
2.2. Analýza rizik 
 

Riziko Kategorie 
Odhad 

pravděpodobnosti 
Dopad Plánovaná opatření 

Kvalifikace 
koncových uživatelů 

Bussines risks 32% 1 
Komunikace se zákazníkem. 
Kdo bude s produktem 
pracovat. 

Nepochopení 
požadavků ze strany 
zákazníka 

Product risks 31% 1 
Komunikace se zákazníkem. 
Zajištění dostatečných 
vstupních informací. 

Požadavky na 
změny v zadání 

Product risks 31% 1 
Důraz na rozbor stávajícího 
stavu a nabídku realizace v 
rámci úvodní studie. 

Komunikace se 
zákazníkem 

Bussines risks 27% 2 Kontrolní dny 

Nedodržení HMG Product risks 24% 2 Kontrolní dny. 

Odborné znalosti 
zákazníka 

Bussines risks 24% 2 
Správné složení realizačního 
týmu. 

Překročení rozpočtu Bussines risks 22% 2 Kontrolní dny 

Velikost databáze 
vytvářené v projektu 

Product risks 20% 2 
Komunikace se zákazníkem. 
Zajištění dostatečných 
vstupních informací. 

Zákazník akci ukončí 
a projekt nebude 
dokončen. 

Bussines risks 20% 2 
Platbu za projekt rozdělit do 
splátkového kalendáře. 

Fluktuace 
v realizačním týmu 

Project risks 16% 3 

Motivačně působit na členy 
týmu. 
V průběhu vývoje SW vést 
řádnou dokumentaci. 

Chybný odhad 
velikosti týmu 

Project risks 15% 3 
Vytvoření rezervy odborných 
pracovníků. 

Nedostatek 
odbornosti 

Project risks 15% 3 

Použití standardních 
programovacích aplikací a 
postupů. 
Využití prověřených 
programátorů. 

Produkt bude 
zajišťovat práci 
v souladu 
s dodržováním 
právních norem 

Bussines risks 11% 3 
Komunikace se zákazníkem. 
Ošetření dotknutých 
právních norem. 

Výběr správného 
SW, zajištění 
bezproblémové 
implementace 

Product risks 11% 3 

Zjištění technických 
možností zákazníka. 
Kdo bude s produktem 
pracovat. 

Změny 
v managementu 
zákazníka 

Project risks 4% 4 Nemá dopad na realizaci. 

 
Pro analýzu rizik byla vytvořena výše uvedená tabulka. Každé z rizik bylo zařazeno do odpovídající 
kategorie, tj. Project risks (Pojektová rizika), Product risks (Technická rizika) nebo Bussines risks 
(Obchodní rizika). Vyhodnocením v rámci pracovního týmu byla stanovena pravděpodobnost, na 
základě které byl stanoven dopad na projekt. Na závěr analýzy rizik byla ke každému riziku navržena 
opatření ke zmírnění či odstranění rizika. 
Rizika vyhodnocena hodnotou dopadu 1 a 2 jsou hodnocena jako kritická. Zde je kladen velký důraz 
na zajištění a dodržení opatření. Rizika vyhodnocena hodnotou 3 a 4 jsou marginální až 
zanedbatelná. I když nemají výrazný vliv na realizaci projektu, je nutno i těmto rizikům věnovat 
pozornost. 
 


