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1. Úvod
1.1

Proč používat e-learning?
Zhruba v devadesátých letech minulého století se začaly projevovat v naší společnosti

radikální změny, zapříčiněné globalizací světové ekonomiky, liberalizací mezinárodního obchodu,
odstraňováním dříve rozsáhlých regulací a protekcionistických politik a v neposlední řadě prudkému
rozvoji informačních a komunikačních technologií a s tím souvisejícím růstem objemu
zpracovávaných informací. Dříve převážně industriální společnost se postupně přeměňuje na globální
informační společnost – tímto přerodem se zabývá například skvělá kniha pana Martina [11].
S nástupem globální informační společnosti však souvisí i nárůst její složitosti, roste počet
rozhodnutí, která musí jednotlivci, týmy a zejména pak manažeři provádět, roste také množství
proměnných, které ovlivňují důsledky těchto rozhodnutí. Aby mohl manažer rozhodnout správně a ve
správný čas, potřebuje nejen získat relevantní informace, ale musí také disponovat příslušnými
znalostmi, aby je byl schopen správně vyhodnotit. Znalosti se tak stávají dalším, velmi důležitým
zdrojem pro přežití nejen komerčních organizací. V přímé úměře k růstu významu znalostí roste i
význam vzdělávání uchovatelů těchto znalostí, tedy nás všech. Kdysi převládající názor, že vzdělání
jednotlivce končí uzavřením středního, či vysokoškolského vzdělání ustupuje potřebě dalšího rozvoje
osobních i týmových schopností každého z nás (blíže např. [18]). Do popředí se dostává nutnost
celoživotního vzdělávání.
V této chvíli ale dochází, zejména pak v komerční sféře, ke střetu zájmů. Čas strávený učením,
na školeních či přednáškách, případně samostudiem, se jeví ze strany firem často jako neproduktivní –
pracovník neprodukuje v době studia žádný okamžitý zisk. Navíc studium je většinou velmi drahé,
k čemuž je ještě nutné připočíst čas strávený na cestách a výdaje s tím spojené, jelikož málokdy
probíhá výuka přímo v místě zaměstnání. A co teprve v případě, kdy je nutné vyškolit zástupce
zaměstnanců mezinárodní firmy v některé ze specifických oblastí jejího podnikání? V takovém
případě je nutné sezvat zaměstnance z celého světa na jedno místo, nebo naopak vyslat vyučujícího do
všech koutů naší planety. A to se už může opravdu prodražit.
Řadu z výše uvedených problémů (a jistě i mnohé další) může vyřešit elektronické vzdělávání,
takzvaný e-learning. Myslím si, že možnosti pro jeho využití jsou obrovské a proto jsem se rozhodl
pro téma o kterém pojednává tato práce.

1.2

Proč používat manažerské hry
Možnostmi e-learningu jsem se začal zabývat nedlouho poté, co se tento termín objevil na

stránkách odborného tisku. Jak jsem postupně získával další a další teoretické i praktické znalosti
z této oblasti, vyvíjel se i můj názor na způsob elektronického předávání znalostí. Od počátečního
nekritického nadšení nad možnostmi využití počítačů a počítačových sítí jako nového prostředku pro
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jejich přenos, přes vystřízlivění a ztrátu naděje na existenci úspěšného řešení až po – snad – realistický
názor, podporující e-learning v oblastech, kde může přinést užitek a ne bezhlavé prosazování tohoto
řešení za každou cenu. V následujících části se pokusím zhruba popsat, jak se můj názor na e-learning
vyvíjel.
Asynchronní výuka s využitím multimédií s omezenou zpětnou vazbou
Pod termínem asynchronní výuka rozumím případ, kdy vznik jejího obsahu není shodný
s okamžikem příjmu tohoto obsahu studentem. Jedná se tedy o jakousi modernizovanou obdobu
učebnic a skript v elektronické podobě, případně doplněné o multimediální prvky, jako jsou například
animace, čtený komentář, případně rozšířené o jednoduché interaktivní prvky, kdy student musí
reagovat na průběh výuky. Ačkoliv tato forma studia existovala již před tím, než se začalo v
e-learningu prosazovat využití informačních technologií (například videokurzy), teprve možnosti IT
umožnily výrazné kvalitativní změny na tomto poli. V současnosti se jedná myslím o nejrozšířenější
způsob využití e-learningu, zejména ve formě takzvaných virtuálních univerzit [21].
Také já jsem byl dlouhou dobu zastáncem tohoto směru elektronického vzdělávání, jako
jednoduchého a relativně finančně nenáročného způsobu předávání znalostí. Po praktických
zkušenostech z několika projektů tvorby a provozu těchto univerzit, zejména po rozhovorech s jejich
uživateli (studenty) jsem však začal objevovat některé nedostatky této varianty. Jedná se zejména o
tyto problémy:
•

Malá podpora ze strany nadřízených, kteří často neuznávají tento způsob výuky jako
plnohodnotný a neumožňují podřízeným plně se věnovat ve vyhrazeném čase pouze studiu.

•

Nepohodlí při studiu materiálů z obrazovky monitoru. I když neznám skutečný původ tohoto
problému, z vlastních zkušeností mohu potvrdit, že při sledování textu nebo jiných materiálu
z obrazovky ztrácím koncentraci dříve než při čtení tištěných materiálů.

•

Chybějící ověření teorie v praxi, student má pouze malé možnosti vyzkoušet si nabyté znalosti
v praxi.

•

Omezené možnosti zpětné vazby, která je vzhledem k asynchronnímu způsobu výuky řešena
většinou emailem – pokud je vůbec řešena – což znesnadňuje kladení otázek v případě, že
student nerozumí některé z pasáží vyučované látky.
Přes uvedené problémy rozhodně nezavrhuji zcela tento způsob výuky, pouze si myslím, že by

měl být využíván uvážlivě a pouze tam, kde je to opravdu vhodné. Dobrým příkladem může být firma
s velkým počtem zaměstnanců rozmístěnými na rozlehlém území (banka), kde je potřeba rychle sdělit
všem zaměstnancům informace o novém produktu, firemní politice apod. I v takovýchto případech si
ale myslím, že by systém měl být koncipován spíše jako znalostní báze, ve které si může každý najít
kdykoliv relevantní informace než jako rigidní a neohebný vzdělávací modul s předem danou cestou
studia.
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Synchronní výuka s využitím videokonferencí
Druhý způsob výuky, který jsem považoval – a stále ještě považuji – za dobrý způsob využití
IT prostředků ve výuce, se nejvíce podobá klasickým metodám výuky. Výuka probíhá tradičním
způsobem za přítomnosti lektora. Studenti se však nescházejí ve společných prostorách – učebnách,
ale komunikují spolu pomocí ICT prostředků. Kromě časových a finančních úspor dosažených
omezením cestování z místa na místo, má tento způsob i další výhody, jmenovitě například možnost
snadného záznamu průběhu lekcí a zpětného dohledání probírané látky.
Přestože jsem neměl možnost prakticky vyzkoušet uvedený způsob výuky, podařilo se mi
sehnat mnoho informací jak na internetu, tak i ve skvělé knize Classrooms for distance teaching and
learning : a blueprint [6].
Přestože si stále myslím, že uvedený způsob výuky má před sebou velkou budoucnost,
v současné době brání jeho rozšíření zejména obrovské nároky na kapacitu komunikací a s tím
související finanční náklady. Dalším důvodem proti jeho rozvoji je neexistence jasných standardů pro
zajištění kompatibility mezi zařízeními určenými pro tento způsob výuky.
Manažerské hry
Poté co jsem ztratil iluze o „všemocnosti“ e-learningových řešení, jsem se začal ohlížet po
dalších způsobech využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Zde mi hodně
pomohl přítel a spolužák ing. Viktor Vojtko. Společné diskuse o systémové dynamice mě přivedly na
myšlenku využití počítačových dynamických simulací pro podporu výuky. Počítačové manažerské hry
co nejvěrněji simulující různé oblasti reálného světa a umožňující tak pochopit jejich funkci, otestovat
si důsledky rozhodnutí bez rizika skutečných škod a z pozice „virtuálního lídra“ třeba řídit firmu, nebo
dokonce celý stát. Představují podle mého názoru jakýsi mezistupeň mezi teorií a praxí, kdy nabízejí
studentům možnost vyzkoušet si zábavnou formou svou budoucí práci. Ačkoliv nemůžou nahradit
ostatní způsoby výuky, představují podle myslím jejich zajímavý doplněk.
Začal jsem tedy pátrat po informacích týkajících se manažerských her, ale k mému velkému
zklamání se mi podařilo najít pouze kusé a roztříštěné informace o této problematice, zejména
v článcích časopisu Simulation & Gaming, nebo na www stránkách asociace ABSEL [25]. Také
dostupné existující manažerské hry provozované na počítačích mi připadaly většinou nemoderní, ať již
svým podkladovým modelem, nebo provedením uživatelského rozhraní. Rozhodl jsem se proto pro
tvorbu prototypu vlastní pokusné manažerské hry. Tato práce popisuje právě proces vzniku této hry.

1.3

Pro koho je tato práce určena
Účelem této práce je má snaha přiblížit problematiku manažerských her provozovaných na

počítači a ukázat možnosti jejich využití v praxi i neodborníkům z oblasti IT, zejména pak manažerům
a personálním pracovníkům firem. Snažil jsem se proto tuto práci koncipovat tak, aby byla
srozumitelná i laikům bez znalosti manažerských her a programování. Pro zachování úplnosti jsem se
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však nemohl úplně vyvarovat technickým záležitostem – zejména kapitola 5. je proto určena spíše pro
vývojáře než pro (potencionální) uživatele manažerských her. Pro pochopení možností využití těchto
aplikací však tato kapitola není podstatná.

1.4

Struktura práce
V první části této práce se věnuji obecnému popisu toho, co jsou manažerské hry a jaké jsou

možnosti jejich využití – kapitola 2. Vycházím zde většinou z informací, které se mi podařilo získat
z článků otištěných v časopise Simulation & Gaming a ze sborníku System Dynamics Conference,
která se konala v roce 1998 v kanadském Quebecu. Na konci kapitoly jsem také umístil popis několika
her, které mě zaujaly během studia této problematiky.
Druhá část, tvořená kapitolami 3 až 6 popisuje průběh tvorby experimentální manažerské hry
„Project manager“, jejíž vývoj byl hlavním cílem mé práce. Pokusím se podrobně popsat její vznik od
první myšlenky až po zprovoznění zkušební verze.
Kapitola 7 popisuje vlastnosti vytvořené hry, její funkce a ovládání. Podobá se tedy jakémusi
manuálu, nebo nápovědě aplikace.
V poslední, osmé kapitole, shrnuji své dojmy a zkušenosti nabyté v průběhu tvorby hry a
pokusím se načrtnout další možné směry rozvoje tohoto experimentu.
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2. Manažerské hry a jejich využití v organizacích
2.1

Pojem „Manažerská hra“
Termín „manažerská hra“ je ve své podstatě velmi obecný. Skrývá se pod ním množství

různých simulací reálného světa, od jednoduchých stolních her – myslím, že i velmi známá hra
Monopoly, vytvořená v roce 1934 panem Darrowem [29], může být považována za příklad jednouché
manažerské hry – až po propracované rozsáhlé počítačové simulace, využívané pro vědecké, vojenské
nebo obchodní účely. Všechny však mají jedno společné – slouží pro rozšíření znalostí a schopností
jejich účastníků a hráčů, pro bližší pochopení simulovaného systému a pro podporu rozhodování
manažerů na všech úrovních řízení různých organizací. Umožňují poznat strukturu sledovaného
systému, modelovat jeho chování při různých vstupních podmínkách a testovat důsledky rozhodnutí
na jeho změny bez rizika často vysokých škod, které hrozí při rozhodování v reálném životě. Pod
pojem „manažerská hra“ můžeme zahrnout například:
•

Stolní hry, simulující rozhodování v různých situacích, ovlivněné náhodou (například THE
MIS GAME [10])

•

Tradiční nepočítačové týmové výukové hry, tzv. „Role Playing Games“, při kterých hráči
vystupují v různých rolích – vedoucí projektu, výkonný ředitel společnosti, atd. – a činní určitá
rozhodnutí podle předem daných pravidel. Tyto hry bývají obvykle detailně popsány a
vycházejí v knižní podobě, např. ve formě sborníků.

•

Některé klasické počítačové hry. Ačkoliv jsou primárně určené pro zábavu, mohou sloužit i pro
výuku (často bývá zmiňovaná hra SimCity [32], nebo známá hra Transport Tycoon).

•

Rozmanité počítačové simulace reálných systémů.
Jelikož tématem této práce je využití manažerských her v e-learningu, tedy elektronickou

formou předávaném vzdělání, budu se v této práci nadále zabývat pouze počítačově provozovanými
hrami. Bohužel i v této oblasti dosud panuje poměrně velký zmatek jak v definování manažerských
her, tak v terminologii. Stejné termíny často označují rozdílné objekty, naopak stejné objekty mají
různá pojmenování. V anglické literatuře jsem nalezl pro označení manažerských her a simulací obraty
„business simulator“, „business game“, „interactive learning environment (ILE)“, „management flight
simulator“ a „microworld“, z českých překladů pak například „manažerský výcvikový simulátor“ nebo
„tréninkový simulátor“. Já jsem pro účely své práce zvolil definici, volně přeloženou z [9], ze které
budu nadále vycházet:
Manažerská hra je počítačová simulace určená pro podporu vzdělávání.
Počítačově provozovaná manažerská hra je složena ze tří částí [9] (viz. obr. 1):
7
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1. Model
2. Uživatelské rozhraní
3. Prostředí pro výuku

Obrázek 1: Tři části manažerské hry (převzato ze [9]).
Model
Model je základem a nejdůležitější součástí každé manažerské hry. Podkladem pro tvorbu
těchto modelů je systémová dynamika, disciplína, která je výsledkem práce J. W. Forrestera z konce
50. let minulého století. Systémové dynamice se od té doby věnovalo velké množství zahraničních
autorů, k nejpopulárnějším patří kniha Petera Sengeho [18], tomuto tématu je také věnována i
diplomová práce ing. Viktora Vojtka, publikována nedávno na Vysoké škole ekonomické [23].
Model tvoří jakési „srdce“ manažerské hry. Představuje abstraktní obraz reality převedený do
virtuálního počítačového světa. Cílem při tvorbě modelu není snaha o postižení všech aspektů
reálného systému, ale o zachycení nejdůležitějších vazeb a vzorců chování sledovaného systému a
naopak o odfiltrování nepodstatných, rušivých detailů tohoto systému. Kvalita modelu významně
ovlivňuje i kvalitu celé manažerské hry – sebelepší funkčnost hry ani perfektní uživatelské rozhraní
není nic platné, pokud výstupy modelu neodpovídají chování reálného systému. Proto je důležité
věnovat jeho návrhu odpovídající pozornost. Zvláště u složitých modelů jsou nezbytné rozsáhlé
praktické zkušenosti jeho tvůrce.
Pro tvorbu modelů je možné v dnešní době využít některého z řady simulačních nástrojů, které
podstatně usnadňují práci. Jedná se například o software Powersim® stejnojmenné norské společnosti
[31] nebo o produkty STELLA® a ithink® nyní libanonské firmy High Performance Systems [27].
Uživatelské prostředí
Druhým důležitým prvkem manažerské hry je její uživatelské prostředí (resp. rozhraní). Na
rozdíl od modelu, který bývá často uživateli – hráči skryt, je uživatelské rozhraní vždy viditelné a
výrazně tak ovlivňuje použitelnost hry a úspěch u hráčů, zvláště pokud je hra určena pro uživatele bez
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hlubších znalostí systémové dynamiky. Proto myslím platí, že sebelépe propracovaný model (jakkoliv
ho považuji za nejdůležitější součást hry) nepomůže uživateli při nabývání nových znalostí, pokud
nebude schopný pochopit, jak se hra ovládá nebo pokud se nebude správně orientovat ve výstupech
modelu. Zvláště u takzvaných „black-box“ modelů je uživatelské rozhraní to jediné, co umožňuje
uživateli interakci se hrou. Uživatelské rozhraní proto musí být přívětivé, pokud možno intuitivní,
snadno pochopitelné a lehce ovladatelné.
Pro tvorbu uživatelského rozhraní je možné využít nepřeberné množství technologií a
nástrojů, uvedu proto jen výčet nejobvyklejších možností:
•

Prostředí aplikace Microsoft Excel, jehož výhodou je široká rozšířenost v komerční i
nekomerční sféře. Nevýhodou jsou omezené možnosti tvorby zajímavého grafického rozhraní.

•

Vlastní grafické uživatelské prostředí naprogramované ve zvoleném programovacím jazyce.
Tato volba poskytuje největší volnost při návrhu a tvorbě komplikovaných (grafických)
rozhraní, je ale časově i finančně velmi náročná, závislá na platformě (operačním systému) a
předpokladem pro provoz hry je instalace klientské aplikace na počítači uživatele, což nemusí
být vždy jednoduché.

•

Dynamické HTML stránky zobrazované v tradičních internetových prohlížečích. Výhodu je
jednoduchý přístup ke hře prakticky odkudkoliv bez nutnosti instalace klientské aplikace,
tvůrce hry se však musí smířit s poměrně omezenými možnostmi tohoto vývojového prostředí.

