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Proč užívat ICT řešení 
při realizaci projektů?
Pokud chceme ilustrativnì znázornit hlavní 
dùvod nasazení ICT do tvùrèí práce firmy, je 
vhodné vyjít z podstaty a strategií vytvoøených 
pøed øadou let v oblasti PLM a BIM softwaru. 
Pohled na odborný software a ICT obecnì 
v závìru minulého století bylo nutné zpøístupnit 
širokému portfoliu uživatelù v odborné praxi. 
Strategie PLM – Product Lifecycle Management 
a BIM – Building Information ukázaly správnost 
této cesty. Zcela pøehodnotily vnìjší pohled na 
problematiku ICT a vnitønì zjednodušily do té 
doby velmi neprùhledné spektrum tisícù aplika-
cí, které separátnì øešily pouze urèitou oblast 
produkèní èinnosti. 

Výše uvedené strategie ukázaly zcela 
nutnou zmìnu cesty v integraci ICT do tech-
nické praxe. Z informatiky se stává v prùbìhu 
let z pùvodní nadšenecké záležitosti opravdu 
tvùrèí nástroj pro realizaci složitých problémù 
s vysokým podílem komunikace, globalizace 
a intelektu celým týmù odborníkù. Nabývá na 
svém významu a kritiènosti své existence uvnitø 
firemních kultur.

ICT řešení jako tvůrčí 
nástroj pro kreativní práci
Cílem užití ICT øešení by mìl být vždy vliv na 
kvalitu a efektivitu produkce. S nástupem 
možnosti vytváøení digitálního prototypu, na 
kterém je možné vytváøet øadu simulací a ana-
lýz již ve vývojové fázi získává význam ICT na 
významu. Nemusíme již draze platit za chyby 
zjištìné u zákazníka, ale lze je analyzovat za 
mnohem nižších finanèních nákladù na úrovni 
vývojové etapy. 

Digitální 3D prototyp je opravdovým zásad-
ním posunem v myšlení a pøedstavivosti nejen 
pro techniky, ale také pro obchodníky, kteøí 
dokáží prodat pomocí svých marketingových 
nástrojù èasto pouze preciznì pøipravený vizu-
ální 3D návrh pøipravovaného výrobku. Je tak 
možné analyzovat již na úrovni obecné specifi-
kace zájem zákazníka, pøípadnì jeho pøání.

Základ podpory činnosti firmy 
s řadou dlouhodobých úskalí
ICT øešení je vždy postaveno na vysoké míøe 
nejistot. Na rozdíl od jiných technických obo-
rù, kde je velké množství postupù a metodik 
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definovatelné již pøed zahájením projektu je 
ICT øešení vždy spojeno s užitím technologie, 
která se dynamicky vyvíjí a mìní každým dnem. 
Stanovit si jisté cíle a pravidla pøi budování ICT 
øešení ve firmì je skrytou, ale nezbytnou nut-
ností pro užití této technologie, která nepøeká-
ží, ale pomáhá. Základním vodítkem v tomto 
problému mùže být pohled na ICT øešení jako 
životní cyklus odvozený od vnitøních a vnìjších 
potøeb technické firmy.

V souèasné dobì se nám vìtšinou již nepo-
daøí vybudovat ICT øešení „na zelené louce z nu-
ly“. Proto vždy na zaèátku optimalizace projektu 
celého systému stojí úèely a cíle, vycházející ze 
zobecnìného pohledu na životní cyklus projektu 
PLM, pøípadnì BIM. 

Bylo by špatné øešit ICT bez tohoto poèá-
teèního pohledu na vìc, který zprùhledòuje 
vlastní užití systému pro tvùrèí práci firmy. Již 
v této úrovni je vhodné poèítat s øadou úskalí 
ICT v oblasti informaèní bezpeènosti øešené 
pomocí ISMS a v oblasti efektivní administra-
ce ICTEM, který je prezentován také nìkolika 
dlouhodobì úspìšnými projekty s pùvodním 
vznikem na území naší republiky, napøíklad 
projekt Repair 2000.

Životní systém informaèního systému je 
ovlivòován øadou faktorù, které vychází z vnitø-
ních potøeb firmy. Je pomìrnì obtížné na této 
úrovni hledat komplexní podporu z hlediska 
celkového pohledu na celou oblast. Informaèní 
spoleènosti jsou èasto specialisty na ICT, ni-
koliv na životní cyklus a integrace odborného 
softwaru vybavení do produkce firmy. Proto je 
jistì na místì považovat výchozí modely PLM 
a BIM za urèitou referenci, na které se vystaví 
v prùbìhu budování, pøípadnì rekonstrukce ICT 
øešení funkèní a pro uživatele pøijatelný celek.

Efektivita řešení jsou zásadní 
hlediska nasazení ICT
Èastým problémem v informatice je najít urèi-
tou neutrální pozici na hranici snadného užití 
a požadovaných cílù. Na jedné stranì extrémnì 
složitá technologie, na druhé stranì nutnost 
rychlého osvojení novinek a ovládnutí systému. 
Informatika je bohužel na rozdíl od bìžných 
technických problémù ucelenì nedefinova-
telná. Nenajdeme zde bìžnì žádné servisní 
manuály, ani pøíruèky pøesnì popisující daný 
problém a situaci. Proto by mìl být pøi návrhu 
celého informaèního systému kladen zcela 

zásadní dùraz na jednoduchost a pøijatelnost 
celého systému pro cílové uživatele. Srovnání 
lopaty na hlínu, která nám pøináší vyšší výkon 
pøi práci je velmi výstižné. Informatika nemùže 
stát v cestì, musí podporovat vždy a pouze kre-
ativní práci bez výrazných vlivù na dlouhodobý 
prùbìh projektu. 

