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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je uplatnění metod projektového managementu při 

sestavení projektového plánu na konkrétním problému ze skutečného prostředí. 

Popisuje, které nástroje projektového managementu budou použity pro posouzení 

průběhu projektu a jeho efektivitu, přičemž tyto nástroje zároveň uvádí do praxe. Na 

základě analýz provedených těmito nástroji uvádí způsoby, jakými lze zoptimalizovat 

plán projektu.  

Abstract 

The subject of this bachelor’s thesis is application of project management methods in 

designing a project plan in a specified real-world problem. It describes which tools of 

project management will be used for evaluating the progress of a project and its 

effectiveness while implementing these tools to action. Based on analysis performed by 

these tools it shows ways to optimize the project plan. 
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ÚVOD 

V současné době je slovo projekt velice aktuální a taktéž často zmiňováno. Z médií o 

svých vizích a realizacích zasvěceně mluví projektoví manažeři, politici hovoří a 

projektování nové infrastruktury, v ulici se mluví o projektu nového obchodního centra. 

Avšak aniž bychom si to uvědomovali, termín projekt se nám nenápadně dostává pod 

kůži nejen v profesním, ale i v osobním životě. V dnešní uspěchané společnosti je pro 

každého důležité, aby si dovedl svůj den efektivně naplánovat, abychom dosáhli svých 

plánů za co nejkratší čas a současně vynaložili co nejméně prostředků. A tak 

nevědomky zmiňujeme termíny, které jsou tak často skloňovány v odvětví projektového 

managementu.  

Existuje mnoho důvodů proč se stát projektovým manažerem. Mně osobně se nejvíce 

zamlouvají formulace uvedené v knize Projektový management pro praxi. Pánové 

Stephen Barker a Rob Cole zde uvádějí: 

• Je to zajímavá a náročná práce, při které bude vaši pozornost vždy zaměstnávat 

nějaký problém. 

• Uspokojení z dobře vykonané práce je o mnoho větší, pokud člověk u něčeho 

stojí od počátku až do konce. 

• Různorodost je jednou ze základních charakteristik projektu a vždy je možnost 

naučit se něco nového. 

• Jelikož se jedná o práci s lidmi, projektový manažer se vždy pohybuje 

v kolektivu zajímavých a inspirujících lidí. 

• Svět se jen velice těžko dostane do situace, kdy by nebylo třeba realizovat žádné 

projekty. (1) 

 

Ve své bakalářské práci se věnuji zejména zpracování přípravné fáze a plánování 

konkrétního projektu, a to za pomoci zvolených metod řízení projektů. Na základě 

výsledků analýz vybraných metod lze posoudit, jakým způsobem se projekt bude chovat 

v průběhu své realizace a následně tyto poznatky využít k rozhodnutí, zda je nutné 

jednotlivé kroky optimalizovat pro dosažení námi kýženého cíle. Zároveň jsou použity i 

metody, které sice nespadají přímo pod projektový management, jejich použití a 
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význam pro plánování a následné rozhodnutí o realizaci projektu je natolik kritický, že 

je jich využito téměř v každém projektu, realizovaném jako finanční investice. 

Projekt, který je použitý při zpracování práce, je společnou snahou dvou fotografů o 

zřízení a vybavení fotografického ateliéru v Českých Budějovicích. Jedním z těchto 

fotografů je sám autor práce, druhým je můj dlouholetý kolega v oblasti portrétní 

fotografie v Jižních Čechách. Jelikož si nepřeji podcenit investici takového rozsahu, 

rozhodl jsem se nejdříve pohlédnout na tento problém z hlediska projektového 

managementu, zpracovat plán projektu a pokusit se o jeho optimalizaci před tím, než by 

bylo v případě plánu splňujícího požadavky postoupeno k fázi realizace. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Stanoveným cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu plánu pro projekt a jeho 

optimalizace aplikací metod projektového managementu tak, aby naplňovat požadavky 

stanovené zadavateli. Projekt sám se zabývá zřízením a vybavením fotografického 

ateliéru v Českých Budějovicích. Pokud se během analýz zjistí, že projekt je možné 

zrealizovat v rámci požadavků, postoupí se následně k jeho realizaci, což však již není 

předmětem této práce. 

V části analýzy současného stavu je uvedeno, proč bylo rozhodnuto o realizaci projektu 

zřízení fotoateliéru, jaké přínosy tento projekt bude mít pro zadavatele i pro okolí 

projektu. Dále jaké obecné vybavení pro fotoateliér je vyžadováno a je taktéž určen 

finanční a časový rámec projektu. 

V praktické části bude nejdříve nutné identifikovat činnosti, které povedou ke splnění 

cíle projektu – tedy k funkčnímu, zařízenému fotoateliéru. Následně bude provedeno 

jejich seřazení do logické posloupnosti a vytvoření prvotního Ganttova diagramu, ze 

kterého se bude dále vycházet. Na tomto diagramu budou také provedeny všechny 

analýzy, ať už časové, nákladové či zdrojové. Po zhodnocení získaných informací bude 

provedeno rozhodnutí o tom, jakým způsobem je možné projekt optimalizovat za 

účelem snížení času, rizika a nákladů. Tyto optimalizace budou provedeny pomocí 

softwarových nástrojů, zejména pak softwarového nástroje Microsoft Project 2007. 

Výsledkem těchto aktivit je zpracování konkrétního doporučeného projektového plánu, 

který nejlépe splňuje zadané podmínky, což, jak je uvedeno výše je také cílem této 

práce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato část práce představuje teoretická východiska, na základě jejichž pochopení a 

znalosti můžeme aplikovat praktické analýzy. Zároveň pomáhají pochopit informace 

uvedené dále v práci. 

2.1 Projektový management 

Projektový management může být jednoduše chápán jako řízení projektů. Liší se od 

běžné formy operativního řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a 

přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. (2)   

Projektový management umožňuje dosáhnout cíle s dostupnými zdroji optimálním 

způsobem podle různých kritérií. Sledovanými projektovými ukazateli mohou být jak 

finanční ukazatele jako např. rozpočtové náklady projektu, termín dokončení nebo 

trvání projektu, tak nefinanční ukazatele, které charakterizují vliv budovaného nebo 

inovovaného díla na životní prostředí, zdraví lidí, spotřebu přírodních a energetických 

zdrojů na uživatele nebo obyvatele. Úspěšný projektový management může být 

definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, 

předpokládaných nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů, s dosažením požadovaného 

cílového výkonu nebo úrovně technologie a s akceptací zákazníka projektu. (2) 

2.2 Projekt 

Co vlastně rozumíme slovem projekt? Jelikož je toto slovo tak široce používané, 

odborníci z různých oblastí mají nepochybně obor od oboru lehce odlišný názor. 