•

Prostředí vytvořené technologií Micromedia Flash je určitým mezikrokem mezi vývojem
vlastní klientské aplikace a dynamickými WWW stránkami. Vzhledem k rozšířené podpoře
zdarma poskytovaného přehrávače pro flash soubory je možné vytvořit nápadité grafické
rozhraní zobrazitelné v tradičních WWW prohlížečích. Tvůrce však musí počítat s větším
objemem přenášených dat a tedy i s delší dobou načítání aplikace v případě pomalých síťových
spojů.

•

Prostředí poskytované nástroji pro modelování (např. Powersim, viz obr. 2). Umožňují rychlou
a poměrně jednoduchou tvorbu grafického rozhraní, navíc je zde možnost zpřístupnění modelu
hráči (tzv. „transparent-box“ hry). Na druhou stranu jsou tyto nástroje poměrně drahé, ceny za
licenci se pohybují v řádech tisíců amerických dolarů.
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Obrázek 2: Příklad uživatelského rozhraní v softwaru Powersim (převzato z [31].)

Při výběru vhodného prostředí je nutné zvážit zejména následující kritéria:
•

Pro koho je hra určena? Pokud s ní budou pracovat zkušenější uživatelé se znalostí systémové
dynamiky, je často vhodnější použít rozhraní s větším přístupem k podkladovému modelu
(např. rozhraní vytvořené v nástroji Powersim), naopak pro nezkušené uživatele je vhodnější
jednodušší a atraktivnější prostředí vytvořené například v prostředí Micromedia Flash.

•

Bude hra přístupná pouze lokálně, například ve k tomu vyhrazené učebně (v takovém případě
je možné naprogramovat vlastní prostředí „na míru“), nebo ke hře budou přistupovat i vzdálení
uživatelé, např. pomocí intranetu nebo internetu (pak je vhodnější využít prostředí
provozovatelné v internetovém prohlížeči – HTML stránky nebo Flash).

•

Jaká bude četnost použití? Jedná-li se o jednorázovou simulaci, jistě se nevyplatí vytvářet
složité a nákladné grafické prostředí. V takovém případě bude lepší použít jednoduché
prostředí, např. produktu Powersim nebo MS Excel. Naopak jedná-li se o hru, která má být
využívána delší dobu širokým okruhem uživatelů, investice do propracovaného prostředí se
jistě vyplatí.

V současné době je podle mého názoru otázka uživatelské prostředí v existujících hrách – alespoň
v těch, které jsem měl možnost otestovat – často bohužel opomíjena. Pravděpodobným důvodem je –
jak jsem se i já sám přesvědčil – pracnost a nákladnost tvorby atraktivního uživatelského prostředí.
Svůj podíl bude mít i to, že tvůrci manažerských her jsou převážně technicky orientovaní odborníci
bez patřičných znalostí z oboru grafiky (což je i můj případ). Pokud se však prokáže účelnost a
ekonomické opodstatnění využití manažerských her při výuce – a já věřím že ano, vidím zde
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příležitost pro konvergenci mezi návrháři dynamických modelů a tvůrci počítačových her. Výsledkem
propojením zkušeností obou těchto skupin by mohly být kvalitní manažerské hry, určené pro výuku
širokého okruhu studentů, za příznivou cenu.
Prostředí pro výuku
Prostředí pro výuku tvoří (podle [9]) všechno ostatní, co souvisí manažerskou hrou, například:
•

Manuál nebo jiný návod ke hře.

•

Účast tutora nebo facilitátora při vlastní hře.

•

Veškeré další materiály související a použité při hře.

Ačkoliv tento aspekt manažerských her není tak důležitý jako předchozí dva, není možné ho úplně
opomíjet. Zejména existence manuálu nebo jiné nápovědy je obvykle nezbytná pro pochopení hry,
stejně tak účast tutora je v určitých situacích nenahraditelná, například při ovlivňování průběhu hry,
nebo při takzvaném „debriefingu“.

2.2

Typologie manažerských her
Jak již jsem se zmínil v předchozí kapitole, pojmem manažerská hra se označuje celá řada

různých simulací, použitá terminologie bývá často nepřesná – stejné termíny mohou označovat
rozdílné objekty, naopak stejné objekty bývají často označovány různými názvy. To může vést snadno
k dezorientaci nejen odborníků a tvůrců her, ale hlavně potenciálních uživatelů – zejména manažerů,
pracovníků oddělení lidských zdrojů a lektorů. Pokusil jsem se proto nalézt vhodnou typologii, která
by pomohla k snazší orientaci v oblasti manažerských her. Ačkoliv literatura na toto téma je v České
republice velmi těžko dostupná, nalezl jsem nakonec zajímavý návrh pánů Maiera a Größlera [9]. Ti se
pokusili rozdělit počítačové simulace do skupin podle kritérií uvedených v tabulce 1.
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Prostředí pro aplikaci
1. Počet uživatelů
a. Jednouživatelské hry
b. Víceuživatelské hry
2. Stupeň integrace
a. Samostatná simulace
b. Integrovaná v počítačem
podporovaném prostředí
3. Hlavní oblast aplikace
a. Orientace na modelování
b. Orientace na hru
4. Účast lektora / tutora
a. Individuálně (samostatně)
provozovaná hra
b. Podpora lektora / tutora

Martin Budař

Možnosti uživatelské rozhraní
1. Možnost zásahu v průběhu simulace
a. Diskrétní periody
b. Jednokolová simulace
2. „Průhlednost“ simulačního modelu
a. Black-box modely
b. Transparent-box modely
3. Běh času v průběhu simulace
a. Nezávislý na uživateli
b. Řízený uživatelem
4. Charakteristika rozhodnutí uživatele
a. Orientace na postupy
b. Orientace na rozhodnutí
5. Typ zobrazení výstupů
a. Textový
b. Multimediální
6. Způsob ovládání
a. Klávesnice
b. Myš

Model
1. Oblast simulace
a. Obchodní prostředí
b. Jiné
2. Struktura
a. Orientace na zpětnou vazbu
b. Orientace na procesy
3. Chování
a. Deterministické
b. Stochastické
4. Zaměření modelu v rámci oblasti
simulace
a. Model pokrývá pouze vybranou
část oblasti
b. Model pokrývá celou oblast
5. Tok času v modelu
a. Diskrétní
b. Kontinuální
6. Role simulačního modelu
a. Aktivní generace rozhodnutí
b. Zařízení pro zpracování
uživatelských rozhodnutí
7. Vliv externích informací na běh hry
a. Ovlivňují hru
b. Neovlivňují hru
8. Typ proměnných
a. Celočíselné
b. Reálná čísla
Tabulka 1: Kritéria pro kategorizaci počítačových simulací (přeloženo z [9])
I když tento výčet kritérií pro dělení počítačových simulací není jistě úplný ani jediný možný, je na
jeho základě možné je roztřídit do následující struktury:
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Počítačem podporované
nástroje na podporu
vzdělávání

Simu lační nástroje
orientované na modelování

Prostředí využívající
kontinuální simulace se
zpětnou vazbou

Simu lační nástroje
orientované na hry

Simu látory

Procesně orientované
diskrétní prostředí

Plánovací hry

Obchodně
zaměřené
simulátory

Firemn í
plánovací hry

Ostatní
simulátory

Ostatní
plánovací hry

Obrázek 3: Typologie počítačových simulací pro podporu vzdělávání (přeloženo z [9]).
Simulační nástroje orientované na modelování
Účelem těchto nástrojů je zpravidla poznání sledovaného systému, případně zjišťování
působení změn v systému na jeho chování.
Prostředí využívající kontinuální simulace se zpětnou vazbou
Tyto nástroje (feedback-oriented simulation environments) slouží k modelování dynamických
systémů, obsahujících zpětnou vazbu. Umožňují vytvářet abstraktní modely reálných systému. Existují
dva přístupy pro podporu výuky pomocí těchto nástrojů.
První přístup spočívá ve tvorbě modelu studentem. Student sám vytváří model reálného
systému nebo daného problému a na vytvořeném modelu zkoumá důsledky změn v systému. Tvorba
modelu probíhá v jednotlivých iteracích, kdy v každé z iterací je nejprve vytvořen jeho návrh a pak
jsou porovnávány výstupy modelu s výstupy reálného systému (například na základě historických
údajů). Iterace se opakují dokud chování modelu neodpovídá chování reálného systému. Výhodou
tohoto přístupu je hluboké poznání zkoumaného problému studentem naopak nevýhodou je časová
náročnost návrhu modelu a nutnost znalosti systémové dynamiky a postupů při tvorbě komplexních
dynamických modelů. Z těchto důvodu je jeho využití často problematické.
Druhý přístup využívá modelů připravených specialisty na systémovou dynamiku. Výhodu je,
že student při jejich využití nepotřebuje tak rozsáhlé znalosti jako v předchozím přístupu. Práce
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s navrženým modelem mu pak umožňuje přesnější poznání reálného systému nebo problému,
identifikace důležitých prvků, vazeb a vzorců chování systému, které by často nebylo možné vzhledem
ke komplexnosti reálného systému bez modelu postřehnout. Student má navíc možnost upravovat
model, měnit jeho strukturu a vstupní podmínky a zkoumat jak se tyto změny projeví na chování
systému.
Příkladem nástrojů z této oblasti jsou například softwary Powersim [31] (viz. obr. 4), ithink
nebo STELLA [27].

Obrázek 4: Ukázka jednoduchého modelu v softwaru Powersim.
Procesně orientované diskrétní prostředí
Procesně orientované nástroje tvoří podle mého názoru pouze okrajovou oblast na výuku
zaměřených počítačových simulací. Jelikož jsou však do typologie z obrázku 3 také zahrnuty, alespoň
krátce se o nich zmíním. Tyto nástroje se používají pro zobrazení a optimalizaci firemních procesů.
Může se jednat například o optimalizaci logistiky firmy, návrh toku dokumentů ve firmě nebo o popis
a optimalizaci obchodních procesů firmy. Příkladem takovýchto nástrojů jsou produkty Taylor,
Simple++, Aris nebo Adonis.
Simulační nástroje orientované na hry
Zatímco výše popisované nástroje jsou zaměřeny na tvorbu a využití samostatných
počítačových modelů a jejich propojení s výukou je spíše nepřímé a není na první pohled zřejmé, u
tohoto typu je, jak již vyplývá z názvu, zaměření na výuku primární. Studentovi je při zapojením do
hry přiřazena určitá role (marketingový ředitel, finanční ředitel, vedoucí týmu). Ve virtuálním
prostředí hry pak student provádí rozhodnutí podobně, jako by vykonával danou roli v reálném životě.
Algoritmus hry posléze zpracovává tato rozhodnutí a zprostředkovává jejich důsledky zpět studentovi.
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Simulátory
Termínem simulátor je v typologii z obrázku 3 označována jednouživatelská hra (simulace).
Hráč hraje sám, ostatní účastníci (protivníci a/nebo spoluhráči) jsou virtuální, nahrazuje je počítač. Hra
začíná zpravidla tak, že hráč obdrží zadání, ve kterém jsou definovány výchozí podmínky a cíle,
kterých má dosáhnout. Další průběh se obvykle odehrává v iteracích (kolech), kdy každé kolo
představuje určité časové období (den, měsíc, rok, …), ve kterých hráč zadává pomocí uživatelského
rozhraní svá rozhodnutí, na základě kterých je pak vypočítán s využitím použitého modelu další vývoj
hry. Hra končí po uplynutí určitého počtu kol, nebo po dosažení zadaného cíle.
Většina existujících manažerských her je tohoto typu, neboť u něho nedochází k problémům
s koordinací hráčů, které hrozí u následujícího typu her. Ve zde použité typologii jsou hry ještě
rozděleny do dvou skupin – obchodně zaměřené hry zabývající se ekonomikou (například hry Learn!,
Information Systems Project Manager, People Express MFS,) a hry z ostatních oblastí (Vensim’s
World Dynamics, SimCity).
Plánovací hry
Plánovací hry jsou na rozdíl od simulátorů určené pro více hráčů, hrajících spolu nebo proti
sobě. Počítačová simulace pak slouží pouze jako „clearingové centrum“, vyhodnocující rozhodnutí
zadané jednotlivými hráči. Hry mohou být buď synchronní, tj. hráči hrají proti sobě v reálném čase,
nebo asynchronní, kdy jsou pevně dané periody jednotlivých kol (například 1 týden), během kterých
musejí všichni hráči zadat svá rozhodnutí – po skončení periody dojde k jejich zpracování, hráči
obdrží nové výchozí podmínky a začíná další kolo.
Komplikací u těchto her je nutná aktivní účast všech hráčů, buď v reálném čase v případě
synchronních her nebo v zadaných periodách v případě asynchronních her. I když rychlý rozvoj
komunikačních technologií částečně odstraňuje tento problém, přesto tyto hry kladou větší nároky na
organizaci a vyžadují spolupráci a ochotu aktivní účasti ze strany hráčů. To a pak větší náročnost
tvorby těchto her pravděpodobně brání jejich většímu rozšíření na úkor Simulátorů. Hry mohou být
opět rozděleny do dvou skupin, na takzvané firemní plánovací hry, zabývající se simulací
rozhodovacích situací ve firmách (například Lobster, Topic, Marga, nebo Euromanager) a ostatní hry
(Fish Banks).
„Black-box“ a „Transparent-box“ simulace
Poslední dva popisované typy manažerských her – simulátory a plánovací hry – mohou být
rozděleny podle mnoha kritérií. Jedním z nejčastěji citovaným kritériem pro rozdělení, o kterém se
chci alespoň ve stručnosti zmínit, je „viditelnost“ modelu hráčem. Struktura modelu použitého ve hře
může být před hráčem buď skrytá, pak se jedná o tzv. „black-box“ hru, nebo je odkrytá, potom
hovoříme o „transparent-box“ nebo „glass-box“ hrách. Porovnáním obou přístupů se zabývá například
článek Andrease Größlera, Franka Maiera a Petera Millinga [4], okrajově pak i článek Stephena
Alessiho [2]. Převládá názor, že hry s odkrytou strukturou modelu jsou pro výuku účinnější, neboť
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umožňují studentům pochopit příčiny chování systému, kdežto v opačném případě má student pouze
možnost sledovat jak se systém chová bez možnosti zkoumání příčin tohoto chování. Navíc dostupnost
pokročilých simulačních nástrojů (Powersim, ithink, atd.) usnadňuje tvoru a použití takovýchto her.
Přesto však existují situace, kdy je jejich použití nevhodné, zejména v případech, kdy je použitý model
příliš složitý pro pochopení nebo není podstatný pro přenos požadovaných znalostí (např. letecký
simulátor).

2.3

Průběh manažerské hry
Přestože průběh jednotlivých manažerských her se liší případ od případu, je možné vysledovat

určité společné rysy, které je účelné – samozřejmě s potřebnými úpravami – dodržovat. Typický
průběh manažerské hry je popsaný například v [17], odkud jsem čerpal při psaní této kapitoly.
Přípravná fáze (Briefing Session)
Před samotnou hrou je nutné, aby hráči poznali detailně hru, které se budou účastnit. Měli by
zjistit v jakém prostředí se hra odehrává, zda se do ní promítají vazby na reálný svět (přebírá hra
například úrokové sazby nebo míry nezaměstnanosti z reálného světa?). Důležité je pochopení
struktury a chování hry, přesněji té části modelu, která je hráči odkrytá, což závisí na její
transparentnosti. Klíčová je také detailní znalost ovládání hry. Tyto a další specifické informace o hře
a jejím průběhu mohou být hráči předány formou manuálu (v tištěné nebo elektronické formě) nebo
tutorem při informačních schůzkách (lekcích).
Pokud se jedná o hru, které se účastní více hráčů (ať již jako týmoví spoluhráči nebo soupeři),
je také nezbytné, aby se poznali mezi sebou, což může být provedeno formou prezentace jednotlivých
hráčů na společné schůzce, e-mailem nebo WWW stránkami, umístěnými v prostředí určeném pro
provoz hry.
Vlastní hra (Action)
Manažerské hry se obvykle odehrávají v jednotlivých kolech, přičemž každé kolo představuje
určitou fiktivní časovou periodu (den, měsíc, rok, apod.). Hráč nebo hráči obdrží vstupní informace o
stavu prostředí hry, na základě kterých připravují svá rozhodnutí, která zadávají zpět do systému hry.
Po ukončení kola dochází k automatickému zpracování zadaných údajů a vygenerování informací o
důsledcích rozhodnutí hráčů, které slouží jako podklad pro další kolo. Tento postup se opakuje po
stanovený počet kol nebo dokud není dosaženo stanovených cílů hry.
Zhodnocení hry (Debriefing Session)
V této fázi dochází ke zpětnému zhodnocení průběhu hry. Hráč (hráči) zde mají možnost
prodiskutovat zvolené strategie, průběh hry a učiněná rozhodnutí. Hráč může být tutorem upozorněn
na chyby, kterých se dopustil v průběhu hry. Zejména u týmových her může tato fáze představovat
významný přínos při získávání znalostí a zkušeností. Naopak u individuálně provozovaných her
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(simulátory) bez přítomnosti tutora (facilitátora) je tato fáze většinou obtížně proveditelná a bývá často
vynechána.

