
 Metodika zadání projektů SITRONICS centrum 
 

Soubor: Metodika_pro_zadani_SC Vypracoval: Ing. Hájek Rev.: 3 Datum: 1.4.2007 Strana: 1  /  2 
 

Formulář Zadání vývojového projektu 
 
Zadání projektu je zpracováno ve formě .doc (popř. open office) dokumentu s následujícím názvem 
Zadproj_Fxxxx_y.doc,  

kde Zadproj a podtržítka jsou povinná, 
 Fxxxx je číslo projektu (viz dále bod 1.) 
 y je aktuální číslo revize (viz dále bod 5.) 
 

Význam jednotlivých částí formuláře:  
1. Organizační část 

Číslo vývojového projektu: uvede se ve tvaru Fxxxx, kde F je povinné a xxxx je čtyřmístné pořadové 
číslo projektu SITRONICS centra – přidělí správce databáze projektů SITRONICS 
centra. Za ČVUT Ing. Jiří Hájek: (hajek@sitronicscentrum.cz, 604 856 440) 

Název vývojového projektu: uvede se stručný název vystihující podstatu projektu 
Číslo vyššího projektu: uvede se písmeno F 
Název vyššího projektu: uvede se SITRONICS centrum – skupina, kde skupina je název vývojové 

skupiny SITRONICS centra  
Vedoucí vývojového projektu: uvede se pracovník zodpovědný za vedení celého projektu – 

většinou vedoucí skupiny, který je zodpovědný Výkonné radě SITRONICS centra za 
celý průběh projektu (zadání, odborné vedení řešitelů, plnění plánovaných termínů, 
zpracování a předání k archivaci výsledků projektu, ukončení projektu)  

Termín zahájení projektu: datum plánovaného zahájení prací na projektu 
Termín dokončení projektu: plánovaný datum dokončení projektu jako celku 
 
Součásti projektu:  
 každý projekt má jednu nebo více součástí (pokud ho lze rozdělit na relativně 

samostatné celky z hlediska specifikace, plánovaných etap a jejich termínů, řešitelského 
kolektivu apod. 

 každá ze součástí je postupně očíslována římskými číslicemi (I., II., III., ... ) a je popsána 
dále uvedenými údaji 

Název: uvede se stručný název vystihující podstatu součásti projektu 
Označení: uvede se zkratka (většinou vycházející z názvu projektu, či součásti projektu) ve 

tvaru Fpppp-cc, kde F je povinné, pppp jsou max. čtyři písmena a pomlčka 
následovaná cc max. dvěmi číslicemi. Přidělí správce databáze projektů 
SITRONICS centra. 

Číslo dokumentace: uvede se ve tvaru SB xxx xxx (pro HW projekty), resp. 
  ve tvaru SW xxx xxx (pro SW, FW a ostatní  projekty (např. studie)), 
  kde SB, resp. SW je povinné a xxx xxx je číselné označení 
  číslo přidělí správce projektů SITRONICS centra, způsob číslování a skladbu 

dokumentace upřesní samostatná metodika. 
Zodpovědná osoba: pracovník zodpovědný za vedení dané součásti projektu (většinou bude 

totožný s vedoucím vývojového projektu, nebo je vedoucím doktorand) 
Řešitelé:  všichni členové týmu, určeného vedoucím projektu, určeného danou součást 

projektu (pracovníci fakulty, doktorandi, studenti) 
Požadované etapy:  podle typu součásti projektu se vybere buď některá z uvedených tří variant, 

nebo je možno zvolit i jiné, než uvedené,  etapy podle potřeby pro danou 
součást projektu (doporučujeme dát přednost uvedeným variantám, popř. 
neurčovat zbytečně velké množství etap). Doporučené etapy jsou: 
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První průběžná zpráva, Druhá průběžná zpráva, Třetí průběžná zpráva, Čtvrtá průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Návrh řešení 
Návrh HW 
Výroba vzorku HW 
Návrh SW 
Programování 
Testování 
Předání, archivace 
 
Termíny etap: uvedou se plánované termíny zahájení a dokončení požadovaných etap 
 
Výsledky jednotlivých etap předává řešitelský tým vedoucímu projektu, který zajišťuje jejich archivaci 
(přes správce projektů) a potřebném rozsahu předává výstupy projektu Výkonné radě SITRONICS 
centra. 
 

2. Technická specifikace 
Zde se uvedou, pro každou součást projektu samostatně, požadované technické parametry a další 
výchozí informace. Specifikace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby byla jednoznačným 
zadáním pro řešitele projektu a jeho součásti.  Musí co nejpřesněji definovat požadované výstupy 
jednotlivých etap. 
 

3. Plán nákladů 
V tabulce může vedoucí projektu uvést předpokládané náklady na celý projekt. 
 

4. Schvalování 
Zde jsou uvedena jména pracovníků, kteří vytvořili a schválili zadání projektu. 
Vypracoval: vedoucí skupiny, popř. jím určený/í pracovník/ci, zodpovědný/í za obsah dokumentu 
Ověřil: vedoucí skupiny, popř. určený vedoucí projektu, zodpovědný za kontrolu správnosti 

obsahu dokumentu  
Schválil: určený člen Výkonné rady SITRONICS centra uvolňující projekt k řešení 
 

5. Záznám o změnách 
V případě nutnosti provedení jakékoliv změny v zadání (např. změny řešitelského kolektivu, změna 
plánovaných termínů, úprava specifikace, přidání další součásti projektu apod.) se vydá nové znění 
Zadání obsahující provedené změny a provede se záznam v tabulce (tzn. vznikne nová revize). 
Revidované zadání podléhá schválení Výkonné rady SITRONICS centra. 
 

6. Hlavička souboru 
Je třeba případně provést editaci tak, aby údaje obsahovali následující informace: 
Soubor: jméno souboru ve tvaru Zadproj_Fxxxx_y.doc obsahující zadání projektu, vložit automatický 
text/záhlaví zápatí/název dokumentu. 
Vypracoval: jméno pracovníka zodpovědného za vypracování revidovaného znění (viz bod 4. 

zadání)   
Rev.: číslo aktuální revize – (jednociferné) 
Datum, Strana: aktuální údaje o poslední změně dokumentu 