Nicméně i když by jejich definice zněly poněkud odlišně, v jádru by všechny vycházely 

z obecně uznávaných základů a opíraly by se o stejné stavební pilíře. Němec (12, s. 11) 

definuje projekt takto: „V současnosti se vychází z anglosaského pojetí slova „project“ 

jako proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Nejde tedy jen o výsledek – 

projektovou dokumentaci, ale o tvůrčí proces. Projekt je cílevědomý návrh na 

uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“.  

Avšak tato definice neurčuje naprosto exaktně, co je projektem. Proto je důležité uvést i 

další aspekty, kterými se projekty vyznačují. Mezi obecné charakteristiky projektů patří 

zejména: 
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• mají specifický a jasný cíl 

• mají definovaný počátek a konec 

• mají finanční limitaci 

• spotřebovávají lidské zdroje a jiné než lidské zdroje 

• každý projekt je jedinečný a neopakovatelný (3). 

Kromě časových a předmětných charakteristik má projekt svá pravidla hospodaření. Z 

tohoto důvodu se na projekt též můžeme dívat jako na dočasné podnikatelské uskupení, 

které: 

• existuje po určitou dobu, která odpovídá době trvání projektu; 

• má svůj podnikatelský cíl, který má být soustředěním aktivit osob a užitím 

materiálních zdrojů naplněn; 

• má určeny finanční limity podnikání – disponibilní finanční zdroje sloužící k 

úhradě spotřebovaných zdrojů, ať už formou mezd, nákupu budov, zařízení a 

materiálu nebo formou pronájmu; 

• má svou organizační strukturu, která zajišťuje výkon řízení, koordinace prací a 

sdílení odpovědnosti za naplnění podnikatelského cíle; 

• má určitou míru samostatnosti v rozhodování; 

• existuje v určitém podnikatelském prostředí, které v rámci stávajících vztahů 

přispívá k vytváření pozitivních podmínek i omezení. 

2.2.1 Trojimperativ projektu 

Z výše uvedeného můžeme odhalit tři hlavní charakteristiky – tři imperativy (základny) 

projektového managementu, které definují prostor, v němž se podle vytyčených cílů 

vytváří určitá nová hodnota – produkt projektu definovaný jako výstup nebo výsledek 

projektu. Jsou to:  

• Čas, který je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu; 

• Zdroje , které jsou projektu přiděleny a které budou průběžně užívány a čerpány, 

představují vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly, které jsou 

pod přímou kontrolou manažera projektu. 

• Náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení. (4) 
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Jelikož lze uvedený trojimperativ zobrazit také jako rovnostranný trojúhelník, kde na 

každé straně leží jedna z uvedených charakteristik, intuice napovídá, že dosažení 

žádoucí hodnoty na každé straně bude velice obtížné. V praxi to poté často vypadá tak, 

že důležitým úkolem projektového manažera je najít takový kompromis, který 

neporušuje přání zákazníka ani v jednom z těchto omezení. 

 
Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Převzato z (12, s. 20)) 
 

2.3 Proces řízení projektu 

Projekt ve svém vývoji prochází několika etapami, kterým odpovídají příslušné 

specifické činnosti. Proces řízení tedy můžeme například rozčlenit: 

2.3.1 Zadávací fáze projektu 

V této části je kritické stanovit konkrétní cíle projektu a určitými metodami, které pro 

tuto práci nejsou podstatné stanovit jejich objektivní přínos. Jak uvádí Rosenau 

(4, s. 71): „Definice cílů a rozsahu musí popisovat, co má být uděláno. Měla by 

obsahovat všechny specifikace, které budou použity. Měla by určovat měřitelná, hmotná 

a ověřitelná akceptační kritéria, aby nevznikly pochybnosti, zda konečný výstup je 

skutečně přijatelný. Velmi usnadní situaci, když víte, která dimenze „trojimperativu“ je 

pro zadavatele nejdůležitější, která je druhá v pořadí, a která je nejméně důležitá.“ 

Zadávací dokumentace 

Přináší zadání pro jednoho nebo více externích dodavatelů podle specifikace v Popisu 

projektu. Zadávací dokumentace je vytvořena v takovém formátu, jak vyplývá z 

aktuální dikce daného zákona nebo z interní firemní legislativy. Zadávací dokumentace 
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má většinou 3 části. První část – oznámení o existenci zakázky pro uveřejnění v 

relevantních médiích, druhá část – podrobná plnohodnotná zadávací dokumentace a třetí 

část – interní metodika vyhodnocení výběrového řízení. (5) 

2.3.2 Plánovací fáze projektu 

Efektivní projektový plán má následující vlastnosti:  

o Identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému dokončení projektu.  

o Obsahuje harmonogram pro načasování těchto úkolů a souvisejících milníků. 

o  Definuje potřebné zdroje se zárukou jejich dostupnosti v patřičnou dobu a 

zohledňuje nasazení těchto zdrojů a jejich řízení.  

o  Má rozpočet nákladů pro každý úkol.  

o  Obsahuje odpovídající rezervu pro nepředvídatelné události.  

o  Je věrohodný jak pro předpokládané realizátory, tak pro management. (4) 

Z tohoto lze odvodit, že plány usnadňují manažerský controlling a obecné sledování 

průběhu projektu, přičemž zároveň snižují možnost výskytu a dopad vyskytnuvších se 

problémů. Zároveň tato fáze projektového managementu je stěžejní pro tuto práci. 

2.3.3 Schvalovací fáze projektu 

V této fázi předkládá projektový manažer zpracovanou projektovou dokumentaci ke 

schválení svému nadřízenému či klientovi, který se na základě informací v ní uvedené 

rozhodne, zda projekt postoupí do další fáze či bude vrácen do stádia plánování a 

vyžádá si určité změny. 