2.4

Výhody použití manažerských her při výuce
David se podrbal na hlavě, zatímco ho jeho kolegové pozorovali se směsí nedůvěry a
netrpělivosti. „Takže“, zeptá se nakonec Petr, „měli bychom uzavřít tuto smlouvu na
dodávku 300 MWh elektrické energie ihned, nebo máme počkat na pokles cen trhu a
nakoupit ji na burze?“ „Jak to mám vědět?“, pokrčí rameny David. „Cena byla vždy
určována centrálně. Kdo se v tom má teď vyznat. Byla ta deregulace opravdu nutná?“
[Volně přeloženo z 24]
Ačkoliv je tento fiktivní rozhovor z článku pánů Wenzlera a Chartiera ze společnosti

Andersen Consulting (nyní Accenture) situován do Nizozemí, klidně by se mohl odehrávat i v dnešní
době, zde v České republice. Má sloužit jako úvod k vysvětlení, proč si myslím, že manažerské hry
jsou důležitým nástrojem pomáhajícím při rozvoji společností a jejich příslušníků. Mezinárodní
podnikatelské prostředí se stává čím dál tím složitější, což souvisí s postupující globalizací lidských
aktivit, stále se zrychlující výměnou informací a rostoucí konkurencí. Pro úspěšné přežití společností i
jednotlivců je nutné umět pracovat s informacemi, správně je vyhodnocovat a na jejich základě činit
rozhodnutí, vedoucí k požadovaným cílům. Aby bylo možné tyto činnosti účelně a účinně vykonávat,
musí mít jejich vykonavatelé příslušné znalosti a zkušenosti, které je nutné neustále obnovovat a
doplňovat, to znamená učit se.
Většina lidí si pod pojmem „učení se“ pravděpodobně představí čtení bohužel často
nezáživných knih, dlouhé hodiny prosezené v učebnách a psaní testů. I když v žádném případě
nezavrhuji tento způsob výuky, nemohu mu nevytknout několik podle mě zjevných nedostatků. Jde
zejména o to, co se tímto způsobem učíme: většina přijímaných poznatků byla zaznamenána
v minulosti. Jak ale mohu mít v dnešní době, kdy se naše okolí mění obrovskou rychlostí, jistotu, že
znalosti, které byly platné před rokem, platí ještě nyní, nebo jestli budou platit za rok? Mohu si být
jistý, že nabyté teoretické zkušenosti budu schopný správně aplikovat v praxi? Myslím, že podobných
otázek by bylo možné položit celou řadu. V následujících několika odstavcích chci proto shrnout
několik důvodů, které bývají nejčastěji uváděny na podporu využití manažerských her a simulací při
našem vzdělávání.
„Šedá je teorie, zelený je strom života“
Teoretické znalosti jsou jistě nezbytným předpokladem pro dosažení úspěchu v praxi.
Samotná teorie ale ve většině případů nestačí – řidič se nenaučí řídit tak, že si přečte pravidla
silničního provozu, chirurg se nenaučí operovat z knih a ani manažer se nenaučí řídit mezinárodní
firmu pouhým studiem teorie. Vždy je nutné teorii doplnit praktickými zkušenostmi. Jak ale tyto
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zkušenosti získat? Někdo by mohl odpovědět příslovím „hoďte ho do vody, ať plave“. Jistě, způsob,
kdy nováčka necháme ihned samostatně vykonávat požadovanou činnost představuje jednu z možných
cest, ale pak také musíme přijmout rizika, která to přináší: nezkušený řidič může způsobit nehodu,
manažer podniku pak ekonomické škody, v krajním případě i bankrot. Jedním ze způsobů, jak tato
rizika omezit, je využití simulací, manažerských her.
Manažerské hry umožňují studentům ověřit si teoreticky nabyté zkušenosti v podmínkách
podobných reálnému životu, provádět rozhodnutí, která budou podstupovat ve své budoucí praxi a
vidět důsledky těchto rozhodnutí. Samozřejmě, manažerské hry nemohou nikdy postihnout celou
komplexnost reálného světa, respektive reálné praxe. Jejich smyslem je vytvořit jakýsi most,
mezistupeň mezi teorií a praxí.
„Chybami se člověk učí“
Asi každý z nás dělá chyby. Není možné se jim úplně vyvarovat – pouze ten, kdo nic nedělá,
neudělá ani chybu. Bohužel chyby také mohou znamenat velké ztráty, většinou ekonomické (v případě
manažera), ale někdy mohou být také daleko tragičtější (co když udělá chybu chirurg nebo pilot?).
Také v této oblasti mohou pomoci manažerské hry. Pomocí dynamických modelů simulujících realitu
je možné zjistit důsledky rozhodnutí a činů hráče, bez rizika promítnutí negativních dopadů těchto
rozhodnutí do reality. Je možné provádět scénářovou analýzu, při které testujeme výstupy
modelovaného systému při různých vstupních podmínkách („co se stane, když…“ – například „o kolik
vzrostou naše prodeje, když snížíme ceny služeb o 3% a ceny naší konkurence klesnou pouze o 1%“
apod.). Tyto simulace probíhají ve zrychleném čase, takže máme možnost vyzkoušet celou řadu
variant, aniž bychom museli čekat na výsledky experimentů, prováděných v realitě. Stejně tak je
možné bez rizika zkoumat důsledky změn struktury sytému na jeho chování („o kolik se sníží rychlost
vyřízení objednávek zákazníků pořízením nového IS nebo zavedením call centra?“).
Samozřejmě ani v tomto případě není schopnost manažerských her vyřešit požadovaný
problém neomezená – žádná manažerská hra nebo simulace nedokáže postihnout všechny detaily
modelované reality, ale to ani není jejím účelem. Záleží hlavně na tvůrci modelu, jak dokáže odhalit a
správně vyjádřit všechny důležité vazby a aspekty chování sledovaného systému.
„Schopnosti týmu netvoří pouhý součet schopností jednotlivců“
Rostoucí složitost podnikání spolu s nárůstem konkurence a tím většího tlaku na splnění
individuálních požadavků zákazníků roste počet úkolů, které řeší projektové týmy složené z odborníků
z různých oblastí (technologie, obchod, marketing atd.). To přináší nové nároky na sladění práce často
velmi heterogenních skupin jednotlivců s vlastními cíly, zájmy a hodnotami (viz např. [18]). I v této
oblasti mohou výrazně napomoci manažerské hry. Jejich příspěvek je možné rozdělit do dvou oblastí –
využití Firemních plánovacích her a využití nástrojů pro modelování.
Firemní plánovací hry simulují práci týmu v reálných podmínkách. Umožňují tak sladit
činnost členů týmu před tím, než je postaven před skutečný úkol. Účastníci těchto her tak mají
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možnost poznat jeden druhého, připravit si své strategie a taktiky pro řešení problémových situací
nebo rozdělit optimálně úlohy při řešení problémů podle svých schopností. A to vše bez stresu
spojeného s výkonem své práce v realitě. Tyto hry je také možné s úspěchem použít například při
řešení krizových situací, kdy je možné otestovat reakce hráčů v krajních podmínkách a připravit
konkrétní krizové plány, bez rizika skutečných ztrát.
Dalším z problémů, které se při práci v týmu často objevují, jsou problémy při komunikaci.
Zvláště v případě, kdy je tým složen z odborníků z různých obsahově vzdálených oblastí (například
výpočetní technika a marketing apod.), může vinou neporozumění si navzájem docházet ke značným
potížím. V této situaci mohou pomoci nástroje pro modelování, zmíněné výše. Jejich vlastnosti
umožňují pochopitelných způsobem převést myšlenky svých tvůrců do přehledné grafické formy
usnadňující komunikaci a porozumění mezi jednotlivými členy týmu.
Shrnutí
Výše uvedené přednosti manažerských her jistě nejsou jediné, stejně tak by se dalo
polemizovat nakolik je jejich účinnost vyšší než jiné způsoby výuky – experiment na zkušebním
vzorku, multimediální výuka atd. Také lze jen těžko ohodnotit přínosy využití manažerských her ve
srovnání s náklady na jejich vývoj. Přesto si myslím, že manažerské hry jako nástroj pro podporu
výuky by neměly být opomíjeny – ať již personálními či výkonnými manažery velkých firem, tak
akademickými institucemi. Současný technologický vývoj, který rychle snižuje náklady na tvorbu a
provoz manažerských her, umožňuje využití těchto her i v oblastech, kde by to dříve nebylo
z praktických důvodů možné. Výše uvedené důvody by – mimo jiné – mohly být odpovědí na otázku
„proč využívat manažerské hry“.
Pro další argumenty na podporu manažerských her a simulací doporučuji nahlédnout do
článků a knih [18], [24], [15], [8], [20] a [5], ze kterých jsem čerpal při přípravě této kapitoly.

2.5

Příklady existujících manažerských her
V další části tohoto dokumentu se chci věnovat popisu několika existujících manažerských

her. Nejde zdaleka o úplný výčet všech aplikací, na které jsem při přípravě této práce narazil, jedná se
pouze o výběr těch her, které mě z nějakého důvodu více zaujaly – ať již kvůli své technické
propracovanosti, dobrému nápadu, nebo svým přístupem k problémové oblasti. Některé z těchto her
jsem si měl možnost vyzkoušet, ostatní bohužel nebyly v době psaní této práce volně přístupné.
Web-TRECS
Web-TRECS je hra vyvinutá na universitě Deakin v Burnwoodu v Austrálii. Je
následovníkem hry TRECS (Teaching Realistic Electronic Commerce Solutions), která byla upravena
na základě zkušeností s jejím provozem a doplněna o WWW rozhraní.Podle členění uvedeného výše
se jedná o firemní plánovací hru. Slouží pro podporu výuky studentů v oblasti e-Commerce a EDI,
když umožňuje studentům vyzkoušet si průběh elektronického obchodování v simulované praxi. Hra
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představuje virtuální obchodní řetězec ve zpracovatelském průmyslu, zahrnující firmy od dodavatelů
surovin přes výrobní firmy až po maloobchodní společnosti. Jednotliví studenti nebo jejich skupinky
řídí fiktivní firmy z tohoto řetězce. Jejich úkoly pak jsou:
•

Stanovení ceny produktů se zohledněním vstupních nákladů, jako jsou výrobní náklady,
pořizovací ceny, náklady na dopravu atd. a cen konkurence.

•

Odhadnout poptávku po produktech jejich společnosti a objednat přiměřené množství materiálu
nebo zboží.

•

Vyměňovat si příslušné obchodní dokumenty, jako například ceníky, katalogy, objednávky atd.

Komunikace mezi fiktivními firmami probíhá pomocí WWW rozhraní aplikace a elektronickou
poštou. Průběh hry řídí koordinátor, který má možnost ovlivňovat některé proměnné hry a zastupuje i
některé servisní instituce (banku, dopravní společnost, atd.)
Hra je vybudována s využitím technologie Active Server Pages (ASP) a využívá databáze
Microsoft SQL Server. Je tvořena třemi moduly:
•

Modul pro návrh průmyslu (Industy Design Engine), pro návrh dodavatelského řetězce.

•

Modul pro řízení simulace (Simulation Management Engine), který provádí simulaci.

•

Modul „studentská firma“ (Student Company Engine), který tvoří rozhraní pro interakci mezi
studenty a aplikací.
Hra bohužel není volně přístupná, takže jsem neměl možnost ji vyzkoušet, přesto mě zaujala

svojí myšlenkou, provedením s webovým rozhraním a možností účasti dislokovaných hráčů, což bylo
vyzkoušeno, když se mezinárodně organizované hry zúčastnili kromě australských hráčů i studenti
university z Mariboru ve Slovinsku. Podrobný popis hry je uvedený v [16].
The Capstone business game
Tato hra, podobně jako předchozí, představuje firemní plánovací hru. Na rozdíl od ní však
neklade takový důraz na detaily (tvorba EDI dokumentů), ale více propracovává rozhodovací proces
uvnitř firmy. Je určena pro skupinky čtyř až sedmi hráčů, kteří svými rozhodnutími vytvářejí strategii
firmy v oblastech Marketingu, Výzkumu a vývoje, Výroby, Lidských zdrojů a Financí. Každý z týmů
vede svou vlastní fiktivní firmu a soupeří s ostatními týmy.
Technicky je hra složená ze dvou částí – vlastní hra je vytvořená a provozována v prostředí
Microsoft Excel, pomocí kterého hráči zadávají svá rozhodnutí a sledují vývoj své firmy i
konkurenčních firem. Rozhodnutí jsou zadávány jako číselné veličiny, představující například ceny
výrobků, výdaje na jejich marketingovou propagaci, plány výroby, počty přijímaných nebo
propouštěných zaměstnanců apod. Druhou část tvoří WWW rozhraní, které slouží jako jakési
clearingové centrum pro zpracování rozhodnutí všech týmů v jednotlivých kolech.
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Hra je zajímavá svým provedením (známé prostředí aplikace Excel), i svou propracovaností a
množstvím zadávaných veličin. Bohužel také není volně přístupná, takže jsem ji nemohl vyzkoušet.
Hra byla vytvořena společností Management Simulations, Inc. Popis je dostupný na stránkách
http://www.capsim.com/capsales/salesintro1.cfm.

Obrázek 5: Ukázka hry The Capstone Game

Global Management Challenge EUROMANAGER
Jedná se o hru, která spadá do kategorie firemních plánovacích her. Simuluje firemní procesy
a jejich rozvoj na základě rozhodnutí hráčů. Hra je mezinárodní a má více než dvacetiletou tradici.
V letošním kole je určena pro týmy, složené z tří až pěti účastníků, studentů nebo manažerů. Každý
z týmů řídí jednu fiktivní obchodní společnost, přičemž týmy mezi sebou soupeří. Cílem hry je
dosáhnout co nejvyšší ceny za akcii řízené společnosti.
Hra probíhá v několika kolech na národní a mezinárodní úrovni. Jednotlivé týmy před
začátkem hry obdrží několik dokumentů popisujících strukturu, průběh a ovládání hry. Také obdrží
zprávu popisující výchozí podmínky hry – všechny týmy mají při startu identické podmínky. Na
základě těchto informací připraví hráči svá rozhodnutí (stanoviska) z oblasti marketingu a prodeje,
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financí, logisticky a personální. Tato stanoviska jsou počítačově zpracována v clearingovém centru a
na základě takto vypočítaných údajů dostane tým novou zprávu s aktualizovanými údaji.
Hra je zajímavá svým rozsahem – dosud se jí zúčastnilo více než 220 000 hráčů z celého světa
– řídících pracovníků, podnikatelů a studentů vysokých škol, i rozsáhlostí modelu. Jelikož další kolo
této hry začíná v listopadu tohoto roku, rád bych se jí osobně zúčastnil. Podrobný popis hry je
k nalezení na stránkách soutěže http://www.euromanager.cz.
Leadership in Action
Hra spadá podle výše uvedeného členění do kategorie simulátorů. Hráč se vžívá do situace
manažera malého projektového týmu zodpovědného za vývoj kapesní digitální kamery. Jeho úkolem
je zabezpečit, že projekt bude dokončen v požadované vysoké kvalitě nejpozději do šesti měsíců.
Hráč je zodpovědný za vedení týmu, stanovování úkolů, předávání znalostí, organizaci
projektových schůzek a za přijímání a propouštění členů týmu. Tyto úkoly plní zadáváním pěti veličin:
•

Velikost projektového týmu (počet osob)

•

Počet hodin pro společné projektové schůzky

•

Počet hodin věnovaný vedení (koučování) týmu.

•

Počet osobních úkolů delegovaných na podřízené

•

Předpokládaný termín dokončení projektu

Hra se odehrává po kolech, přičemž každé kolo trvá jeden týden. Úspěšnost hráče je ohodnocována
čtyřmi atributy:
•

Náklady na projekt

•

Úspěch při dosahování stanovených cílů

•

Nálada týmu během projektu

•

Schopnost plnit osobní úkoly
Hra je vytvořena pomocí frameworku Forio Business Simulations, vyvinutém speciálně pro

tvorbu simulací a manažerských her s WWW rozhraním. V době psaní této diplomové práce byla
přístupná zdarma na adrese http://www.forio.com.
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Obrázek 6: Screenshot ze hry Leadership in Action
Balanced Scorecard firmy RadioCar
Poslední hra simuluje fiktivního výrobce autorádií, firmu RadioCar. Podle výše uvedené
klasifikace spadá hra do kategorie simulátorů. Hráč vystupuje v roli ředitele pobočky firmy pro
východní Evropu. Hra probíhá v jednotlivých kolech po dobu dvou let, každé kolo představuje jeden
měsíc. Na začátku hry hráč obdrží informace o strategických cílích společnosti, požadovaných
měřítcích Balanced Scorecard ukazatelů a tržních příležitostech. Uživatel rozhoduje o řadě ukazatelů:
•

rozdělení výrobní kapacity na výrobu pro jednotlivé segmenty,

•

nastavení prodejních cen v segmentech, což následně ovlivňuje poptávku,

•

nábor a propouštění zaměstnanců, které má vliv na kvalifikaci a produktivitu,

•

průměrná mzda zaměstnanců, jejíž vhodné nastavení zvyšuje produktivitu a snižuje odchody
zaměstnanců,

•

investice do zlepšení distribuce, které rozšiřuje dostupný trh,

•

investice do kvalifikace zaměstnanců, které zlepšují produktivitu,

•

investice do technologie, které působí proti depreciaci a zvyšují kapacitu,
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investice do marketingu (reklama), které ovlivňují poptávku v jednotlivých segmentech.
Hra byla vyvinuta studentem Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 2002 v rámci

diplomové práce [23]. Model hry i uživatelské rozhraní bylo vytvořeno v prostředí aplikace Powersim.
Propracovaný model je tvořen z několika vzájemně propojených částí – submodelů, pokrývajících
jednotlivé oblasti – funkčnosti:
•

Trh

•

Technologie

•

Zaměstnanci, kvalifikace a produktivita

•

Výrobní kapacita

•

Distribuce

•

Náklady

•

Výnosy a zisk

Podrobný popis hry je uveden v [23].