Je pouze na dodavateli ICT øešení a zkuše-
nostech vlastní firmy, jak bude hluboký propad 
v produkci a dlouhá cesta k efektivnímu užití 
nové technologie skládající se z desítek tisícù 
èasto nedefinovatelných souèástek. Vynikajícím 
receptem na øešení této situace je jistì cíl smì-
øování na cílového uživatele a jeho èinnost. Je 
vhodné se oprostit od zbyteèných technických 
složitostí a stavìt na již maximálnì vyzkoušených 
øešeních, pokud je to samozøejmì možné.

Aplikací ISMS již na úrovni projektové pøí-
pravy aktualizace ICT mùžeme výraznì podpoøit 
bezpeènost celého zpracování a výmìny dat, 
ve kterých je èasto zcela uschováno know-how 
firmy. Nasazením ICTEM strategií mùžeme ze-
fektivnit prùbìžnou údržbu softwaru na nejvyšší 
pøijatelnou míru a to i vzhledem k velmi kritic-
kým pøechodùm diferenèního nasazení softwaru 
v oblasti multioborových subdodavatelù.

Životní cyklus informačního systému s ohledem na strategie PLM a BIM
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Udělejme pořádek 
v softwaru a jeho užití
Za ètvrt století své praxe v sítích se stovkami 
poèítaèù, které byly urèeny prakticky pro øeše-
ní celé produkèní fáze projektu, mohu øíci, že 
neznám vìtší koš na peníze než je neefektivnì 
nasazený software. Není tajemstvím, že cena 

softwaru mùže být i desítkami násobkù ceny 
hardwaru a je nutné této oblasti vìnovat kritic-
kou pozornost a to nejen z hlediska licenèních 
modelù. Nevhodnì zvolené softwarové øešení 
bez dlouhodobé udržitelnosti mùže prakticky 
absolutnì pøibrzdit vlastní produkèní èinnost 
firmy na dlouhou dobu. 

Naprostou nutností v této oblasti je dlouhodobý 
pronájem softwaru s možností automatického 
upgrade nebo downgrade, který je ovlivnìn ak-
tuálnì realizovaným projektem a partnerskými 
vztahy subdodavatelù. Software se jednorázovì 
nenakupuje, pokud má fungovat dlouhou dobu 
a být absolutní oporou. Pak nemùže mít i triviální 
aktualizace operaèního systému na novou verzi 
zcela fatální následky a pùvodnì zakoupené 
verze softwaru pøestávají fungovat.

Jak na dlouhodobou 
udržitelnost hardwaru?
Zøejmì nejlepší strategií nákupu hardwaru je 
jej nenakupovat vùbec, ale stejnì jako tomu 
je u softwaru pronajímat jej dlouhodobì od 
renovovaných dodavatelù, kteøí nám zaruèí 
24/7 technickou podporu a výmìnu nefunkèní 
komponenty v co nejkratším èase. U serverù, 
které mají naprosto zásadní význam pro bez-
peènost dat a je vhodné požadovat výmìnu kus 
za kus, tak, aby byly prostoje minimalizovány 
na minimum.

Pokud již pøistoupíme na jednorázový nákup 
hardwaru pro firmu, je vhodné respektovat do-
poruèení softwarových certifikací vývojáøù. Pøe-
devším u komplexních PLM a BIM øešení, které 
využívají výkonu hardwaru èasto na hranici jeho 
možností lze tento postup jedinì doporuèit.

Výrazný vliv na nákup hardwaru mají také 
zabìhnuté zkušenosti s akcelerací výkonu 
a preferováním správných výkonových hledi-
sek v oblasti systémového zpracování hlavním 
procesorem a grafickým akceleraèním èipem. 
Pokud již pøistoupíme na modernizaci zastaralé-
ho hardwaru, tak je vhodné jistì aktuálnì prefe-
rovat více jak 200 až 500% nárùst rychlosti pøi 
práci s PC v pøípadì využití SSD diskù.

Vše pro efektivní a tvůrčí práci
Závìrem již uvedeme jedinou myšlenku. Každá 
sebemodernìjší technologie,  která je z hledis-
ka lidských zdrojù neakceptována, je pøedem 
odsouzena k zániku. Lze si tedy již jen pøát, aby 
souèástí každého nového ICT v praxi byl vždy cíl 
užitku pro vlastní èinnost firmy. Nezapomínejme 
tedy na precizní a názorné seznámení všech 
zainteresovaných s novou technologií. ICT øe-
šení je skuteèným prostøedkem a nástrojem pro 
posílení konkurenceschopnosti firmy, musí být 
ovšem dlouhodobì efektivnì uchopeno a nesmí 
stát v cestì produkèní èinnosti. 
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Typické nasazení nové technologie a její vliv na ztráty

Analýza užití softwaru v činnosti produkční firmy

Dlouhodobé strategie v pořízení hardwaru jsou nezbytnou nutností nasazení PLM a BIM řešení