2.3.4 Realizační fáze projektu 

Pro tuto fázi je naprosto rozhodující mít kvalitně zpracovaný tzv. aktuální plán projektu, 

což je v podstatě rozvrh činností tak, jak mají jít postupně za sebou. Tento rozvrh by 

měl být schválen v předchozí části zejména na základě své časové a zdrojové 

přípustnosti. Projekt je časově přípustný tehdy, když jsou splněny všechny vazby mezi 

činnostmi a jsou respektována všechna časová omezení činností. Projekt je zdrojově 

přípustný tehdy, jestliže v každém okamžiku mezi zahájením a ukončením projektu jsou 

všechny činnosti zdrojově zabezpečeny, to znamená, že žádný zdroj není přetížen. (6) 

Podmínkou zdrojové přípustnosti je přípustnost časová. Rozvrh projektu může být v 
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průběhu prací na projektu měněn, změny se však mohou týkat pouze nehotové části 

projektu. 

V realizační fázi projektu zodpovídá projektový manažer zejména za tyto činnosti: řídí 

projektový tým pro realizaci projektu podle kontraktu, zodpovídá za kompletní 

dokumentaci pro subdodavatele, provádí controlling realizačního procesu, aktualizuje a 

interpretuje projektový model v reálném čase, plánuje rozdělení zdrojů podle aktuálního 

stavu projektu, kontroluje přejímky, kontroluje požadované testy, licence a kompletnost 

projektové dokumentace a pravidelně vypracovává zprávy o vývoji projektu pro 

zákazníka. (7) 

2.4 Identifikace činností projektu 

Dle Aleny Svozilové v (2, s. 127): „Aby bylo možné provázat časový rámec a rozpočet 

projektu s konkrétními cíli projektu, je nutno tyto cíle rozpracovat do dílčích úseků 

práce, jejíž obsah, časová náročnost i úsilí, které musí vynaložit členové projektového 

týmu pro jeho splnění, bude lépe předvídatelné. Takto rozpracované cíle je potom 

možno provázat s časovým a finančním plánem, který je základem hlavního dokumentu, 

podle kterého je pak projekt řízen – projektového plánu.“ 

Podrobným rozpisem prací se rozumí hierarchická struktura úseků práce zajišťující 

splnění stanoveného cíle projektu. Obvykle bývá zpracován ve formě závazného 

dokumentu, ze kterého vychází následující: 

• Logická hierarchie jednotlivých dílčích cílů projektu, přičemž hlavní cíl projektu 

musí být dosažen dosažením těchto dílčích cílů. 

• Časový plán projektu – harmonogram. 

• Rozpis zapojení jednotlivých pracovníků a určení odpovědností za dílčí aktivity. 

• Plán čerpání nákladů, kde taktéž platí, že celkové náklady projektu se rovnají 

součtu všech nákladů dílčích. 

• Známé skutečnosti, pravděpodobné okolnosti a nejistoty pro vytvoření analýzy 

rizik projektu. 
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Obrázek 2: Činnosti vyplývající z podrobného rozpisu prací (Převzato z: (1, s. 128)) 

 

2.4.1 Work Breakdown Structure 

Základním přístupem k odhalení jednotlivých činností potřebných pro realizaci projektu 

je hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé úrovně až na úroveň, kdy je možné 

tyto pracovní balíky efektivně řídit. Tento rozpad je nazýván hierarchická struktura 

prací (v anglickém originále častěji používané WBS). Proces tvorby WBS slouží 

k nalezení a zpřesnění všech činností potřebných k tomu, aby mohl být projekt úspěšně 

realizován. (8) 

Jak zmiňují Doležal, Lacko, Máchal a kol (9, s. 142).: „Jedna se o stromovou strukturu, 

která je předpokladem toho, že se nezapomene na nic důležitého, a na druhé straně je 

pojistkou, že se nebudou dělat zbytečné činnosti.“  

Úroveň dekompozice je zcela závislá na konkrétním projektovém manažerovi a dle 

povahy konkrétního prvku, zkušenosti aktuálního projektového týmu a organizačních 

zvyklostí mohou být také jednotlivé elementy struktury rozloženy do jiné úrovně 

detailů, než jiné. Obvyklou hloubkou WBS je zpracování do tří nebo čtyř úrovní, pokud 

je toto překročeno, bývá obecně doporučeno zakládat takzvané subprojekty – části 
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komplexního projektu, které jsou samy řízeny jako menší projekt a jejichž výstupy 

dohromady vytvoří výstupy vyššího, komplexnějšího projektu. (8) 

Hierarchická struktura je avšak pouhým výčtem prvků bez jakýchkoli dalších 

návazností (zpravidla je třeba stanovit logickou návaznost jednotlivých činností). Tato 

časová souslednost je posléze doplněna dalšími metodami. (9) 

Osvědčeným postupem sestavení adekvátního a přesného rozpisu je: 

• Připravení podkladů z podobných již realizovaných projektů 

• Brainstorming klíčových členů týmu 

• Vytvoření prvotní hierarchické struktury 

• Provedení kontroly zdola nahoru tak, aby bylo jisté, že součinností všech 

detailních kroků bude dosaženo požadovaných výsledků postavených 

hierarchicky výše. (10) 

Obrázek 3: Příklad struktury WBS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Až nejnižší úroveň rozpadu jsou činnosti, které se budou fakticky realizovat v realizační 

fázi projektu. Veškeré další nadřazené prvky struktury jsou jen souhrnem níže 

realizovaných prvků a slouží jen pro controllingové účely.  

3. úroveň

2. úroveň

1. úroveň Projekt

Výstup 
projektu 1

Činnost 
1.1

Činnost 
1.2

Výstup 
projektu 2

Činnost 
2.1
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2.5 Časová analýza projektu 
Jedním ze základních kritérií realizace každého projektu je nepochybně doba, která je 

nutná k jeho dokončení. Výsledkem korektního provedení časové analýzy je nejenom 

celková doba trvání projektu, ale i termíny zahájení a ukončení jednotlivých činností. 

Pro tuto metodu je dále uvedena teorie k metodě CPM, která je pro tento projekt 

využita. 