Obrázek 6: Dynamický Balanced Scorecard firmy Radiocar (převzato z [23])
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3. Východiska a cíle při tvorbě hry „Project Manager“
3.1

Osobní cíle
V následujících kapitolách se zaměřím na popis zrodu vlastní manažerské hry, nazvané

„Project manager“. Zde na začátku se pokusím ozřejmit důvody, které mě vedly k tomu, že jsem se
pustil do – jak jsem během práce zjistil – poměrně náročného úkolu navrhnout a vyvinout tuto hru. Od
chvíle, kdy jsem začal objevovat svět manažerských her, mě fascinovaly možnosti jeho využití při
vzdělávání formou e-learningu. Jak jsem však postupoval při studiu literatury zaměřené na tuto oblast
a testování dostupných her, zjišťoval jsem, že přede mnou vyvstává celá řada otázek, na které jsem
nedokázal nalézt odpověď.
Hry, se kterými jsem přišel do styku, ať již ve formě zkušební verze, nebo pouze popisu hry –
obvykle v článku z časopisu Simulation & Gaming – se lišily jedna od druhé v mnoha oblastech,
zejména pak:
•

V obchodní oblasti, na kterou byly zaměřeny (finance, marketing, celkové řízení firmy, vedení
projektu atd.).

•

V míře detailů sledovaných a přístupných ve hře.

•

V technickém provedení a uživatelském rozhraní.

•

V dokonalosti zpracování z hlediska kvality použitého modelu.

Přes uvedené rozdíly mi však u všech prozkoumaných her chyběly dvě vlastnosti (u některých více, u
některých méně), které by podle mého názoru pomohly většímu rozšíření her mezi neodbornou
veřejnost.
•

Předně, většina existujících her se mi zdála být poměrně složitou na ovládání, navíc
bez zajímavého a intuitivního uživatelského rozhraní. Rozhraní zkoumaných her obvykle
spočívalo v zadávání rozhodnutí do připravených tabulek a prezentování výstupů opět ve formě
tabulek, případně grafů. Ačkoliv hry splňují svůj účel, tj. znázornit studentovi chování
sledovaného systému (firmy, národní ekonomiky apod.), připadají mi málo atraktivní a příliš
složité na ovládání, aby přilákaly větší pozornost uživatelů bez odborných znalostí z oblasti
systémové dynamiky a manažerských her. Má představa manažerské hry zahrnovala větší
konvergenci mezi dynamickým modelováním reálných systémů a počítačovými hrami tak, aby
uživatel byl zaujat zábavnou formou hry a přitom zůstala plně zachována její hodnota pro
výuku.

•

Také technické provedení mi přišlo v dnešní době rozmachu internetu poměrně zastaralé.
Většina her, které jsem nalezl, byla vytvořena ve formě samostatných spustitelných aplikací,
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případně aplikací pro prostředí Microsoft Excel, pouze malá část her byla provozována
v prostředí klient/server s využitím internetu a WWW prohlížečů, což považuji za výhodnější a
účelnější řešení.
Rozhodl jsem se proto, že se pokusím vytvořit zkušební verzi vlastní manažerské hry, na které
bych si ověřil teoretické předpoklady zjištěné z literatury a internetových článků a s pomocí které bych
si mohl zodpovědět i otázky uvedené výše. Mé cíle před začátkem vlastního vývoje vypadaly
následovně:
1. Vytvořit funkční prototyp manažerské hry, použitelný pro výuku.
2. Hra by měla být provozována s využitím běžně dostupných technických prostředků (hardware,
základní software), aby mohla být snadno provozována pokud možno kdekoliv (ve školách i
v komerčních organizacích).
3. Hra by měla mít WWW rozhraní, pro snadný přístup studentů pomocí internetu nebo intranetu,
bez nutnosti instalace klientské aplikace. Plánovaným rozhraním byl prohlížeč Microsoft
Internet Explorer.
4. Provedení hry by mělo být kompromisem mezi zábavnou formou počítačové hry a funkčně
zaměřenou simulací určenou pro výuku.
5. Vzhledem k časovému omezení – k dispozici jsem měl cca 400 člověkohodin – by se mělo
jednat pouze o zjednodušený prototyp aplikace (omezené možnosti grafického rozhraní,
zjednodušený model hry, oproti mým představám o „dokonalé“ hře.
6. Vzhledem k tomu, že se jednalo o můj první experiment s tvorbou manažerské hry, při kterém
jsem předpokládal, že narazím na neočekávané problémy a slepé uličky, byla hra plánována
jako otevřená pro další rozvoj, aby z dalších verzí mohly být snadno odstraněny chyby, kterých
se v počátcích není možné zcela vyvarovat.
7. Hra by měla být vyvíjena ve spolupráci s konkrétní organizací, ať již komerční nebo
akademickou, aby zde byla možnost ověřit její použitelnost v praxi.

3.2

Spolupráce se společností Český Telecom, a. s.
Vývoj jakékoliv softwarové aplikace, manažerské hry z toho nevyjímaje, je vždy „během na

dlouhé trati“ – jedná se o (zejména časově) náročný úkol. Nemělo proto smysl pouštět se do této práce
bez možnosti praktického odzkoušení použitelnosti hry v reálných podmínkách tak, aby bylo možné
odhalit chyby, kterým se při vývoji nelze zcela vyhnout. Přivítal jsem proto možnost spolupráce s ing.
Štolbou ze společnosti Český Telecom, a. s. při vývoji a testování plánované manažerské hry. Jelikož
tato společnost aktivně využívá e-learning pro vzdělávání svých zaměstnanců, byla tato možnost
ideální pro podporu mého experimentu.
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První krokem po navázání kontaktu bylo stanovení tématu hry. V úvahu přicházely tři oblasti:
1. Simulace postupu uvádění nového produktu na trh.
2. Simulace řízení projektů.
3. Simulace řízení finančních aktivit.
Po zvážení těchto variant jsem se dohodli na druhém tématu. Hlavní důvodem pro tuto volbu byly mé
větší znalosti oblasti řízení projektů, získané během studia a pracovních aktivit, ve srovnání se
zbývajícími tématy.
Z budoucí spolupráce s Českým Telecomem vyplynulo i několik dalších předpokladů, které
jsem musel zahrnout do svých cílů:
•

Standardy Českého Telecomu stanovují pracovní rozlišení pro aplikace provozované v rámci
virtuální univerzity na 800 x 600 bodů, tudíž bylo nutné přizpůsobit grafické rozhraní hry
tomuto rozlišení.

•

Jelikož hra má být provozována v prostředí virtuální university společnosti, musí vyhovovat
standardům asociace Aviation Industry Computer-Based Training Comittee [1], konkrétně
jejich implementaci v prostředí ILE firmy Click2Learn Aspen, resp. Ingenium [26].

•

Hra musí vyhovovat Standardům projektů společnosti Český Telecom [19].

•

Vzhledem k obtížné možnosti podpory výuky lektorem nebo tutorem a obtížnosti koordinace
více hráčů připadal v úvahu jako jediný vhodný typ Simulátor – plně automatizovaná
jednouživatelské hra.

Souhrn těchto předpokladů tvořil základ, ze kterého jsem vycházel na začátku vývoje manažerské hry
„Project manager“.
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4. Výběr prostředí pro tvorbu a provoz manažerské hry
4.1

Definice „prostředí“
První rozhodnutí, které jsem musel učinit před zahájením práce na vývoji hry Project manager,

byl výběr technického prostředí pro vývoj a provoz hry. Termínem prostředí zde rozumím soubor
hardwarového a softwarového vybavení nutného pro vytvoření návrhu a modelů aplikace, pro její
vývoj a nakonec pro provoz hotové aplikace.

4.2

Prostředí pro tvorbu modelů
Tvorba modelů je nediskutovatelnou součástí při vývoji aplikací – zejména z důvodu

usnadnění komunikace mezi jednotlivými účastníky procesu její tvorby, kdy usnadňuje pochopení
myšlenkových postupů lidí s různou úrovní znalostí v rozmanitých oblastech činností. Slouží také pro
zjednodušení a lepšímu uchopení komplexních problému při jejich řešení a pro ověření proveditelnosti
a použitelnosti vyvíjené aplikace. V neposlední řadě jsou ale také výrazovým prostředkem pro
znázornění imaginací tvůrců – tj. prostředkem , který umožňuje převést imaginární představy do
formy přístupné i další účastníkům vývoje.
Při volbě prostředí určeného pro tvorbu modelů hry Project manager jsem musel zohlednit
řadu kritérií vyplývajících ze specifických vlastností vyvíjené aplikace a z potřeb komunikace se
společností Český Telecom, případně s dalšími zúčastněnými subjekty. Šlo zejména o:
•

Dostupnost použitých nástrojů. Vzhledem k nutnosti zabezpečení přenositelnosti
elektronických verzí modelů mezi různými pracovišti s různě vybavenými počítači se jednalo o
zásadní kritérium.

•

Dostupnost požadovaných funkcí pro znázornění a zpracování problémové oblasti, zejména
podpora systémové dynamiky a síťových grafů.
Po zvážení těchto a dalších požadavků jsem se rozhodl pro maximálně možné využití

produktů Microsoft Office, zejména pak aplikace PowerPoint. Důvodem byla rozšířenost tohoto
programového balíku, což umožňovalo prakticky bezproblémové zobrazení modelů téměř kdekoliv.
Produkt sice není vhodný pro tvorbu rozsáhlejších podrobných modelů, ale pro znázornění základních
vazeb a prvků aplikace na globální úrovni je dostačující.
Pro tvorbu modelů na podrobnější úrovni, jsem využil další specifické nástroje, usnadňující
práci:
•

Produkt Microsoft Visio pro návrh posloupnosti aktivit vzorového projektu formou síťových
grafů.

•

Microsoft Enterprise manager pro návrh datového modelu aplikace.
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Prostředí pro vývoj a provoz aplikace
Dalším rozhodnutím, které jsem musel učinit před začátkem práce na samotném vývoji, byla

volba platformy pro vývoj a provoz manažerské hry. Podobně jako v předchozím případě jsem se
rozhodoval na základě řady kritérií, uvedených níže:
•

Možnost dosažení stanovených cílů, uvedených v kapitolách 3.1 a 3.2., zejména podpora
WWW rozhraní.

•

Předchozí zkušenosti s vývojovým prostředím.

•

Dostupnost nástrojů pro vývoj ve zvoleném prostředí (dostupnost studentských licencí pokud
možno zdarma.

•

Dostupnost platformy pro provoz hotové aplikace (možnost hostingu aplikace na serveru ve
škole, případně ve společnosti Český Telecom)

•

Podpora dalšího rozšiřování aplikace v budoucnu.

•

Preference společnosti Český Telecom.

Po zvážení těchto kritérií přicházely v úvahu dvě varianty kombinací softwarových prostředků pro
vývoj a provoz připravované manažerské hry:
1. Konfigurace vycházející z technologie Microsoft .NET, složená z operačního systému
Microsoft Windows 2000 Server s integrovaným Internet Information Serverem 5.0, rozšířený
o .NET Framework 1.0 a databázový server Microsoft SQL Server 2000.
2. Konfigurace založené na Linuxové platformě, s operačním systémem Linux (Debian 3.0
Woody), aplikační server Apache rozšířený o podporu technologie Java Server Pages firmy
Sun a databázový server Oracle 9i.
Klientskou část aplikace by v obou případech tvořil internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer,
verze 5.0 nebo novější, zejména vzhledem ke své velké rozšířenosti ve srovnání s konkurenčními
prohlížeči, navíc se jedná o standardizovaný prohlížeč ve společnosti Český Telecom.
Konečné rozhodnutí vyznělo jednoznačně ve prospěch první z platforem (viz tabulka 2).
Rozhodující byly mé předchozí zkušenosti s vývojem aplikací provozovaných na této platformě a jeho
preferování ze strany společnosti Český Telecom. Rozhodování mi navíc významně usnadnila pomoc
pana Tomana ze společnosti Microsoft ČR a pana Koska z katedry Informačního a znalostního
inženýrství na fakultě Informatiky a statistiky Vysoké škole ekonomické, díky nimž jsem měl možnost
využít při vývoji aplikace nástroj Microsoft Visual Studio .NET. Definitivní konfigurace prostředí
vypadala tedy následovně:
•

Operační systém Microsoft Windows 2000 Server rozšířený o .NET Framework s možností
pozdějšího přechodu na Microsoft .NET Server
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•

Aplikační server Internet Information Server 5.0, jež je součástí Windows 2000.

•

Databázový server Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition.

Kritérium
Microsoft
Možnost dosažení stanovených cílů
1
Zkušenosti s prostředím
1
Dostupnost nástrojů pro vývoj
1
Podpora dalšího rozšiřování hry
1
Preference spol. ČT
1
Celkem
5
Tabulka 2. – Srovnání prostředí pro vývoj a provoz aplikací
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5. Postup při tvorbě manažerské hry
5.1

Tvorba modelů
V této kapitole se bude dále věnovat popisu příprav na poslední fázi vývoje – tvorbu

aplikačního kódu. Pokusím se popsat krok za krokem myšlenkové postupy, vedoucí od prvních
nezřetelných nápadů až po konkrétní detailní specifikace připravované hry.
Po skončení přípravné fáze, zaměřené na výběr tématu manažerské hry a definování prostředí,
ve kterém bude hra vytvářena, jsem mohl začít vytvářet specifikace a modely hry Project manager.
Tato činnost probíhala v několika krocích:
•

Tvorba abstraktních modelů a specifikací na globální úrovni, sloužících jako návrh hrubých
rysů funkčnosti hry a zejména pak pro komunikaci návrhu se zástupci společnosti Český
Telecom.

•

Tvorba detailních modelů pro účely mého vývoje. Zde se jednalo o dynamický model
popisující výpočty při simulaci projektu, datový model popisující strukturu relačních tabulek
v relační databázi, šablony pro tvorbu grafického rozhraní a v poslední fázi vývoje pak síťový
model, popisující ukázkový projekt.
Idea manažerské hry Project manager
Vzápětí poté, co bylo definitivně rozhodnuto, že tématem hry bude simulace řízení projektu,

jsem začal uvažovat o tom, jak bude hra vypadat. Nejjednodušší variantou by asi bylo vytvoření
simulace vybraného vzorového projektu, například vývoj informačního systému. Hráč by pak
představoval vedoucího tohoto konkrétního projektu. Tato varianta se mi však příliš nezamlouvala,
neboť hra by pak byla velmi omezená a jednoúčelová. Zaměřil jsem tedy na jinou, komplikovanější
variantu – jádro hry bude tvořit obecná procesní jednotka – tzv. „engine“, která bude zpracovávat
různé konkrétně zadané projekty z libovolných oblastí – IT, výroba, vývoj nových produktů,
stavebnictví apod (viz obrázek 7).
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Serverová procesní jednotka

Soubory
s definicemi
konkrétních
projektů

Klientské rozhraní
Obrázek 7: Schéma aplikace Project manager
Pro tyto účely bylo potřebné vymyslet systém, jak popsat jakýkoliv možný projekt – jakýsi
„metajazyk“ pro popis projektů. Jelikož existuje celá řada aspektů a nuancí, v nichž se jednotlivé
projekty liší, bylo nezbytné provést určité zjednodušení a oproštění se od detailů. Myslím si však, že to
představuje přijatelnou cenu za dosažené výhody – ostatně v simulačních modelech určených pro
manažerské hry není účelem postihnutí všech prvků a vazeb mezi nimi, ale pouze zachycení těch
podstatných (viz. kapitola 2.). Pro účely vyvíjené hry jsem se tedy rozhodl charakterizovat obecný
projekt pomocí následujících vlastností:
1. Projekt je složen z jednotlivých cílů – produktů. Aby projekt mohl být úspěšně ukončen –
„předán zadavateli“ – musí být těchto cílů dosaženo s výsledky odpovídajícími alespoň
požadované minimální kvalitě.
2. Pro dosažení těchto cílů musí být vykonána řada dílčích činností. Činnosti jsou členěny na
povinné, tj. ty, které musí být vykonány aby mohlo být dosaženo stanoveného cíle a volitelné,
které sice nemusí být vykonány, ale mohou (také nemusí!) výrazně zvýšit kvalitu provedení
cílových úloh.
3. Činnosti mohou být vykonávány pouze v určité časové a logické posloupnosti, (například
nemůže proběhnout testování vyvíjeného produktu před dokončením jeho výroby)
4. Součástí projektu jsou také zdroje (lidé, technologická zařízení), které je možné využít pro
vykonání činností. Zdroje jsou dvou typů – interní, které jsou dostupné kdykoliv v průběhu
projektu a externí, které jsou dostupné podle předem oznámeného časového plánu.
5. Každý zdroj má určité znalosti, respektive schopnosti v jedné nebo více oblastech, stejně tak
každá činnost má přesně stanovené schopnosti, které jsou nutné pro její vykonání. Pouze zdroj,
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který má požadované schopnosti, může úspěšně vykonat danou činnost. Kvalita jeho výkonu
závisí na úrovni jeho schopností.
6. Každý zdroj je ohodnocen určitou cenou za den práce. Práce interních zdrojů je účtována za
celý den bez ohledu na to, zda zdroj skutečně pracuje nebo ne, přičemž případné přesčasy jsou
hrazeny na rámec této paušální sumy. Práce externích zdrojů je hodnocena podle skutečně
odpracovaného času.
7. Výsledek hráče je ohodnocen jako poměr dosažené kvality provedení celého projektu ku
celkovým nákladům na projekt.
Nejlépe bude představa projektu znázornitelná graficky – viz. obrázky 8 a 9, obsahující abstraktní
model znázorňující strukturu virtuálního projektu a objektový model aplikace.

