storu sa sústredia výhradne na analýzu konkrétnych funkcií. V mnohých prípadoch ide 

o analýzy určitých technických parametrov. Tie je veľmi náročné spojiť do konzistent-

ného celku, ktorý by projektovému tímu dával celkový prehľad o app store. Z tohto dô-

vodu autor považuje za užitočné vytvoriť zostavu metód, ktoré by managementu pro-

jektu poskytli takýto prehľad a zároveň slúžili ako podklady pri rozhodovaní o budúc-

nosti celého app storu.  

 

Prvá, teoretická, časť bola zameraná na vymedzenie základných pojmov a popis me-

tód, ktorých výsledky majú potenciál priniesť projektu užitočné informácie. Ide o ana-

lýzu rizík prostredníctvom metodiky RIPRAN, Porterov model piatich konkurenčných síl 

a na záver SWOT analýzu doplnenú o maticu externých faktorov (EFE) a interných fak-

torov (IFE).  

 

Druhá, praktická, časť bola zameraná na projekt a počiatočné myšlienky stojace za jeho 

vznikom. Celú iniciatívu podnietili tri základné problémy, ktoré potrebovala firma XY 

vyriešiť,  ochrana údajov a práca s nimi, mienka verejnosti a vývoj aplikácií. Po predsta-

vení projektu nasledoval primárny zdroj informácií pre túto prácu a to rozhovory 

s členmi projektového tímu. Skupinu respondentov tvorili: produktový majiteľ, softwa-

rový architekt, projektový manažér, konzultantka a manažér vývojového tímu. Informá-

cie získané z týchto rozhovorov boli následne vyžité pri zostavení predmetných analýz.  

 

Prvá bola zostavená analýza rizík na základe metodiky RIPRAN, pomocou ktorej bolo 

vymedzených niekoľko hrozieb a ich scenárov s negatívnym dopadom na projekt. Ne-

dostatok členov projektového tímu je možné považovať za najvýraznejšiu hrozbu, kto-

rej projekt čelí. Do určitej miery by sa dalo konštatovať, že väčšina hrozieb, ktorým pro-

jekt čelí, pramení práve z nedostatočných kapacitách projektového tímu. Toto zistenie 

podporuje aj neskôr zostavený projektový trojimperatív. Ten naznačuje, že nedostatok 

pracovníkov výrazne predlžuje trvanie jednotlivých činností. 

 

Na analýzu rizík nadviazal Porterov model piatich konkurenčných síl. Na základe tejto 

metódy bolo zistené, že jediným skutočne vplyvným faktorom je vyjednávacia sila zá-

kazníkov. Uvedené zistenie však nemožno považovať za významný prínos, keďže ide 

o dobre známu skutočnosť. Tento app store bol od začiatku vyvíjaný tak, aby bol 

schopný uspokojiť rôznorodé požiadavky zákazníkov, od ktorých závisí celá jeho exis-

tencia.  

 

Ako posledná bola zostavená SWOT analýza, následne doplnená o matice interných 

(IFE) a externých faktorov (EFE). Na základe výsledkov matíc IFE a EFE zobrazených v IE 
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matici bolo interpretované odporúčanie budúcej stratégie pre projekt. Celkové vážené 

hodnotenie matice EFE dosiahlo hodnotu 3,14 a vážené hodnotenie matice IFE do-

siahlo hodnotu 2,4. Priesečník týchto hodnôt sa nachádza v druhom kvadrante IE ma-

tice, ktorý odporúča stratégiu penetrácie trhu a rozvoja produktu. Tento záver podpo-

ruje rozvoj najväčších príležitostí charakterizovaných projektovým tímom, a to rozšíre-

nie funkcií app storu a jeho orientácia na koncového zákazníka spoločnosti XY.  

 

Po zostavení všetkých analýz je možné konštatovať, že Porterov model piatich konku-

renčných síl neprinesie manažmentu projektu žiadaný osoh. Ako už bolo vyššie spo-

menuté, jediným skutočne významným faktorom je vyjednávacia sila zákazníkov. 

Tento faktor je však hlboko zakomponovaný do samotných základov app storu a každý 

člen projektového tímu si plne uvedomuje jeho podstatu. Ostatné faktory analýzy ne-

majú významný vplyv na projekt, pritom sa dá predpokladať, že v dohľadnej budúc-

nosti významný vplyv nezískajú. Z týchto dôvodov sa nedá Porterov model piatich kon-

kurenčných síl považovať za dostatočne užitočnú analýzu pre tento projekt.  

 

Na druhej strane analýza rizík a SWOT analýza doplnená o matice IFE, EFE a IE, prinášajú 

komplexné poznatky o app store, o tom čo je vhodné rozvíjať, ale aj o tom, čo ho môže 

v budúcnosti ohroziť.  Zostavenie IE matice poskytne projektovému tímu návrh straté-

gie, pomocou ktorej môžu lepšie navigovať rozvoj app storu. Vzhľadom na neustály 

rozvoj a premenlivosť projektu je možné odporúčať tieto analýzy zostavovať každé dva 

až tri roky. Vytvárať analýzy častejšie, napríklad raz za jeden rok, by nebolo praktické. 

Tento projekt sa nevyvíja tak rýchlo, aby v priebehu jedného roka nastali také výrazné 

zmeny, že by projektový tím potreboval zostaviť tieto analýzy znova. 
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