2.5.1 Metoda CPM 
Metoda kritické cesty pomáhá určit, jaké činnosti z celého projektu leží na kritické 

cestě, a tedy mají zásadní vliv na plynulý průběh akce. Její hlavní úkol spočívá 

v naplánování dílčích činností takovým způsobem, aby byl projekt dokončen 

v nejkratším možném časovém termínu. Metoda uvažuje o projektu z hlediska činností, 

jejich vzájemných vazeb a jednotlivých dob trvání, přičemž s využitím těchto informací 

je možné celý projekt znázornit v síťové posloupnosti, například pomocí síťového grafu 

nebo Ganttova diagramu. Existují činnosti, které mají časovou rezervu, tzn. U kterých je 

možná určitá časová variabilita z hlediska doby realizace. Na druhé straně jsou operace 

ležící na kritické cestě, které určují minimální možnou dobu realizace bez časových 

prodlev. Abychom mohli uvažovat o zkrácení doby projektu, musíme provést analýzu 

kritické cesty. (11) 

Analýzu provádíme metodou vpřed – u projektů, které nejsou příliš komplikované. 

Začínáme od začátku a zjišťujeme činnosti, které mohou být vykonány v návaznosti po 

ukončení předcházejících již ukončených činností. Definujeme nejdříve možné začátky. 

Informace pak sepisujeme do tabulky. (12) 

Analýzu provádíme metodou zpět – začínáme od konce a ptáme se na otázku, které 

činnosti musí být dokončeny, aby bylo možno začít stávající operace. Analýzu zpět 

provádíme u složitějších projektů, se kterými nemáme příliš velké zkušenosti. (12) 

Metoda CPM vypočítává následující data (pro projekty s délkami činností stavenými ve 

dnech) pro každou činnost: 

• Nejdříve možný začátek je nejčasnější datum, ve kterém může daná činnost 

začít. 
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• Nejpozději možný začátek je nejpozdější datum, kdy může daná činnosti začít, 

aniž by při tom ohrozila celkovou dobu trvání projektu. 

• Nejdříve možný konec je nečasnější datum, ve kterém může daná činnost 

skončit. 

• Nejdříve možný konec je nejpozdější datum, kdy může daná činnost skončit, 

aniž by při tom ohrozila celkovou dobu trvání projektu. (13) 

Dalším významným konceptem k pochopení je časová rezerva. Je to čas, po který se 

může daná činnost pozdržet při zachování původní délky trvání projektu a je určena 

jako rozdíl mezi nejdříve možným začátkem a nejpozději možným koncem. Činnosti 

ležící na kritické cestě projektu mají tuto časovou rezervu nulovou. (13) 

2.5.2 Ganttův diagram 

Je přehlednějším nástrojem jak pro zobrazení projektu ve fázi plánovací, tak pro 

samotnou realizaci. Dává ucelený obrázek pro následnou kontrolu naplánovaných 

činností. Jedná se o grafickou metodu, která může sloužit jako doplněk k výše uvedené 

analýze CPM. Pro tento diagram je typické, že v průběhu projektu se do něj 

zaznamenávají změny, které nastaly. Výsledný diagram pak může mít jiný tvar než 

původně plánovaný. Na druhou stranu umožňuje snadněji porovnat případné rozdíly, 

díky kterým můžeme eliminovat případné nedostatky pro další projekty. (14) 

 

Tabulka 1: Ukázka Ganttova diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

Činnost Týdny 

A     
             

  

B 
  

      
          

  

C 
  

    
           

  

D 
     

            
    

  

E 
           

    
  

  

F                                 

 

Z obecného Ganttova diagramu nelze jednoznačně určit provázanost jednotlivých 

úkolů, tuto nevýhodu úspěšně řeší rozšířený Ganttův diagram v softwaru Microsoft 

Project 2007. (15) 
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2.6 Zdrojová analýza projektu 
Postup provádění libovolného projektu není závislý pouze na návaznosti jednotlivých 

činností a na dobách jejich trvání, ale také na počtu pracovníků, strojů, množství 

materiálu nebo jiných zdrojů, které jsou pro jednotlivé činnosti nezbytné. Možnost 

souběhu několika činností je omezena nejen technologickými návaznostmi, ale také 

současnými požadavky na různé zdroje. 

Dle Doležala, Lacka, Máchala a kol. (9 s. 480): „Zdroji (projektu) jsou buď lidé, anebo 

věci. Lidskými zdroji jsou míněni všichni v rámci konkrétní organizační jednotky nebo 

pracovníci, kteří mají určité dovednosti. Jakýkoliv druh zařízení je věcný zdroj. Pokud 

lze nějaké věci přiřadit kalendáž, tzn. Je přiřaditelný nějaký časový fond, jedná se o tzv. 

pracovní zdroj (a má podobné charakteristiky jako lidské zdroje – služební automobil, 

zasedací místnost, bagr, …). Pokud ne, jedná se o zdroj materiálový (cihly, písek, …), 

kde je rozhodující pouze množství a cena.“ 

Z hlediska požadavků činností na disponibilní zdroje se setkáváme se dvěma typy 

problémů: 

• jak rozvrhnout realizaci projektu při omezených zdrojích a přitom ho ukončit v 

nejkratším možném čase, 

• jak naplánovat realizaci jednotlivých činností, aby byly požadavky na zdroje 

pokud možno rovnoměrné a zároveň přitom dodržet plánovaný termín 

dokončení celého projektu. (16) 

Nasazení zdrojů je závislé na trvání jednotlivých činností projektu, a velice úzce souvisí 

s časovým plánem projektu. Je proto logické, že téměř každá změna doby trvání 

činnosti nebo časového plánu projektu přináší nutnost revize a možné změny plánu 

přidělení zdrojů k jednotlivým činnostem. (9) 

Výstupy kapacitního plánování zdrojů jsou zpravidla uvedeny: 

• v tabulkové formě pro potřeby sumarizace zdrojů číselně, 

• v grafické formě zejména jako histogramy (sloupcové grafy) potřebných zdrojů 

v závislosti na čase, kde vodorovná osa představuje čas, přičemž osa svislá 

uvádí procentní vytížení jednotlivých uvažovaných zdrojů. (12) 
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Graf 1: Ukázka histogramu vytížení pracovníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

2.7 Nákladová analýza projektu 

Jakýkoli projekt vyžaduje pro svou realizaci určité náklady. Samozřejmou snahou je 

tyto náklady minimalizovat. Projekt by tak měl být naplánován tak, aby mohl být 

realizován s použitím co nejmenšího množství prostředků. Snižování prostředků však 

může vést k prodlužování doby trvání projektu, což je nežádoucí jev. Je tedy třeba najít 

optimální kombinaci těchto dvou tendencí. Závislost nákladů na době trvání může být 

vyjádřena dvěma způsoby. 