SCHÉMA PROJEKTU

Cena

Kvalita

Čas

ZDROJE

AKTIVITY

Lidé

Stavba zdi
Výpočetní technika
Programování procedur

Dopravní prostředky atd.
Montáž oken

Obrázek 8: Struktura projektu manažerské hry.
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Obrázek 9: Objektový top-level model aplikace

Popis objektového modelu
Objektový model z obrázku 9. popisuje schématicky logickou strukturu vazeb a vztahů
manažerské hry. Základním prvkem hry je objekt Projekt, představující jeden konkrétní projekt hraný
hráčem. Tento objekt je „rodičem“ všech dalších prvků projektu.
Vlastnosti objektu PROJEKT
Jméno
Jméno projektu
Zadání
Libovolný HTML popis zadání projektu (východiska, cíle, …)
Počet dnů
Počet „virtuálních“ dnů, respektive kol, které uběhly od začátku hry
Náklady
Celkové náklady vydané během projektu
Druhým objekt, nazvaný Cíl, popisuje konkrétní cíl, kterého má být dosaženo v průběhu
projektu. Cílů může být libovolný počet, od jednoho výš, a mohou představovat prakticky cokoliv –
modul nebo funkční specifikace aplikace, návrh produktu, stavbu střechy domu, montáž prototypu
výrobku. Mělo by jít spíše o menší, jednoduše popsatelný prvek projektu, tak aby byl snadno
pochopitelný pro hráče.
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Vlastnosti objektu CÍL
Jméno
Název cíle.
Popis
Podrobný HTML popis cíle.
Vliv na projekt
Důležitost cíle pro celý projekt, použito pro výpočet váženého průměru
z celkového skóre
Požadovaná kvalita
Minimální požadovaná kvalita, vyjádřená celým kladným číslem
Objekt cíl je složen z 1 až n objektů Činnost, které popisují určité atomické, dále nedělitelné,
úkony. Může jít například o naprogramování procedury, vyhloubení výkopu na stavbě apod. Každá
činnost by měla být co nejpřesněji definována, aby hráč měl možnost intuitivně odhadnout její
složitost a tím i dobu, která bude potřebná pro její dokončení. Počet „zdrojodnů“ potřebných pro
dokončení aktivity je předem dán, ale hráči tento údaj není přístupný. Činnost také může mít určené
své předchůdce, tj. jiné činnosti, které musí být dokončeny před tím, než může být vykonávání
činnosti zahájeno. Součet „kvalit“ jednotlivých činností vykonaných pro splnění určeného cíle tvoří
celkovou kvalitu cíle (cílového produktu), která musí být vyšší nebo alespoň rovna minimální
požadované kvalitě cíle, aby mohl být označen za „dosažený“ nebo „použitelný“.
Vlastnosti objektu ČINNOST
Jméno
Název činnosti.
Popis
Podrobný HTML popis činnosti.
Vývoj
Stupeň dokončení činnosti, celé číslo v rozmezí od 0 do 100.
Povinná?
Příznak určující, zda činnost musí být vykonána, aby byl splněn cíl.
Kvalita
Stupeň kvality dosažený při výkonu činnosti – celé kladné číslo.
Další z objektů, tvořících součást projektu, je Zdroj. Ten představuje libovolný zdroj,
umožňující vykonávat činnosti potřebné pro dosažení definovaných cílů. Zdrojem může být například
člověk, stroj, externí systém nebo společnost. Zdroje jsou v průběhu hry přiřazovány k jednotlivým
činnostem, „jsou jim přidělovány úkoly“. Každý zdroj má stanovenu cenu, která se promítá do
celkových nákladů na projekt.
Vlastnosti objektu ZDROJ
Jméno
Název zdroje
Popis
Podrobný HTML popis zdroje
Cena
Cena za jeden den (8 pracovních hodin) využití zdroje.
Typ
Externí nebo interní zdroj
Poslední objekt je umístěn tak trochu stranou od ostatních, které tvoří jasně zřetelné součásti
projektu. Jedná se o objekt Schopnost. Slouží k popisu abstraktní schopnosti, neboli vlastnosti, kterou
může mít zdroj nebo která je potřebná pro vykonávání určité činnosti. Objekt má pouze jedinou
vlastnost, Název. Důležité jsou však vazby na jiné dva objekty, Činnost a Zdroj. Pro vykonání činnosti
je vždy potřebná jedna nebo více schopností, přičemž každá schopnost může jinak ovlivňovat
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dosaženou kvalitu, což je určeno parametrem Přírůstek kvality vazební třídy Požadované schopnosti,
který může nabývat hodnoty od nuly výše. Stejně tak každý zdroj má vždy jednu nebo více schopností,
přičemž v každé schopnosti dosahuje určité úrovně definované parametrem Úroveň vazební třídy
Schopnosti zdroje, který může nabývat hodnoty od nuly do jedné. Činnost tedy může být vykonávány
pouze v případě, že je jí přiřazeny zdroje (může se ale jednat i o jediný zdroj), které mají všechny
schopnosti potřebné pro tuto činnost. V opačném případě nebude dosaženo žádného posunu ve stupni
dokončení činnosti.
Výpočet dosažené kvality činnosti a vývoj činnosti
Jak jsem se již zmiňoval v předchozím textu, asi nejdůležitějším parametrem při hodnocení
úspěšnosti hráče je údaj označený jako „kvalita činnosti“. Suma těchto hodnot totiž tvoří celkovou
kvalitu příslušného cíle (cílového produktu), a tak i celého projektu. Jedná se o abstraktní hodnotu,
která může být libovolné celé kladné číslo. Ačkoliv se jedná o vlastnost objektu Činnost, hráči ji v této
souvislosti skrytá – hráč vidí pouze její kumulativní hodnotu u cíle (cílového produktu). Vycházím
totiž z předpokladu, že vyjádření kvality u činnosti, tedy nějakého základního pracovního úkonu
nemusí být vždy smysluplné, kdežto kvalita stanoveného cíle, respektive cílového produktu je vždy
vyjádřitelná.
Přírůstek kvality je počítán vzorcem, který se pokusím osvětlit v následujícím výkladu.
Základem pro jeho pochopení je obrázek 10.
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Cena

ZDROJ

Schopnost 3

Schopnost 1

Schopnost 2
Schopnost 3
Schopnost 2

Schopnost 1

ČINNOST
Kvalita
Úroveň
dokončení

Obrázek 10: Vazba Zdroj - Činnost
Jak je vidět z tohoto obrázku, každý zdroj má minimálně jednu, obvykle však více určitých schopností.
Jejich schopnosti mohou dosahovat různých úrovní na škále od 0,00 do 1,00, přičemž vyšší hodnota
značí lepší úroveň schopnosti. Na druhé straně pro výkon každé činnosti jsou potřebné předem určené
schopnosti (opět minimálně jedna). Každá z takto určených schopností má opět atribut, vyjádřený
celým kladným číslem, který vyjadřuje přírůstek kvality činnosti za následujících předpokladů:
•

K vykonání činnosti je potřeba pouze jedna schopnost.

•

Zdroj, který činnost vykonává má také pouze tuto jednu schopnost, ve které dosahuje úrovně
1,00.

•

Zdroj je přiřazen pouze pro výkon této jedné konkrétní aktivity, přiřazení dosahuje hodnoty
100%, což odpovídá osmi pracovním hodinám.

Přírůstek kvality jedné konkrétní činnosti A přidaný jedním konkrétním zdrojem Z je pak
vypočítán pomocí vzorce:
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n

TQA =

∑ QA

⋅ EFi ⋅ S

i

i =1

n

⋅

∑ TS
∑ TS

Kde:
TQA… Celkový přírůstek kvality přidaný zdrojem Z činnosti A.
n…

počet schopností, které může zdroj Z uplatnit při vykonávání této činnost A.

QAi… Maximální přírůstek kvality přidaný požadovanou schopností i dané činnosti.
EFi… Úroveň schopnosti i zdroje.
S…

Nasazení zdroje Z k vykonávání činnosti A.

TS…

Celkové nasazení zdroje Z v tomto kole.

Druhý zlomek ve vzorci představuje pokles výkonnosti při růstu zatížení zdroje. Čím více zdroj
pracuje, tím menšího poměrného výkonu dosahuje:

Pokles výkonnosti zdroje
3,5
Výkonnost

3
2,5
2
1,5
1
0,5

1,
9

1,
7

1,
5

1,
3

1,
1

0,
9

0,
7

0,
5

0,
3

0,
1

0

Zatížení zdroje

Obrázek 11: Pokles výkonnosti zdroje v závislosti na zatížení

Druhým důležitým parametrem je Vývoj činnosti, který udává úroveň dokončení činnosti.
Hodnota tohoto parametru se pohybuje v rozmezí 0 až 100, kdy 0 značí, že činnost ještě nezačala být
vykonávána, naopak 100 znamená, že činnost již byla dokončena. Výpočet úrovně dokončení činnosti
je podstatně jednodušší, než tomu je u kvality – každý objekt Činnost má vlastnost Přírůstek vývoje,
který udává, o kolik vzroste hodnota parametru Vývoj činnosti pokud ji vykonává jeden zdroj po dobu
jednoho pracovního dne (8 hodin). Vzorec pro výpočet tedy vypadá takto:
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TPA = PA ⋅ S
Kde:
TPA… Celkový přírůstek dokončení činnosti A
PA… Maximální přírůstek dokončení činnosti A
S…

Nasazení zdroje Z na výkon činnosti A

Jaký je tedy rozdíl mezi parametry Kvalita a Vývoj u činnosti? Jejich idea vychází z předpokladu, že
bez ohledu na kvalitu zdroje (úroveň jeho schopností) je možné dokončit činnost, tj. získat takový
výstup, aby bylo možné pokračovat v další práci na projektu. V závislosti na schopnostech zdroje,
respektive zdrojů – například zkušenosti pracovníků – se však liší kvalita tohoto výstupu. Rozdíl je
také v maximální možné hodnotě každého z těchto parametrů. Zatímco parametr Vývoj činnosti má
stanovenu maximální hodnotu 100 (stoprocentní dokončení činnosti), a další vykonávání této činnosti
již neznamená jeho přírůstek, v případě parametru Kvalita maximální hodnota není stanovena a každá
další odpracovaná doba při výkonu zvolené činnosti zvyšuje její kvalitu, resp. kvalitu jejího výstupu.
Výpočet nákladů projektu
Dalším důležitým parametrem, který slouží k ohodnocení úspěšnosti hráče, je výše nákladů
vynaložených na projekt. Zatímco předchozí dva parametry (zejména pak kvalita) působily na
úspěšnost hráče v pozitivním smyslu, náklady vyjadřují negativní hodnocení úspěšnosti – čím vyšší
náklady, tím je projekt – při stejných ostatních parametrech – méně úspěšný.
Náklady projektu jsou ve hře Project manager tvořeny cenou zdrojů účtovanou za odvedenou
práci. Každý zdroj má stanovenu cenu za jeden den práce (8 pracovních hodin), která je periodicky
přičítána k celkovým nákladům. Jelikož jsou ve hře dva typy zdrojů – interní a externí – jsou i náklady
vypočítávány dvěma různými způsoby:
•

U interních zdrojů je denní cena za jejich použití účtována vždy, tedy i v případě, že zdroj není
vytížen na 100 % (8 pracovních hodin). V případě, že je zdroj využit na více než 100 % maximum je 200 % - pak jsou účtovány ještě přesčasy jako poměrná částka z práce odvedené
navíc.

•

U externích zdrojů je účtována pouze skutečně odvedená práce a to ve výši 1/8 denní ceny
zdroje za každou odpracovanou hodinu, respektive 1/100 za každé procento odpracované
pracovní doby.
Grafické uživatelské rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní bylo opět navrženo s ohledem na standardy společnosti Český

Telecom. Ukázka rozhraní je na obrázku 12.
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Obrázek 12: Ukázka uživatelského rozhraní
Rozhraní je optimalizované pro rozlišení 800 na 600 obrazových bodů. Je tvořené čtyřmi
částmi:
•

Levý horní roh je tvořen logem hry, ve verzi popisované v této diplomové práci se jedná o logo
Vysoké školy ekonomické, může se však jednat o libovolné logo obdobných rozměrů.

•

Horní lišta (zde žlutá) obsahuje tabulku se stavovými informacemi (jméno hráče, stav
aktuálního projektu) a tlačítko pro postup do dalšího kola/období (šipka v pravém horním
rohu).

•

Levá lišta (zde modrá) obsahuje tlačítka pro ovládání aplikace, možnost volby jazyka a verzi
aplikace.

•

Největší prostor s textem „Obsah stránky“ obsahuje příslušné vstupní a výstupní formuláře pro
ovládání hry.
Současné barevné schéma vychází, stejně jako rozlišení, opět z grafického manuálu

společnosti Český Telecom. Jelikož však při návrhu rozhraní byly využité kaskádové styly (CSS),
definované organizací W3C [33], je možné toto schéma snadno libovolně upravit.
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Vývoj aplikace
Dalším krokem, který přede mnou stál poté, co jsem si ujasnil, jak by manažerská hra měla

vypadat a fungovat, byl vlastní vývoj aplikace. Zde jsem se rozhodl použít postup osvědčený při
vývoji předchozích aplikací, které jsem měl možnost vytvářet při různých příležitostech. Rozhodl jsem
se proto pro třívrstvou architekturu aplikace, přičemž ta je složena z relativně samostatných modulů,
zajišťujících rozdílné funkcionality hry. Vrstvy hry jsou tvořeny těmito úrovněmi:
•

Datová část, tvořená relačními tabulkami uloženými v databázi Microsoft SQL Server 2000.
Všechny tabulky jsou uloženy v databázi pojmenované ProjectManager.

•

Aplikační logika naprogramovaná v jazyce T-SQL a provozována také v prostředí Microsoft
SQL Server 2000. Kód je uložen ve formě uložených procedur a uživatelských funkcí opět
v databázi ProjectManager.

•

Grafické uživatelské rozhraní, které je na serverové části tvořeno prostředím ASP.NET 1.0
společnosti Microsoft a na klientské části internetovým prohlížečem Microsoft Internet
Explorer 5.0 nebo novějším.

V době vzniku této diplomové práce byla hra tvořena třemi moduly:
•

Administrační modul sloužící ke vkládání a editaci údajů o uživatelích a ke správě odehraných
projektů. Modul má číslo 00.

•

Vlastní engine hry, tvořící jádro systému. Modul má číslo 20.

•

Zpracování historie, sloužící pro analýzu již odehraných projektů. Modul má číslo 90.
Důležité bylo také rozhodnutí vyvinout aplikace jako vícejazyčnou. Ačkoliv to nebylo pro

účely této diplomové práce nutné, naopak to představovalo ztížení práce, přece jen jsem se rozhodl
tuto vlastnost použít. Kromě možnosti prezentace aplikace i mimo Českou republiku mi tento postup
umožnil odzkoušet si tvorbu a použití multijazyčné podpory pro další aplikace.
Struktura aplikace – SQL Server
Jelikož SQL Server neumožňuje jednoduché rozdělení modulů aplikace do logických částí,
řešil jsem tento problém očíslováním jednotlivých modulů (viz. výše). Číslo modulu je vždy uvedeno
před jménem tabulky (t<číslo modulu><jméno_tabulky>, například t00User), respektive před jménem
uložené procedury (sp_<číslo modulu><jméno procedury>, například sp_00getUser).
Struktura aplikace – asp.net
Uživatelské rozhraní představuje virtuální aplikační web server. Všechny moduly aplikace
jsou umístěny v podadresářích tohoto virtuálního serveru (viz. obrázek 13.). Obsah jednotlivých
adresářů je popsán v tabulce pod obrázkem.
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Čtenáře možná překvapí, že každá stránka rozhraní je složena ze dvou souborů, jednoho
s příponou aspx a druhého s příponou cs. To je způsobeno využitím nové vlastnosti prostředí asp.net,
které umožňuje oddělit prvky (komponenty) formuláře stránky rozhraní od aplikačního kódu – jde o
vlastnost nazývanou „Code Behind“ (viz. [7]).

Obrázek 13: Struktura asp.net rozhraní
Adresář
/
aspnet_client, bin, script
Css
Game
Img
Login
projects

5.3

Obsah
Konfigurační soubory aplikace + společné prvky uživatelského
rozhraní (soubory s prefixem podtržítko - _)
Systémové knihovny aplikace.
CSS styly rozhraní
Engine hry
Obrázky uživatelského rozhraní
Administrační modul hry
Definice jednotlivých projektů

Administrační modul
Aby bylo možné aplikaci úspěšně provozovat, je nutné, aby každý hráč měl v aplikaci

založenu vlastní identitu. Hlavní důvody jsou uvedeny zde:
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Jelikož aplikace má být provozována i v korporátním prostředí, je účelné, aby bylo možné
evidovat, kdo ze zaměstnanců se výuky zprostředkované aplikací zúčastnil a s jakými
výsledky.

•

I v případě, že se jedná o jednoduchý projekt trvá hra poměrně dlouho a dá se tedy
předpokládat, že ji hráč nebude schopný dokončit najednou. Dochází proto k automatickému
ukládání vývoje hry, takže hráč se může kdykoliv vrátit k rozehranému projektu po přihlášení
svým uživatelským jménem a heslem.

Při vývoji tohoto modulu jsem musel vzít v potaz požadovanou možnost provozu aplikace v VLE
společnosti Český Telecom, provozovaném na platformě Click2Learn Ingenium, respektive Aspen.
Zároveň jsem si ale přál zachovat možnost provozu samostatné aplikace, případně provozu v jiném
prostředí. Administrační modul jsem proto připravil v podobě, která umožňuje jak interaktivní
přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla, tak automatizované přihlášení ze systému
Click2Learn, případně i z jiných VLE dalších producentů.
Modul je tvořen tabulkami a procedurami označenými číslem 00, jež je umístěno před jménem
konkrétního objektu a asp.net stránkami umístěnými v podadresáři /login kořenového adresáře
aplikace.
Datová část administračního modulu

Obrázek 14: Relační diagram datové části administračního modulu

Jak je vidět z obrázku 14., datová část popisovaného modulu je tvořena třemi samostatnými
tabulkami t00Dictionary, t00Settings a t00User. V následujících tabulkách uvedu podrobnější popis
sloupců těchto tabulek:
t00Dictionary
Tabulka obsahuje seznam všech popisků a hlášení použitých v aplikaci.
ID
Identifikační číslo popisku
Cz
Popiska v českém jazyce.
En
Popiska v anglickém jazyce
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t00Settings
Systémová tabulka pro ukládání aplikačních proměnných.
ID
Identifikační číslo proměnné.
VarName
Jméno proměnné.
VarValue
Hodnota proměnné.
t00User
Tabulka slouží pro uchování údajů o uživatelích aplikace.
ID
Identifikační uživatele.
FullName
Celé jméno uživatele.
UserID
Uživatelské jméno – e-mailová adresa v případě použití interaktivního
přihlašování, identifikační kód v případě přihlášení před VLE
Password
Uživatelské heslo. Využito pouze pro interaktivní přihlášení.
Title
Oslovení hráče (v současné verzi nepoužito)
LastLogin
Datum a čas posledního přihlášení.
RLanguage
Zvolený jazyk uživatele. Vazba na tabulku t20Language.
LastProject
ID posledního hraného projektu.
Aplikační logika
Vlastní logika popisovaného modulu je tvořena deseti uloženými procedurami, které zajišťují
všechny potřebné operace, jako je přihlašování uživatelů, vkládání a editace údajů o uživatelích a
další. Stručný popis funkcí procedur je opět popsán v tabulce.
Procedura
sp_00checkPassword
sp_00createPassword
sp_00getProject
sp_00getUser
sp_00listLanguage
sp_00listProject
sp_00readDictionary
sp_00setUser
sp_00setUserLanguage
sp_00setUserSettings

Popis
Ověřuje, zda bylo správně zadáno uživatelské jméno a heslo při
přihlášení.
Generuje náhodné heslo, složené z osmi znaků. V případě, že
uživatel zapomene své heslo, je mu zasláno e-mailem nové
vygenerované heslo.
Vrací podrobné informace o konkrétním vybraném projektu.
Vrací podrobné údaje o uživateli.
Vypisuje seznam dostupných jazykových verzí.
Vypisuje historii projektů pro zadaného uživatele.
Načítá tabulky s popiskami pro všechny jazykové verze. Více
informací níže.
Ukládá nové nebo aktualizované údaje o uživateli do databáze.
Nastavuje jazykovou verzi aplikace podle uživatelovi volby.
Ukládá různá nastavení specifická pro aktivního uživatele.

Grafické uživatelské rozhraní
GUI je tvořené čtyřmi WWW stránkami, umístěnými v adresáři /login. Popis jednotlivých
stánek je opět v tabulce.
Stránka
Login
Signout
user_detail
user_edit

Popis
Stránka umožňuje přihlášení uživatele, založení nového uživatele a
obnovení hesla v případě, že ho uživatel zapomene.
Odhlášení uživatele z aplikace.
Zobrazení detailních informací o uživateli, včetně historii jeho
projektů a možnosti založení nového projektu.
Editace údajů o uživateli, včetně možnosti změny hesla.
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Vícejazyčné rozhraní aplikace
V předchozím textu jsem se několikrát zmínil o vícejazyčném provedení aplikace, respektive o
možnosti volby jazyka, ve kterém má být rozhraní zobrazováno. V této kapitole se chci více věnovat
této myslím zajímavé vlastnosti aplikace.
Pro vytvoření vícejazyčné varianty aplikace jsem se rozhodl ze dvou důvodů:
•

Možnost prezentace aplikace i zájemcům mimo Českou republiku.

•

Otestování využitelnosti vícejazyčného rozhraní obecně ve vyvíjených aplikacích.
Jak je tedy tato vlastnost realizována ve hře Project Manager? Princip je jednoduchý –

všechny popisky použité kdekoliv v uživatelském rozhraní jsou uloženy v databázi v tabulce
t00Dictionary. Tato tabulka je tvořena jedním sloupcem obsahujícím číselný identifikátor popisky a
dále libovolný počet sloupců s různými jazykovými variantami popisek – v této chvíli jsou využité
pouze dva sloupce pro český a anglický jazyk.
V okamžiku spuštění aplikace je tato tabulka načtena do paměti do proměnné typu DataTable.
V samotném uživatelském rozhraní, tvořeném asp.net stránkami, jsou veškeré popisky nahrazené
funkcí, která jako parametr přebírá číselný identifikátor popisky a identifikátor zvoleného jazyka
přičemž vrací řetězec obsahující popisku v příslušné jazykové mutaci. Tento řetězec je pak vložen na
požadované místo uživatelského rozhraní.
V případě potřeby je možné snadno přidat další jazyk pouhým přidáním dalšího sloupce
tabulky a přeložením příslušných popisek bez nutnosti změn v kódu aplikace.

5.4

„Engine“ hry
Druhý modul aplikace je podstatně složitější než předchozí. Je složen ze vstupních a

výstupních prvků umožňujících sledovat vývoj hry, ovládat ji – tj. přidělovat dostupným zdrojům
úkoly atd. Jelikož podrobný popis funkce tohoto modulu je uveden v následujících kapitolách,
zaměřím se zde pouze na stručný popis technického provedení.
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Datová část modulu

Obrázek 15: Relační diagram datové části modulu „Engine“
Jak je vidět z obrázku 15. je datová část tohoto modulu komplikovanější než u předchozího a
je tvořena provázanou strukturou tabulek popisujících projekty, v nich obsažené cíle/produkty,
činnosti a zdroje, a dále pak vztahy mezi nimi. Popis tabulek je opět uveden níže:
t20Language
Tabulka obsahuje seznam dostupných jazyků pro popis projektů.
ID
Identifikační číslo jazyku.
Language
Název jazyku.
Code
Dvoumístný kód jazyku (cz, en, apod.)
t20Project
V tabulce jsou umístěny informace o všech rozehraných projektech. Jedná se o základní tabulku
modulu.
ID
Identifikační číslo konkrétního projektu.
XMLid
Jedinečný identifikátor zadání projektu.
Ruser
Identifikace uživatele, hrajícího tento projekt. Vazba na t00User.
Name
Jméno projektu.
RLanguage
Vazba na t20Language.
Path
Cesta k adresáři s prvky, použitými v projektu (obrázky, HTML popisy, atd.)
Goal
Cesta k html souboru se zadáním projektu.
Currency
Měna, ve které jsou účtovány náklady porjektu.
Started
Skutečný datum a čas zahájení hry.
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Finished
Skutečný datum a čas ukončení hry.
Days
Počet virtuálních dnů, které zabral projekt.
Cost
Aktuální náklady vydané na dokončení projektu.
t20Product
Tabulka obsahuje seznam cílů/produktů, kterých má být dosaženo během jednotlivých projektů.
ID
Identifikační číslo cíle.
RProject
Vazba na t20Project.
Name
Jméno cíle/produktu.
Description
Název html souboru s popisem cíle/produktu.
ProjectImpact
Určuje, jak se projeví kvalita tohoto cíle/produktu na celkové kvalitě projektu.
QualityMin
Minimální požadovaná kvalita cíle/produktu, aby byl akceptován jako
dokončený.
t20Activity
Seznam činností, které je možné vykonat pro splnění jednotlivých cílů.
ID
Identifikační číslo činnosti.
XMLid
Jedinečný identifikátor typové činnosti.
RProduct
Vazba na t20Product.
Name
Jméno činnosti.
Description
Název html souboru s popisem cíle/produktu.
Progress
Úroveň dokončení činnosti – hodnota od 0 do 100 procent.
Required
Příznak, zda je aktivita povinná pro dosažení cíle.
ProgressAdd
Určuje, o kolik se zvedne úroveň dokončení (Progress) za jeden člověkoden.
Quality
Celková kvalita dosažená prováděním této činnosti. Suma těchto hodnot pro
všechny činnosti daného cíle/produktu určuje jeho kvalitu.
t20Predecessor
Tabulka definuje časovou souslednost činností.
RAction
Vazba na t20Activity.
Predecessor
Činnost, která musí být vykonána před činností rAction. Opět vazba na
t20Activity.
t20Resource
Tabulka obsahuje seznam zdrojů, použitelných v projektech.
ID
Identifikační číslo zdroje.
RProject
Vazba na t20Project.
Name
Jméno zdroje.
Description
Název html souboru s popisem zdroje.
Photo
Název souboru s obrázkem (fotografií) zdroje.
Cost
Cena zdroje za den práce.
Type
Typ zdroje – interní nebo externí.
t20ResourceAvailability
Tabulka obsahuje informace o dostupnosti externích zdrojů.
RResource
Vazba na t20Resource.
Day
Číslo virtuálního dne projektu.
Available
Dostupnost zdroje – hodnota od 0,00 do 2,00.
t20Ability
Tabulka obsahuje seznam schopností, využitelných v projektu.
ID
Identifikační číslo schopnosti.
XMLid
Jednoznačný identifikátor typové schopnosti.
RProject
Vazba na t20Project.
Name
Jméno schopnosti.
t20ResourceAbility
Tabulka definuje schopnosti jednotlivých zdrojů.
RResource
Vazba na t20Resource.
RAbility
Vazba na t20Ability.
47

Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání

Martin Budař

Efficiency
Úroveň dané schopnosti daného zdroje. Hodnota od 0,00 do 1,00.
t20ActivityAbility
Tabulka definuje požadované schopnosti pro výkon dané aktivity.
RActivity
Vazba na t20Activity.
RAbility
Vazba na t20Ability.
QualityAdd
Přírůstek kvality činnosti za jeden zdrojoden, v případě že „Efficiency“ zdroje
je 1,00.
t20ResourceActivity
Tabulka přiřazuje zdroje k činnostem pro aktuální kolo (den) projektu.
ID
Identifikační číslo řádku.
rResource
Vazba na t20Resource.
RActivity
Vazba na t20Activity.
Assignment
Přiřazení daného zdroje dané činnosti. Hodnota od 0,00 do 2,00.
Aplikační logika
Aplikační logika je tvořena opět deseti uloženými procedurami. Šest z nich sp_20createAbility, sp_20createActivity, sp_20createProduct, sp_20createProject a
sp_20createResource – slouží pro vložení instance projektu ze vzorového XML souboru do databáze.
Jelikož procesu vytváření se budu věnovat v jedné z následujících kapitol, popíši zde pouze zbývající
čtyři procedury.
Procedura
sp_20getActivity
sp_20getResource
sp_20setResourceActivity
sp_20nextRound

Popis
Vrací seznam činností použitých v projektu nebo podrobný popis
jedné konkrétní činnosti.
Vrací seznam zdrojů dostupných v projektu nebo podrobný popis
jednoho konkrétního zdroje.
Nastavuje přiřazení vybraného zdroje zvolené činnosti.
Klíčová procedura, zpracovávající posun projektu do následujícího
kola. Podrobný popis je uveden v přespříští kapitole.

Grafické uživatelské rozhraní
GUI je tvořené deseti WWW stránkami, umístěnými v adresáři /game. Popis jednotlivých
stánek je opět v tabulce.
Stránka
create_project
next_round, next_round2
project_activity
project_activity_detail
project_activity_detail_doaction
project_goal
project_progress
project_resource_detail
project_resources

Popis
Vložení instance projektu do databáze ze vzorového XML souboru.
Zpracování postupu do dalšího kola (dne) hry.
Zobrazuje seznam činností aktivního projektu.
Zobrazuje detailní údaje o činnosti.
Ukládá údaje o přiřazení zdroje činnosti.
Zobrazuje zadání cíle projektu.
Zobrazuje sumární údaje o vývoji projektu.
Zobrazuje detailní informace o zdroji.
Zobrazuje seznam dostupných zdrojů.
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Posun do dalšího kola hry
Skok do dalšího kola hry je asi nejdůležitějším a také nejsložitějším procesem hry, proto se
mu zde chci věnovat poněkud podrobněji. Celý proces je tvořen posloupností následujících operací:
1. Nejdříve je vytvořen seznam všech dvojic zdroj : činnost z tabulky zaznamenávající přiřazení
jednotlivých zdrojů činnostem.
2. Každý z těchto páru je posléze doplněn o další informace o schopnostech zdroje a úrovni těchto
schopností, zároveň informacemi o požadovaných schopnostech činnosti a kolik „bodů“
kvality schopnost přidává a hodnotě přiřazení zdroje činnosti.
3. Dojde ke spárování požadovaných a dostupných schopností a pomocí vzorců u kapitoly 5.1 je
vypočítán přírůstek kvality a úrovně dokončení činnosti.
4. Operace 2 a 3 se opakuje pro každý pár zdroj : činnost.
5. Jako poslední krok jsou vypočítány náklady dosažené v tomto kole projektu a je provedena
inkrementace aktuálního dne projektu.
Veškeré výpočty jsou provedeny pomocí uložené procedury sp_20nextRound, jejíž zdrojový
kód je uveden v příloze.