• Náklady rostou se zkracováním doby trvání činností, protože musí být 

vynaloženy dodatečné prostředky na jejich dokončení v kratším čase (lepší 

technologie, výkonnější technika, lépe kvalifikovaní pracovníci). Tato závislost 

je nejčastěji používána pro chování přímých nákladů v závislosti na délce 

jednotlivých činností. 

• Náklady s rostoucí dobou rostou, protože je za delší dobu celkově vynaloženo 

více prostředků na provádění činností nebo projektu (s prodlužováním úkolů 

rostou náklady na skladování, na pronájem zařízení staveniště, na energii atd.). 

Tento vztah lze využít při konstrukci nepřímých nákladů souvisejících s 

projektem jako celkem. (16) 
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2.8 Analýza rizik projektu 

Riziko je dle IPMA1 v (17 s. 261) definováno jako: „Nejistá událost nebo podmínka, 

která, pokud nastane, má pozitivní nebo negativní účinek na cíle projektu.“ 

 
Obrázek 4: Ilustrace definice rizika projektu (Převzato z: (9 s. 41)) 

Rizikem se pro potřeby projektového managementu rozumí určitá nejistota, která může 

projekt ovlivnit jak pozitivně (zde zejména pokud je vstup do rizika dobrovolný, s cílem 

dosáhnout pozitivního výsledku), tak negativně. Z principu rizika jako nejistoty je 

nemožné předem s jistotou vědět, zda k dopadu rizika na projekt skutečně dojde a proto 

klade vysoké nároky na proces rozhodování o tom, jak se v případě uskutečnění rizika 

zachovat (1). 

  

                                                           
1 IPMA – International Project Management Association 
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Obrázek 5: Spektrum nejistoty (Převzato z: (9 s. 29)) 

Cílem analýzy rizik projektu je tedy identifikovat ono „známé neznámé“ a s touto 

informací následně pracovat v obecném řízení rizik. 

Procesy analýzy jsou určeny standardem společnosti IPMA následovně: 

• Identifikace rizik, 

• Posouzení rizik, 

o Kvantitativně 

o Kvalitativně 

• Odezvy na zjištěná rizika projektu, 

o Pasivní přijetí rizika – akceptace; 

o Pojištění nepříznivé události – přenesení; 

o Zmírnění rizika  - snížení hodnoty rizika; 

o Vyloučení rizika nalezením jiného řešení, které rizikovou událost 

neobsahuje; 

o Vytvoření časové, nákladové nebo zdrojové rezervy – kompenzace; 

o Vytvoření záložního plánu (17). 

Techniky identifikace rizik opět podle IPMA: 

• Kontrolní seznam (checklist) – systematická kontrola předem stanovených 

podmínek a opatření; 
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• Bezpečnostní kontrola (safety audit) – postup hledání potencionálně možné 

nehody či provozního problému. Je používán připravený seznam otázek a 

matice pro skórování rizik; 

• Co se stane když (what-if analysis) – diskuse a hledání nápadů, ve které 

skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo 

vyslovuje úvahy o možných událostech; 

• Brainstorming (9). 

Dále pak různé typy analýz: 

• Analýza stromu událostí  

- Sledování průběhu procesu na základě dvou událostí – příznivé a 

nepříznivé. Jedná se o graficko-statistickou metodu – vznik rozvětveného 

stromu, ze kterého se stanovují rizika. 

• Využití simulačních nástrojů 

- Jedná se o možnost projektu jako celek sestavit s podporou především 

softwarových produktů. Umožňuje měnit vstupní veličiny a vytvářet tak 

jednotlivé alternativy projektu. Kvalitní simulační nástroje umožní 

simulovat také vývoj veličin v čase. 

• Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) 

2.9 Metoda RIPRAN 

Metoda RIPRAN představuje empirickou metodu pro analýzu rizik projektů. Pro tuto 

metodu je charakteristické pojetí analýzy rizika jako procesu. Metoda je navržena tak, 

že respektuje zásady pro Risk Project Management, popsané v 

materiálech PMI2 a IPMA. Metoda je vhodná k použití zejména, pokud má tým 

zpracovávající analýzu dostatek podkladů o projektu a hlubší znalost dané 

problematiky. (18) 

                                                           
2 Project Management Institute 
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Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků, které úzce korelují s výše 

uvedenou metodikou IPMA: 

• Identifikace nebezpečí projektu; 

• Kvantifikace rizik projektu; 

• Reakce na rizika projektu; 

• Celkové posouzení rizik projektu. (19) 

Pro kvantifikaci projektových rizik umožňuje metoda RIPRAN jak numerickou, tak 

verbální verzi. 

Tabulka 2: Tabulka verbálních hodnot pravděpodobnosti (Převzato z: (9)) 

Vysoká pravděpodobnost  VP nad 66% 

Střední pravděpodobnost SP 33% - 66% 

Nízká pravděpodobnost NP méně než 33% 

 

Tabulka 3: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (Převzato z: (9)) 

Velký nepříznivý dopad na projekt VD Ohrožení cíle projektu 

    Ohrožení koncového termínu projektu 

    Možnost překročení celkového rozpočtu projektu 

    Škoda více než 20% z hodnoty projektu 

Střední nepříznivý dopad na projekt SD Škoda 0,51 - 19,5% z hodnoty projektu 

    
Ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů některé 
dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné 
akční zásahy do plánu projektu 

Malý nepříznivý dopad na projekt MD Škody do 0,5% z celkové hodnoty projektu 

    Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu 

 

Tabulka 4: Vazební přiřazení pro verbální hodnoty rizika (Zdroj: Převzato z (9)) 

  VD SD MD 

VP Vysoká hodnota rizika - VHR Vysoká hodnota rizika - VHR Střední hodnota rizika - SHR 

SP Vysoká hodnota rizika - VHR Vysoká hodnota rizika - VHR Nízká hodnota rizika - NHR 

NP Nízká hodnota rizika - NHR Nízká hodnota rizika - NHR Střední hodnota rizika - SHR 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

Zásadním problémem identifikovaným v rámci této práce bylo zjištěno postavení dvou 

fotografů (Jana Hrubého a Jiřího Hazuky) na českobudějovickém trhu fotografických 

služeb. V rámci řešení tohoto problému jsou předloženy návrhy, jakým způsobem 

optimalizovat z projektového hlediska již dříve zvolené řešení, kterým je založení 

fotoateliéru Hazuka, Hrubý, s.r.o. Jelikož je plán projektu zpracovávaný v rámci práce 

projektem novým, předtím neopakovaným a zároveň se projekt zabývá projektovou 

stránkou zřízení podnikatelského subjektu, je kritické se ve fázi předprojektových 

analýz zaměřit na zjištění samotné vhodnosti realizace projektu ještě před tím, než 

budou provedeny další činnosti vedoucí ke zpracování komplexnějšího plánu projektu. 

Oba budoucí společníci se věnují komerční fotografii již více než 1,5 roku, přičemž 

postupně přesouvají zaměření svých fotografických prací od fotografie reportážní 

k fotografii portrétní, fashion a glamour fotografii. Zejména z této změny povahy 

zakázek pramení potřeba pevného fotografického studia. Ačkoliv je možné dosáhnout 

ve výsledné fotografii ateliérového vzhledu i při fotografování tzv. na lokaci, tento 

způsob je časově i nákladově neúměrně náročný, logisticky složitý a pro budoucí 

zakázky také poměrně neprofesionální. 

Hlavním důvodem realizace projektu je tedy zkvalitnění a rozšíření služeb 

poskytovaných oběma fotografy a díky tomu následné umožnění získávání kvalitnějších 

a lukrativnějších zakázek zejména na poli fashion a glamour fotografie. 

Návrh projektu počítá s investicí 600 000 Kč do zřízení fotoateliéru, přičemž následný 

provoz již budou zařizovat oba fotografové sami na základě vlastních strategických 

plánů, které již nejsou součástí návrhu projektu. Z těchto 600 000 Kč bude 20 000 Kč 

z vlastních prostředků zadavatelů a zbylých 580 000 Kč bude ziskáno formou 

podnikatelského úvěru. Avšak z ekonomického hlediska by se v případě investičního 

projektu mělo zcela jistě jednat o investici ziskovou, proto je součástí tohoto plánu i 

projekce nákladů a výdajů po dobu 1 roku i po skončení trvání projektu samotného. 

Termín realizace projektu je určen začátkem na 1. července 2012, kdy budou mít oba 

fotografové za sebou státní závěrečnou zkoušku na vysoké škole a budou se tedy moci 
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plně věnovat realizaci projektu a ukončením 1. ledna 2013, kdy má být zahájen 

oficiální provoz fotoateliéru. 

Největším přínosem projektu pro okolí je zcela jistě zvýšení kvality nabídky 

fotografických ateliérových prací, které jsou v městě České Budějovice subjektivně 

hodnoceny jako podprůměrné. V případě úspěchu bude taktéž nabídnuto pracovní místo 

asistenta, který by snížil časové vytížení dvou fotografů, kteří by si do té doby asistovali 

vzájemně. Pro složitější zakázky bude třeba najímat externí vizážistky, stylisty a 

kadeřníky, přičemž zvýšení jejich obratu může být také považováno za externí přínos 

projektu. 

3.1  Identifika ční listina projektu 

Na základě zadaných požadavků byla formulována identifikační listina projektu, která 

je uvedena  níže: 

Název projektu: Zřízení fotoateliéru Hazuka, Hrubý, s.r.o. 

Cíl projektu : Investice 600 000 Kč do založení společnosti Hazuka, Hrubý, s.r.o. a 

otevření fotoateliéru zabývajícího se poskytováním fotografických služeb nejpozději 1. 

ledna 2013. 

Datum zahájení projektu: 1. července 2012 

Datum ukončení projektu: 1. ledna 2013 

Rozpočet projektu : 600 000 Kč 

Projektový tým: Jan Hrubý – manažer projektu, Jiří Hazuka 

Milníky projektu : 

1. Zahájení projektu 1. července 2012, 

2. Ukončení analýz a rozhodnutí o pokračování v investici, 

3. Ukončení administrativní části, 

4. Předání hotové stavby, 
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5. Otevření ateliéru. 

3.1.1 SMART hodnocení cíle projektu 

Cíl projektu definovaný v identifikační listině splňuje všechny podmínky metodiky 

SMART pro hodnocení kvality cílů v projektovém managementu. (9) 

S – Specifičnost – Cíl projektu jasně určuje investici do založení společnosti a jejího 

fotografického ateliéru. 

M – Měřitelnost – Cíl určuje množství finančních prostředků vložených do projektu, 

což je možné následně snadno ověřit z účetní uzávěrky. 

A – Odsouhlasenost – Oba projektoví pracovníci jsou zároveň i zadavateli projektu, 

čímž je tato podmínka z principu splněna. 

R – Realističnost – Do projektu budou vloženy prostředky v nepeněžité formě dvou 

fotoaparátů a deseti objektivů, další prostředky budou čerpány prostřednictvím úvěru. 

T – ohraničenost v čase – Zadavatelé projektu požadují ukončení projektu na termín 2. 

ledna 2013 přičemž tento časový údaj je zahrnut do cíle projektu. 