5.5

Modul pro zpracování historie hry
Poslední modul hry je určen pro takzvanou „debriefiengovou“ část hry (viz. kapitola 2), tj. pro

zhodnocení průběhu hry po jejím skončení. V současné verzi aplikace je však tento modul pouze
v zárodku – zejména z časových důvodů jsem ho nemohl rozvinout podle původních představ. Je
tvořen jedinou tabulkou, sledující historii činností pro jednotlivé zdroje.
t90ResouceActivityLog
Tabulka obsahuje historii činností vykonávaných jednotlivými zdroji v průběhu hry.
rResource
Vazba na t20Resource
RActivity
Vazba na t20Activity.
Day
Pořadové číslo virtuálního dne projektu.
Assignment
Hodnota přiřazení zdroje rResouce činnosti rActivity.
ProgressAdd
Přírůstek úrovně dokončení činnosti rActivity dosažené zdrojem rResource
během dne Day.
QualityAdd
Přírůstek kvality činnosti rActivity dosažené zdrojem rResource během dne
Day.
Modul neobsahuje v této verzi aplikační logiku ani grafické rozhraní, avšak některé výstupy
z modulu „Engine“ hry využívají data z tabulky t90ResourceActivityLog.
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Definice projektu
Jak vyplývá z popisu aplikace z předchozích kapitol, nejedená se o jednoúčelovou

manažerskou hru, ale o víceúčelové prostředí, které může, samozřejmě s danými omezeními,
simulovat průběh libovolného projektu. Jak se ale konkrétní zadání projektu ve hře objeví?
Aby byl projekt pro aplikaci a tím i hráče dostupný, musí být nejdříve nadefinován – musí být
vytvořeno jeho zadání, určeny cíle, vyjmenovány dostupné zdroje, činnosti atd. Tato definice se
provádí pomocí xml souboru plus několika dalších příloh – html a grafických souborů – umístěných
v adresáři /projects kořenového adresáře aplikace.
Struktura definičního souboru vypadá následovně:
<project
Id="Jedinečný identifikátor projetu"
Name="Název projektu"
Language="Číslo jazyku"
Path="Cesta k adresáři se soubory"
Goal="Název html souboru se zadáním"
Currency="Zkratka měny">
<ability
Id="Jedinečný identifikátor v rámci projektu"
Name="Jméno schopnosti" />
. . .
<product
Name="Jméno cíle"
Description="Název html souboru s popisem"
ProjectImpact="Vliv cíle na projekt"
MinQ="Minimální požadovaná kvalita">
<activity
Id="Jedinečný identifikátor činn. v rámci proj."
Name="Jméno činnosti"
Description="Název html souboru s popisem"
Image="<rezervováno>"
Required="1=povinná, 0 = nepovinná"
Predecessor="Seznam činností"
Lock="<rezervováno>"
ProgressAdd="Přírůstek úrovně dokončení">
<ActivityAbility
rID="Reference ability"
QAdd="Přírůstek kvality" />
. . .
</activity>
. . .
</product>
. . .
<resource
Name="Jméno zdroje"
Description="Název html souboru s popisem"
Photo="Název obrázku zdroje"
Cost="Cena zdroje za den"
Type="F = interní, P = externí">
<ResourceAbility
rID="Reference ability"
Eff="Úroveň schopností" />
</resource>
. . .
</project>
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Znak „. . .“ znamená, že uvedený element má 0 až n opakování, kde n je libovolné celé kladné
číslo. Definiční soubor ukázkového projektu a síťový graf s posloupností činností, na základě kterého
byl vytvořen, je uveden v příloze.
Součástí definice může být také řada dalších souborů, uložených v adresáři jehož pozice je
udána atributem path elementu project. Může se jednat o html soubory s popisy cílů, činností, nebo
zdrojů, různé obrázky a multimediální soubory apod.
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6. Provoz aplikace
Aplikace může být provozována na libovolném serveru, splňujícím požadavky uvedené
v kapitole 4.3. Současná zkušební verze manažerské hry Project Manager je umístěna na jednom ze
serverů Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS) na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Rád bych tímto poděkoval ing. Janu Machovi a ing. Václavu Šubrtovi za možnost provozu mé
aplikace. Současná verze ověřuje identitu uživatelů pouze pomocí uživatelského jména a hesla, je však
připravena i pro zapojení do libovolného VLE splňujícího standardy AICC [1].
Hra byla během psaní této práce dostupná na adrese http://manager.budar.cz.
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7. Popis aplikace Project Manager
7.1

Přihlášení do aplikace

Obrázek 17: Přihlašovací okno
Přihlášení do aplikace se provádí zadáním uživatelského jména a hesla do připraveného
okénka uprostřed stránky. Uživatelské jméno je shodné s emailovou adresou hráče. Po zadání
správného uživatelského jména a hesla dojde k přihlášení. Pokud je zadáno špatné uživatelské jméno
nebo heslo, zobrazí se varovné hlášení a hráč může přihlášení opakovat.
Pokud hráč své heslo zapomněl, může kliknutím na tlačítko heslo emailem, které se objeví po
prvním nesprávném zadání hesla, vygenerovat heslo nové, které mu bude automaticky zasláno na
zadanou emailovou adresu.
V případě, že se hráč přihlašuje do hry poprvé, musí si nejdříve vytvořit nový uživatelský
účet. To je možné provést zaškrtnutím políčka „Založit nový účet“. Poté zadá svou emailovou adresu,
zvolené heslo a své celé jméno. Po uložení těchto údajů je automaticky přihlášen do aplikace.
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Zobrazení a editace údajů o hráči

Obrázek 18:Detail uživatele
Po přihlášení do aplikace hráč uvidí tabulku podobnou této. V horní části hlavního pole
aplikace je zobrazena tabulka s identifikačními údaji hráče – jeho jménem a UserID, což je v tomto
případě jeho emailová adresa. Je zde také uveden aktuální projekt, tedy ten projekt, který hrál hráč při
posledním přihlášení do aplikace. Napravo jsou umístěny odkazy s některými základními funkcemi:
•

Editace uživatele – zobrazí stránku umožňující změnu jména, uživatelského jména a/nebo
přihlašovacího hesla.

•

Nápověda – otevře okno s nápovědou.

•

Odhlášení – odhlásí hráče od aplikace.
Pod popsanými údaji jsou zobrazené jedna až tři tabulky. První (není na obrázku vidět)

obsahuje seznam dokončených projektů, tedy těch, které hráč již úspěšně dokončil. Kliknutím na
název některého projektu je hráč přenese do projektu, ale pouze v režimu prohlížení, nemůže již nic
měnit. Druhá tabulka obsahuje seznam rozehraných projektů, tj. těch, které hráč již začal hrát, ale
prozatím je nedokončil. Kliknutím na název některého z projektů může hráč pokračovat ve hře.
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Poslední tabulka obsahuje seznam dostupných zadání nových projektů. Kliknutím na název některého
z nich dojde k vytvoření jeho instance pro přihlášeného hráče a ten může začít projekt hrát.

7.3

Průběh hry

Obrázek 19: Průběh projektu
Ovládání hry
Ovládání hry – přepínání mezi formuláři – se provádí pomocí tlačítek (ikon) v levém modrém
pruhu zobrazeného okna. Tlačítko u aktivního formuláře je zobrazeno tmavě modrou barvou, ostatní
mají barvu světle modrou. Podrží-li hráč nad libovolným tlačítkem chvíli kurzor myši, zobrazí se mu
slovní popis tlačítka (viz. obrázek). Tlačítka mají následující funkce (od shora dolů):
•

Tlačítko Průběh projektu otevírá formulář se sumárním přehledem vývoje projektu (viz.
obrázek 19.).

•

Tlačítko Správa činností zobrazuje formulář se seznamem požadovaných cílů/produktů a
možných činností, které mohou být vykonány pro pod dosažení těchto cílů.

•

Tlačítko Správa zdrojů zobrazuje seznam dostupných zdrojů, rozdělený na externí a interní
zdroje.

•

Tlačítko Zadání zobrazuje slovní zadání zvoleného projektu.
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V horní žluté liště také přibyly některé údaje v dosud prázdné tabulce. Je zde vidět jméno
hráče, počet virtuálních dní od začátku tohoto projektu a jeho celkové náklady. Jméno hráče je aktivní
odkaz, klinutím na něj se hráč dostane zpět na úvodní stránku hry popsanou v předchozí kapitole.
Průběh projektu
Sumární informace o průběhu projektu jsou zobrazeny na obrázku 19. Jsou zde opět dvě
tabulky s různými údaji a jedno tlačítko.
První tabulka obsahuje obecný popis projektu – jeho název, reálné datum zahájení, případně i
ukončení hry, počet virtuálních dní, které hra trvá a celkové náklady dosažené během projektu.
Ve druhé tabulce je pak uveden seznam všech cílů které musí být splněny, aby mohl být
projekt považován za ukončený. První sloupec obsahuje název cíle/produktu, druhý jeho stav
(nezahájen, rozpracován, dokončen) a třetí kvalitu ve tvaru dosažená/požadovaná. Barevný znak před
názvem cíle/produktu se změní z červené na zelenou v okamžiku dosažení cíle, přičemž toho je
dosaženo v okamžiku, kdy dosažená kvalita je vyšší než požadovaná kvalita, zároveň musí být
vykonány všechny povinné činnosti. V posledním řádku je uvedeno celkové skóre za celý projekt.
Správa činností

Obrázek 20: Správa činností
Na této stránce je uveden seznam všech činností, které mohou být vykonány v průběhu
projektu. Činnosti jsou rozděleny podle odpovídajících cílů. V prvním sloupci je uveden název
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činnosti – pokud je za názvem červený vykřičník, jedná se o povinnou činnost. Ve druhém sloupci je
uvedena aktuální úroveň dokončení činnosti. Kliknutím na název činnosti je zobrazen její detail.
Detail činnosti

Obrázek 21: Detail činnosti
Formulář je tvořen řadou tabulek. V levé horní tabulce jsou uvedeny základní údaje o činnosti
– její jméno, úroveň dokončení (vývoj), zda se jedná o povinnou aktivitu a seznam činností, které musí
být vykonány před tím, něž může být zahájeno vykonávání této činnosti. Druhá tabulka obsahuje
seznam profesí potřebných pro vykonávání této činnosti. Třetí tabulka pak zobrazuje seznam zdrojů
určených pro výkon této činnosti a hodnotu přiřazení v procentech. Šipka v pravém sloupci této
tabulky umožňuje odebrání tohoto zdroje.
Tabulka na druhé straně obsahuje seznam dostupných zdrojů. Třetí a čtvrtý sloupec tabulky
obsahují název zdroje a příznak, zda se jedná o interní (F = full time) nebo externí (P = part time)
zdroj. Číslo ve druhém sloupci, kolik procent jeho času může být ještě využito před tím, než bude
vytížen na 100%. Zdroj však může pracovat „přes čas“, maximálně však na dvojnásobek své kapacity.
Šipka v prvním sloupci přiřadí zdroj na výkon zobrazené činnosti v rozsahu, který je zadán ve druhém
sloupci.
Spodní tabulka zobrazuje historii vykonávání této činnosti. Je zde uvedeno jméno zdroje,
který ji vykonával, který den a jaký učinil přírůstek úrovně dokončení a kvality.
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Správa zdrojů

Obrázek 22: Seznam zdrojů
Další ze stránek obsahuje seznam všech zdrojů, které jsou k dispozici ve průběhu projektů. V
levé tabulce jsou uvedeny interní zdroje, tj. ty které jsou k dispozici po celou dobu projektu, v pravé
tabulce pak zdroje externí, tedy ty, které nemusí být dostupné vždy. U každého zdroje je uvedena jeho
cena za odpracovaný den.
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Detail zdroje

Obrázek 23: Detail zdroje
Tento formulář popisuje detailně zvolený zdroj. Opět je rozdělený do řady částí. V první
tabulce jsou tradičně umístěny obecné informace o zdroji – jeho jméno, celkové nasazení v tomto kole,
typ zdroje (interní/externí), aktivity, resp. činnosti které má zdroj za úkol v tomto kole a cena zdroje za
odpracovaný den.
Ve druhé tabulce je vyjmenován seznam schopností zdroje spolu s efektivností zdroje v dané
schopnosti. Třetí tabulka popisuje historii úkolů tohoto zdroje v průběhu projektu – jména činností,
které zdroj vykonával, který den a jaký byl jeho přínos vyjádřen přírůstkem úrovně dokončení a
kvality. V poslední tabulce je uveden html popis zdroje, v pravém horním rohu může být umístěna
„fotografie“ zdroje.
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Zadání projektu

Obrázek 24: Zadání projektu
Na poslední popsané stránce je zobrazeno zadání projektu. Zadání je zpracováno ve formě
html dokumentu, může obsahovat obrázky, tabulky a další objekty podporované Internet Explorerem.
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8. Poučení z vývoje a jeho další možnosti
V tuto chvíli je dokončena zkušební verze experimentální hry „Project Manager“. Motivy,
které mě přivedly k nápadu věnovat se této problematice, proces vzniku a funkce hry jsou popsané
v předchozích kapitolách. V této – poslední – kapitole chci shrnout mé dojmy z vývoje a prvního
testování hry v provozu a zdůraznit klady a zápory současného provedení, upozornit na slepé uličky
takto koncipované aplikace. Ve druhé polovině kapitoly se pokusím nastínit možný další vývoj
manažerské hry Project Manager.

8.1

Poučení z vývoje hry
Proces tvorby hry, jíž je věnovaná tato práce byl dlouhý a náročný. Od prvotního nápadu do

spuštění první „alfa“ verze uběhlo téměř devět měsíců. Přestože jsem měl již poměrně dobré
zkušenosti s vývojem aplikací s webovým rozhraním, tušil jsem, že oblast manažerských her bude
něco úplně jiného. Pouštěl jsem se tedy do práce na pro mě neprozkoumané půdě. Moje obavy, že při
vývoji narazím na spoustu zatím nepoznaných problémů se ukázaly jako opodstatněné.
Prvním a asi největším problémem, se kterým jsem se potýkal, byl naprostý nedostatek času.
Jak se ukázalo, princip vývoje a fungování simulací a tím i manažerských her je naprosto odlišný od
aplikací intranetového typu, se kterými jsem se setkal dříve. Z tohoto důvodu jsem nemohl využít
osvědčené postupy, případně již hotové knihovny funkcí – respektive jsem mohl použít jen jejich
velmi malou část. Musel jsem proto začít s vývojem od začátku, „s čistým listem papíru“ a začít
budovat aplikaci prakticky z ničeho. To vše bylo ještě ztíženo malými zkušenostmi v této oblasti, což
vedlo často do slepých uliček vývoje a nejednou jsem se musel vracet zpět a větší či menší část práce
zrevidovat a přepracovat. Vzhledem k časovým omezením, kdy jsem musel skloubit práci na
manažerské hře s dalšími, mimoškolními, povinnostmi, jsem tak musel nakonec zjednodušit mou
původní představu o finální podobě hry a odstranit některé původně zamýšlené vlastnosti. Pro další
práci jsem tak získal cennou zkušenost, kterou bych rád doporučil i případným následovníkům:
Je důležité si před začátkem prací na novém, neznámém projektu stanovit reálné cíle,
udělat si pokud možno co nejpřesnější časový rozvrh a zajistit si v jeho rámci
dostatečnou časovou rezervu na dokončení prací. Ze svých zkušeností doporučuji
původní odhad časové náročnosti vynásobit třemi.
Dalším problémem, na který jsem narazil až během vývoje, je nevhodnost zvoleného prostředí
pro aplikační logiku, konkrétně relační databáze Microsoft SQL Server 2000 a jazyka T-SQL
použitého v uložených procedurách tohoto databázového systému. SQL Server 2000, který je jinak
skvělý pro intranetové aplikace, které slouží zejména pro ukládání dat a práci s nimi, se ukázal být
velmi špatně použitelný pro účely simulací nutných pro provoz manažerské hry.
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Jak jsem zjistil, výhodnější by pravděpodobně bylo využití některé z objektových databází pro
ukládání údajů o stavu hry a některý „silnější“ programovací jazyk pro tvorbu simulačních funkcí –
C++, C# apod. Jelikož však s objektovými databázemi nemám žádné zkušenosti, bylo by nutné
provést další experimenty v této oblasti pro ověření mé teorie. Jako jejich první velkou nevýhodu
vidím malou dostupnost podobných prostředků a tím i obtížně zajistitelný provoz, na rozdíl od
zvoleného prostředí, které je běžně dostupné v mnoha firmách i dalších institucích.
Další variantou je využití profesionálních nástrojů pro návrh simulací a výpočty s nimi
spojené. Podle mých informací například produkt Powersim [8] stejnojmenné norské firmy poskytuje
rozhraní pro propojení s aplikacemi využívajícími www rozhraní. Toto řešení by ale opět vyžadovalo
další experimentální ověření, vzhledem k údajným problémům se stabilitou aplikací využívajících toto
řešení. Problémem je také cena, která se pohybuje v řádech tisíců dolarů za licenci.
Nadějně vypadá také nová verze SQL Serveru, označovaná jako SQL Server .NET, která by
údajně měla být uvedena na trh v příštím roce. Vzhledem k avizovaným vlastnostem a
předpokládanému rychlému rozšířením by se mohlo jednat o zajímavou alternativu pro provoz
manažerských her tohoto typu.
Naopak dobrou volbou se ukázala volba www rozhraní manažerské hry, neboť umožňuje
jednoduchý přístup k aplikaci prakticky odkudkoliv – z intranetu i internetu, bez nutnosti instalace
vlastního klienta. Toto prostředí je také velmi intuitivní a po krátkém seznámení umožňuje práci se
hrou komukoliv s alespoň základními znalostmi práce s internetem. Další velkou výhodou zvoleného
prostředí je možnost hostingu aplikace pro případného zákazníka, čímž odpadá nutnost její instalace a
správy v systému zákazníka.
Další předností je provedení manažerské hry, kdy je oddělena procesní jednota – engine – hry
od definice samotných projektů, což umožňuje, samozřejmě s jistými omezeními, simulovat řízení
projektů z libovolných oblastí ekonomiky – stačí pouze vytvořit příslušný definiční xml soubor a
doprovodné dokumenty.