3.2 Jednotlivé činnosti projektu 

V následující tabulce jsou uvedeny činnosti projektu, které byly identifikovány metodou 

Work Breakdown Structure, jejíž graf je přiložen v příloze práce. Použití metody WBS 

vedlo k logickému rozdělení činností do čtyř bloků podle jejich zaměření a přínosů pro 

celkový cíl projektu. Činnosti jsou uvedeny včetně své návaznosti na ostatní, což bude 

uplatněno v dalších analýzách, své časové náročnosti ve dnech, která byla provedena 

kvalifikovaným odhadem v případech činností, které nebyly provedeny dříve a 

zpracováním podle dostupných norem pro činnosti, které jsou obecně známé. Dále je 

v tabulce zahrnuto, kolik členů projektového týmu je pro danou činnost zapotřebí. Jako 

základní časová jednotka pro plán projektu byl zvolen jeden den, kterému byla 

přiřazena tradiční 8 hodinová pracovní zátěž. 
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Tabulka 5: Činnosti projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

č. č. č. Činnosti 
Doba 
trvání 

Předcházející 
činnost 

Následující 
činnost 

Počet 
osob 

ZZ 

P
ře

d
p

ro
je

kt
o

vé
 

an
al

ýz
y 

ZZ1 SWOT analýza 3 - ZZ5 1 

ZZ2 Porterův model pěti konkurenčních sil 3 - ZZ5 1 

ZZ3 PESTEL analýza 3 - ZZ5 1 

ZZ4 Analýza udržitelnosti projektu 1 - ZZ5 1 

ZZ5 Rozhodnutí o pokračování v investici 1 ZZ1,ZZ2,ZZ3,ZZ4 A1, B1, B3  2 

A 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

n
í 

zá
le

ži
to

st
i 

A1 Uzavření společenské smlouvy u notáře 2 ZZ5 A2,A6 2 

A2 Zřízení účtu a složení základního jmění 1 A1 A3 1 

A3 Získání živnostenského oprávnění 7 A2 A4,A7 2 

A4 Zápis do obchodního rejstříku 6 A3 A5 1 

A5 Registrace u finančního úřadu 1 A4 A6 1 

A6 Vyřízení podkladů pro úvěr 20 A3, A5 A7 2 

A7 Vyřízení úvěru 20 A3, A6 B2 1 

B 

St
av

e
b

n
í ú

p
ra

vy
 

B1 Nalezení vhodných prostor 14 ZZ5 B2, B3 2 

B2 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 2 A7, B1 B4 1 

B3 Návrh architektonického řešení interiéru 5 ZZ5, B1 B4, B5 2 

B4 Úprava elektroinstalace 5 B2, B3 B6 Ext. 

B5 Specifické stavební úpravy 5 B2, B3 B6 Ext. 

B6 Malířské práce 2 B4, B5 B7 2 

B7 Předání hotových prostor 1 B6 C1-4,C8-9 1 

C 

Fo
to

vy
b

av
e

n
í 

C1 Pořízení fotoaparátů, objektivů a příslušenství 1 B7 C9 2 

C2 
Objednávka osvětlovací techniky, stojanů a 
nekonečných pozadí 

1 B7 C5 1 

C3 Objednávka nábytku a vybavení do zázemí 1 B7 C6 1 

C4 
Objednávka hardwarového a softwarového 
vybavení 1 B7 C7 1 

C5 
Dodání osvětlovací techniky, stojanů a 
nekonečných pozadí 

20 C2 C9 Ext. 

C6 Dodání nábytku a vybavení do zázemí 20 C3 C9 Ext. 

C7 Dodání hardwarového a softwarového vybavení 20 C4 C9 Ext. 

C8 Nákup spotřebního materiálu 2 B7 C9 2 

C9 Kompletace vybavení na místě 2 C1, C5 - C8 D, E, X 2 

D 

D
o

ko
n

čo
va

cí
 

p
rá

ce
 

D Inzerce v místních denících  10 B7 X 1 

E E Zprovoznění webových stránek ateliéru 10 B7 X 2 

X X Otevření ateliéru 1 C9, D, E -   

Po poslední činnosti každého bloku následuje v tabulce neuvedený milník, který 

fakticky odděluje jednotlivé bloky. Avšak díky možnostem souběžné realizace určitých 

činností mohou některé činnosti vystupovat ze svého bloku, díky čemuž umožní kratší 

dobu trvání celého projektu, aniž by při tom změnily kritickou cestu projektu. Toto se 



31 

týká zejména činnosti A7, která představuje dvacetidenní čekání na vyřízení úvěru ze 

strany banky, kdy by tato činnost jako poslední v bloku administrativních záležitostí 

neúměrně prodloužila dobu trvání projektu a způsobila by nevyužití zdrojů, které by 

byly tímto krokem uvedeny v nečinnost. V další kapitole je uvedeno, jak je možné 

vhodným způsobem manipulovat se začátky činností v této oblasti a tak zefektivnit celý 

projekt. 

3.3 Logický rámec projektu 

Po identifikaci základních parametrů projektu a jeho jednotlivých cílů a činností je 

vhodné tyto uvést v souvislost použitím metody logického rámce. V tabulce jsou 

některé činnosti pro zjednodušení sloučeny do jedné, jelikož v praxi sdílejí stejná rizika 

i mají stejné přínosy pro výstupy projektu, ačkoliv pro potřeby řízení je nutné je 

uvažovat jako samostatné. Jako výstupy jsou v logickém rámci přeformulovány milníky 

projektu, které s nimi do značné korespondují. Cíl projektu byl již definován výše, jako 

záměr projektu bylo určeno řešení problému zjištěného taktéž výše v rámci analýz 

problému a současného stavu.  

Tabulka 6: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
LR Popis Ukazatele Způsob ověření Rizika 

Zá
m

ě
r 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
fotografů Jana Hrubého a 
Jiřího Hazuky 

Nárůst množství 
zakázek o 40% v období 
jednoho roku 

Interní statistiky 

Neochota zákazníků 
pořizovat fotografické 
služby, vysoká 
konkurence 

C
íl 

Založení a otevření 
fotoateliéru Hazuka, Hrubý, 
s.r.o. 