8.2

Možnosti dalšího vývoje
Jak jsem se již zmiňoval v předchozí kapitole, z časových důvodů jsem nemohl do hry

zahrnout zdaleka všechny vlastnosti, o kterých jsem původně uvažoval. Také během vývoje mě i ing.
Štolbu ze společnosti Český Telecom, se kterým jsem na návrhu hry spolupracoval, napadaly další
možnosti, kam vývoj hry směřovat. V následujících několika odstavcích se chci proto zmínit o
cestách, kterými by se mohl další vývoj hry ubírat v případě, že se ukáže účelné v něm pokračovat.
Aby bylo možné věrněji simulovat proces řízení projektu, bylo by potřebné model hry doplnit
o další prvky a vazby. V první řadě se jedná o využití jednorázových nákladových položek během
projektu (například spotřebovaný materiál). V současné verzi hra obsahuje pouze „stálé“ zdroje,
ohodnocené za den práce.
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Ve hře také chybí větší zastoupení náhodných faktorů – nemoc nebo odchod pracovníků,
zdržení způsobená třetími stranami (zadavatel, subdodavatelé), případně živelné pohromy apod. Stejně
tak u mnoha prvků modelu je opomenuta zpětná vazba – zvyšování úrovně znalostí u lidských zdrojů,
opotřebení nástrojů atd.
Další změnou, navrženou ze strany ing. Štolby, která by jistě vedla k zatraktivnění hry a
k růstu její kvality, je zvýšení možností zásahu do řízení projektu. V současné verzi jsou pevně
stanovené cíle i činnosti, které vedou k dokončení projektu a hráč pouze volí pořadí v jakém budou
vykonávány, zdroje které je vykonají, případně zda se bude činnost vůbec vykonávat v případě
nepovinných činností. Podle návrhu ing. Štolby, se kterým se plně ztotožňuji, by měly být pouze
definovány cíle hry, seznam všech dostupných zdrojů i činností, přičemž hráč by musel před začátkem
projektu zvolit jaké zdroje použije a jaké činnosti bude vykonávat.
V současné verzi hry je také zcela opominut další důležitý prvek z řízení projektů, a to
změnové řízení, vedoucí ke korekci cílů projektu. To by se mělo jistě také stát součástí simulace.
Další z oblastí, ve které je jistě stále co zlepšovat, je grafické uživatelské rozhraní. I když
nepatří k prioritám ve srovnání s předchozími návrhy, myslím, že zajímavé, intuitivní a do jisté míry i
zábavné grafické prostředí usnadní sžití se uživatelů s aplikací, ztotožnění se s rolí „virtuálního
projektového lídra“ a pomůže překonat počáteční nedůvěru uživatelů s touto formou vzdělávání. Je
však nutné přistupovat k návrhu rozhraní opatrně, aby se ze hry nevytratila vzdělávací funkce a hra se
nezvrhla pouze v zábavnou kratochvíli zaměstnanců vhodnou pro „ulití se z práce“ s mizivým
přínosem pro jejich vzdělávání.

8.3

Finanční stránka vývoje
Přestože účelem této práce nebylo hodnocení finanční náročnosti vývoje manažerských her ve

srovnání s jejich přínosem, pokládám za potřebné se o této otázce alespoň krátce zmínit. Mohlo by se
totiž jednat o zásadní překážku dalšího rozvoje využití manažerských her v České republice.
Náklady na vývoj i poměrně jednoduché manažerské hry, srovnatelné s popisovanou hrou
„Project manager“, mohou dosahovat statisíců nebo i milionů korun, přičemž okruh jejich uživatelů je
omezený. Netroufám si, vzhledem k úrovni svých znalostí, odhadnout návratnost takových investic.
Přesto doufám, že se dříve či později prokáže vliv manažerských her na efektivitu vzdělávání
současných či budoucích zaměstnanců firem a že bude nalezen i vhodný model pro jejich financování.
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9. Závěr
S rostoucí komplexitou naší společnosti a s rostoucími nároky na úroveň znalostí každého
z nás narůstají požadavky na zajištění efektivního vzdělávání. Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout
je i využití e-learningu, tedy elektronicky předávaného vzdělávání. Jak jsem se však postupně
přesvědčil, e-learning není všelékem na všechny problémy spojené s přenosem znalostí.
Zaměřil jsem se proto na úzkou oblast, která může podle mého názoru za pomoci moderních
prostředků informačních a komunikačních technologií přinést pokrok v efektivitě vzdělávání zejména
vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení různých organizací. Jedná se o manažerské hry, tedy
o aplikace simulující zvolené oblasti reálného života lidské společnosti a tím umožňující lepší
pochopení v ní probíhajících procesů.
Tato diplomová práce obsahuje jak teoretické informace o tom, co jsou to manažerské hry a
jaké jsou jejich možnosti využití v komerčních i nekomerčních organizacích, tak zejména popis
procesu zrodu experimentální manažerské hry „Project manager“ – hry umožňující simulovat řízení
téměř libovolných projektů. Čtenář zde může nalézt poměrně podrobné informace o průběhu vzniku
této hry, od prvního nápadu až po zprovoznění její zkušební verze. Ačkoliv je text určen zejména pro
laiky bez hlubších znalostí problematiky manažerských her a programování, jsou zde i pasáže určené
vývojářům a programátorům, včetně zdrojových kódů celé aplikace.
Během vývoje hry „Project manager“ a psaní této práce jsem získal mnoho cenných
zkušeností ze zkoumané oblasti. Přestože výsledek mé práce neodpovídá zcela mým původním
představám o výsledné podobě plánované aplikace, jsem rád, že jsem absolvoval tento experiment.
Pouhé studium zprostředkovaných informací a zkušeností jiných autorů by mi nikdy neumožnilo
proniknout do tajů vývoje manažerských her a dynamických simulací při nich využitých. Nevím, zda
budu mít možnost pokračovat v započatém vývoji a dále rozvíjet a vylepšovat popsanou aplikaci, jsem
si však jistý, že získané zkušenosti využiji při své další práci.
Doufám, že tato studie přinese užitek nejen mně, ale i dalším čtenářům, ať již půjde o získání
podkladů pro návaznou práci, či zdroj rozhodnutí o potenciálním využití některé z mnoha
manažerských her v praxi – v komerční či akademické sféře. Vzhledem k obtížně dostupné literatuře
v českém jazyce by se mi snad mohlo podařit dosáhnout i jednoho z vedlejších cílů – poskytnout
čtenářům jakýsi rozcestník, výchozí bod při hledání dalších zdrojů pro řešení problémů z oblasti
elektronického vzdělávání za pomoci manažerských her.
Také pevně věřím, že manažerské hry, i přes velké finanční náklady na jejich pořízení, prokáží
svou efektivitu při celoživotním vzdělávání jednotlivců i týmů. Ačkoliv nemohou odstranit všechny
překážky při zvyšování úrovně personálních znalostí, mohou se podle mého názoru stát zajímavým
mezistupněm mezi školní teorií a praxí skutečného života. A snad mohou i pomoci v tom, aby se škola
více stala hrou.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <project Id="KaOS.Demoproject.1.00" Name="Dodávka intranetu firmě InterObchod
a.s." Language="1" Path="Demoproject.1.00" Goal="goal.htm" Currency="CZK">
<ability Id="projman" Name="Vedení projektu" />
<ability Id="anal" Name="Analytik" />
<ability Id="graf" Name="Grafik" />
<ability Id="dbcr" Name="Datový analytik" />
<ability Id="aspd" Name="Programátor - GUI" />
<ability Id="sql" Name="Programátor - aplikační logika" />
<ability Id="test" Name="Testér aplikací" />
<ability Id="zsw" Name="Specialista - základní HW a SW" />
<ability Id="crm" Name="Specialista - vztahy se zákazníkem" />
<ability Id="seng" Name="Systémový inženýr" />
<ability Id="edu" Name="Školitel" />
- <product Name="Úvodní specifikace" Description="" ProjectImpact="10"
MinQ="300">
- <activity Id="A01" Name="Shromáždění základních údajů o firmě"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="" Lock=""
ProgressAdd="20">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="1" />
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A02" Name="Shromáždění údajů o datové strukuře ve firmě"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A01" Lock=""
ProgressAdd="10">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="8" />
</activity>
- <activity Id="A03" Name="Shromáždění základních požadavků na funkčnost"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A01" Lock=""
ProgressAdd="10">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="7" />
</activity>
- <activity Id="A04" Name="Návrh architektury systému" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A02,A03" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="seng" QAdd="12" />
</activity>
- <activity Id="A05" Name="Návrh grafického rozhraní a tvorba grafického
manuálu" Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A03" Lock=""
ProgressAdd="15">
<ActivityAbility rID="graf" QAdd="14" />
</activity>
- <activity Id="A06" Name="Tvorba šablon" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A05" Lock="" ProgressAdd="16">
<ActivityAbility rID="graf" QAdd="8" />
</activity>
- <activity Id="A07" Name="Prezentace a schálení návrhů" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A04,A06" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="21" />
</activity>
</product>
- <product Name="Instalace základního HW a SW" Description="" ProjectImpact="5"
MinQ="14">
- <activity Id="A08" Name="Instalace HW" Description="" Image="" Required="1"
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Predecessor="A04" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="zsw" QAdd="9" />
</activity>
- <activity Id="A09" Name="Instalace SW" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A08" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="zsw" QAdd="9" />
</activity>
</product>
- <product Name="Vývoj modulu - zaměstnanci" Description="" ProjectImpact="30"
MinQ="650">
- <activity Id="A10" Name="Shromáždění požadavků" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A03" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="6" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="5" />
</activity>
- <activity Id="A11" Name="Analýza současné datové struktury" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A02" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="14" />
</activity>
- <activity Id="A12" Name="Návrh funční specifikace" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A10,A11,A04" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="6" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A13" Name="Návrh datové struktury" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A11,A12" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="11" />
</activity>
- <activity Id="A14" Name="Návrh GUI" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A13,A06" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="6" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A15" Name="Příprava a prezentace návrhu" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A14" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="19" />
</activity>
- <activity Id="A16" Name="Dopracování podle požadavků zákazníka"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A14" Lock=""
ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="10" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A17" Name="Programování GUI rozhraní" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A16,A08" Lock="" ProgressAdd="6">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="12" />
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A18" Name="Programování aplikační logiky" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A16,A08" Lock="" ProgressAdd="6">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="17" />
</activity>
- <activity Id="A19" Name="Základní testy" Description="" Image=""
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Required="1" Predecessor="A17,A18" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="test" QAdd="5" />
</activity>
- <activity Id="A20" Name="Tvorba technické dokumentace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A17,A18" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="2" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A21" Name="Tvroba uživatelské dokumentace" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A17,A18" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="4" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="4" />
</activity>
- <activity Id="A22" Name="Rozšířené testy" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A19" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="test" QAdd="11" />
</activity>
- <activity Id="A23" Name="Import dat" Description="" Image="" Required="0"
Predecessor="A22" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A24" Name="Školení uživatelů" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A23" Lock="" ProgressAdd="15">
<ActivityAbility rID="edu" QAdd="11" />
</activity>
- <activity Id="A25" Name="Předání modulu zákazníkovi" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A23" Lock="" ProgressAdd="2">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="1" />
</activity>
</product>
- <product Name="Vývoj modulu - dodavatelé" Description="" ProjectImpact="20"
MinQ="300">
- <activity Id="A26" Name="Shromáždění požadavků" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A10" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="6" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A27" Name="Analýza současné datové struktury" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A02" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="12" />
</activity>
- <activity Id="A28" Name="Návrh základní funkční specifikace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A26" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="7" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A29" Name="Návrh datové struktury" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A27" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="13" />
</activity>
- <activity Id="A30" Name="Návrh GUI" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A29" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="12" />
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</activity>
- <activity Id="A31" Name="Příprava a prezentace návrhu" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A30" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="19" />
</activity>
- <activity Id="A32" Name="Dopracování podle požadavků zákazníka"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A30" Lock=""
ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="9" />
</activity>
- <activity Id="A33" Name="Programování grafického rozhraní" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A32,A18" Lock="" ProgressAdd="9">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="4" />
</activity>
- <activity Id="A34" Name="Programování aplikační logiky" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A32,A18" Lock="" ProgressAdd="9">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="5" />
</activity>
- <activity Id="A35" Name="Tvorba technické dokumentace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A33,A34" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="2" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="2" />
</activity>
- <activity Id="A36" Name="Tvorba uživatelské dokumentace" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A33,A34" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="3" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A37" Name="Základní testy" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A33,A34" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="test" QAdd="8" />
</activity>
- <activity Id="A38" Name="Rozšířené testy" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A37" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="test" QAdd="16" />
</activity>
- <activity Id="A39" Name="Import dat" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A37" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="9" />
</activity>
- <activity Id="A40" Name="Školení uživatelů" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A39" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="edu" QAdd="15" />
</activity>
- <activity Id="A41" Name="Předání modulu zákazníkovi" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A39" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="1" />
</activity>
</product>
- <product Name="Vývoj modulu - odběratelé" Description="" ProjectImpact="20"
MinQ="650">
- <activity Id="A42" Name="Shromáždění požadavků" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A10" Lock="" ProgressAdd="20">
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<ActivityAbility rID="anal" QAdd="8" />
</activity>
<activity Id="A43" Name="Analýza současné datové struktury" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A02" Lock="" ProgressAdd="10">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="12" />
</activity>
<activity Id="A44" Name="Návrh základní funkční specifikace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A42" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="4" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="3" />
</activity>
<activity Id="A45" Name="Návrh datové struktury" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A44" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="dbcr" QAdd="11" />
</activity>
<activity Id="A46" Name="Návrh GUI" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A45" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="7" />
</activity>
<activity Id="A47" Name="Příprava a prezentace návrhu" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A46" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="19" />
</activity>
<activity Id="A48" Name="Dopracování podle požadavků zákazníka"
Description="" Image="" Required="1" Predecessor="A46" Lock=""
ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="anal" QAdd="4" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="2" />
</activity>
<activity Id="A49" Name="Programování grafického rozhraní" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A48,A18" Lock="" ProgressAdd="5">
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="4" />
</activity>
<activity Id="A50" Name="Programování aplikační logiky" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A48,A18" Lock="" ProgressAdd="5">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="5" />
</activity>
<activity Id="A51" Name="Tvorba technické dokumentace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A49,A50" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="2" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="2" />
</activity>
<activity Id="A52" Name="Tvorba uživatelské dokumentace" Description=""
Image="" Required="0" Predecessor="A49,A50" Lock="" ProgressAdd="17">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="3" />
<ActivityAbility rID="aspd" QAdd="3" />
</activity>
<activity Id="A53" Name="Základní testy" Description="" Image=""
Required="1" Predecessor="A49,A50" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="test" QAdd="5" />
</activity>
<activity Id="A54" Name="Rozšířené testy" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A53" Lock="" ProgressAdd="15">
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<ActivityAbility rID="test" QAdd="11" />
</activity>
- <activity Id="A55" Name="Import dat" Description="" Image="" Required="1"
Predecessor="A53" Lock="" ProgressAdd="50">
<ActivityAbility rID="sql" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A56" Name="Školení uživatelů" Description="" Image=""
Required="0" Predecessor="A55" Lock="" ProgressAdd="34">
<ActivityAbility rID="edu" QAdd="17" />
</activity>
- <activity Id="A57" Name="Předání modulu zákazníkovi" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A55" Lock="" ProgressAdd="100">
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="1" />
</activity>
- <activity Id="A58" Name="Detailní průzkum firemních procesů" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A44" Lock="" ProgressAdd="25">
<ActivityAbility rID="crm" QAdd="14" />
<ActivityAbility rID="projman" QAdd="3" />
</activity>
- <activity Id="A59" Name="Návrh rozšířené funkční specifikace" Description=""
Image="" Required="1" Predecessor="A58" Lock="" ProgressAdd="15">
<ActivityAbility rID="crm" QAdd="21" />
</activity>
</product>
<resource Name="(vedoucí projectu)" Description="" Photo="" Cost="16000"
Type="F">
<ResourceAbility rID="projman" Eff="0.70" />
<ResourceAbility rID="anal" Eff="0.85" />
<ResourceAbility rID="edu" Eff="0.55" />
<ResourceAbility rID="test" Eff="0.50" />
</resource>
<resource Name="Lukáš Hnědý" Description="002.htm" Photo="002.png"
Cost="12000" Type="F">
<ResourceAbility rID="anal" Eff="0.80" />
<ResourceAbility rID="dbcr" Eff="0.65" />
<ResourceAbility rID="sql" Eff="0.95" />
<ResourceAbility rID="test" Eff="0.10" />
</resource>
<resource Name="Jindřich Červený" Description="003.htm" Photo="003.png"
Cost="9000" Type="F">
<ResourceAbility rID="anal" Eff="0.20" />
<ResourceAbility rID="graf" Eff="0.52" />
<ResourceAbility rID="aspd" Eff="1.00" />
<ResourceAbility rID="test" Eff="0.10" />
<ResourceAbility rID="edu" Eff="0.30" />
</resource>
<resource Name="Petra Fialová" Description="004.htm" Photo="004.png"
Cost="3000" Type="P">
<ResourceAbility rID="test" Eff="1.00" />
</resource>
<resource Name="Romana Oranžová" Description="005.htm" Photo="005.png"
Cost="8000" Type="P">
<ResourceAbility rID="graf" Eff="1.00" />
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</resource>
- <resource Name="Milan Zelený" Description="006.htm" Photo="006.png"
Cost="15000" Type="P">
<ResourceAbility rID="anal" Eff="0.82" />
</resource>
- <resource Name="Jakub Žlutý" Description="007.htm" Photo="007.png"
Cost="11000" Type="P">
<ResourceAbility rID="zsw" Eff="0.90" />
</resource>
- <resource Name="Libor Modrý" Description="008.htm" Photo="008.png"
Cost="16000" Type="P">
<ResourceAbility rID="crm" Eff="0.70" />
</resource>
- <resource Name="Radim Bílý" Description="009.htm" Photo="009.png"
Cost="14000" Type="P">
<ResourceAbility rID="seng" Eff="0.89" />
</resource>
- <resource Name="Radka Černá" Description="010.htm" Photo="010.png"
Cost="19000" Type="P">
<ResourceAbility rID="crm" Eff="0.95" />
</resource>
</project>
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