Zápis do obchodního 
rejstříku a slavnostní 
otevření 

Výpis z 
obchodního 
rejstříku a 
fotoreportáž z 
otevření 

Administrativní 
prostoje, odstup 
jednoho ze společníků, 
zpoždění externích 
firem 

V
ýs

tu
p

y 

1 - Administrativní založení 
společnosti 

Společnost zapsána v 
obchodním rejstříku 

Výpis z 
obchodního 
rejstříku 

Byrokratické prostoje 

2 - Získání práv k 
nebytovým prostorám 

Smlouva o pronájmu 
nebytových prostor 

Výpis z katastru 
nemovitostí 

Neochota původních 
majitelů, neúspěšná 
jednání o výši 
nájemného 

3 - Přestavba nebytových 
prostor do požadovaného 
stavu 

Prostory ateliéru 
připraveny k použití 

Kolaudace 
Nečekané zednické 
problémy, zpoždění 
externích firem 

4 - Převedení fotovybavení 
a nákup zábleskové 
techniky 

Fotovybavení v 
hodnotě 319 000 Kč 

Účetnictví 

Neochota jednoho ze 
společníků, zpoždění 
dodávky objednaného 
zboží 
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5 - Kompletace vybavení ve 
fotoateliéru 

Ateliér připraven k 
provozu 

Interní inspekce 
Poškození zakoupeného 
vybavení,  

6 - Otevření fotoateliéru 
Slavnostní párty k 
otevření 

Fotoreportáž a 
osobní účast 

Zpoždění předchozích 
prací 

A
kt

iv
it

y 

1 - Uzavření společenské 
smlouvy 

2 dny 2 lidé 
Odstoupení jednoho ze 
společníků 

1 - Získání úvěru 40 dní 2 lidé Odmítnutí bankou 

2 - Nalezení vhodných 
prostor 

14 dní 2 lidé 
Nedostatek vhodných 
prostor 

2 - Uzavření smlouvy o 
pronájmu 

2 dny 1 člověk 

Neochota původních 
majitelů, neúspěšná 
jednání o výši 
nájemného 

3 - Návrh architektonického 
řešení 

5 dní 2 lidé Neodpovídající řešení 

3 - Specifické stavební 
úpravy 

10 dní Externí firma 
Zpoždění externí firmy, 
nekvalitní provedení 

4 - Převedení fotovybavení 
do majetku společnosti 

1 den 2 lidé 
Neochota jednoho ze 
společníků 

4 - Objednávka a dodávka 
objednané zábleskové 
techniky 

21 dní 1 člověk 
Zpoždění dodávky, 
poškozené zboží 

5 - Instalace nábytku, 
dodatečné malířské práce 

23 dní 2 lidé 
Poškozené zboží, 
nekvalitní barvy 

5 - Instalace stojanů, 
zábleskové techniky a 
nekonečných pozadí 

2 dny 2 lidé 
Poškozené zboží, 
neodpovídající prostory 

6 - Slavnostní párty k 
otevření ateliéru 

1 den 2 lidé 
Malý zájem 
potencionálních 
zákazníků 

6 - Oficiální zahájení 
provozu 

1 den 2 lidé 
Zpoždění předchozích 
prací 

Pro činnosti, které byly v tabulce rozpisu jednotlivých činností označeny jako 

prováděné externími firmami, přibyla v rámci logického rámce nejistota pramenící ze 

spolehlivosti dodávky či kvality provedených prací. Ačkoliv je velice těžké tyto rizika 

jakýmkoli způsobem ošetřit interně v rámci projektu, je vhodné věnovat jim zvýšenou 

pozornost. 

Často se vyskytujícím rizikem pro jednotlivé aktivity a výstupy je odstoupení jednoho 

ze společníků, tato nejistota by sice nezpůsobila neúspěch projektu, došlo by však 

k výraznému prodloužení doby trvání a omezení finančních prostředků pro nákup 

vybavení v rámci projektu. Druhým výrazným rizikem je odmítnutí přidělení úvěru 

bankou, což by silně ohrozilo financování projektu a tím i jeho další pokračování. 
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Opatření a možné dopady těchto a dalších rizik jsou rozebírány níže v části vlastní 

analýzy rizik. 

3.4 Časová analýza 

Časová analýza plánu projektu byla zpracována metodou CPM, jelikož činnosti, ze 

kterých se projekt skládá, jsou jasně definovány a snadno odhadnutelné z hlediska 

časové náročnosti s dostatečnou přesností. Pro grafické zobrazení a výstupy bylo 

použito softwaru Microsoft Project 2007. Po vložení jednotlivých činností do 

založeného projektu v softwaru bylo nutné nadefinovat vazby mezi jednotlivými 

činnostmi. Microsoft Project používá své vlastní ID činností, které je číselné, proto byl 

pro usnadnění orientace přidán sloupec obsahující kódy činností používané v této práci 

a uvedené v tabulce výše. Pro časovou analýzu bylo počítáno s běžným pracovním 

týdnem, soboty a neděle jsou tedy nepracovní dny i pro projekt. 

 

Obrázek 6: Náhled na činnosti v prostředí MS Project 2007 (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořeno 
s využitím MS Project 2007) 

MS Project samostatně a automaticky počítá data zahájení a dokončení jednotlivých 

činností dle zadaných návazností. Toto výrazným způsobem usnadňuje zpracování 

časové analýzy, kdy stačí pouze převzít výstupy z programu a není nic potřeba počítat 

ručně. Kritická cesta projektu je také stanovena pomocí tohoto softwaru a je 

v následujícím grafu vyznačena červenou barvou. 
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Graf 2: Kritická cesta projektu (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořeno s pomocí MS Project 2007) 

Kritická cesta se tedy skládá z posloupnosti činností: ZZ1, ZZ2, ZZ3 -> ZZ5 -> A1 -> 

A2 -> A3 -> A4 -> A5 -> A6 -> A7 -> B2 -> B4, B5 -> B6 -> B7 -> C2, C3, C4, C8 -> 

C5, C6, C7 -> C9 -> X. 

Kriti čnost projektu, stanovena jako podíl kritických činností oproti celkovému počtu 

činností se rovná 25/31, neboli 80,6%. 

Projekt by dle této analýzy byl ukončen 12. listopadu 2012 po 96 pracovních dnech, 

což je datum příznivé, ponechávající dostatečnou časovou rezervu do požadovaného 

ukončení projektu. 

ID Poznámky

1

2 ZZ1

3 ZZ2

4 ZZ3

5 ZZ4

6 ZZ5

7

8 A1

9 A2

10 A3

11 A4

12 A5

13 A6

14 A7

15

16 B1

17 B2

18 B3

19 B4

20 B5

21 B6

22 B7

23

24 C1

25 C2

26 C3

27 C4

28 C5

29 C6

30 C7

31 C8

32

33 C9

34 D

35 E

36 X

25. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27. 3. 10. 17. 24. 1. 8. 15. 22. 29. 5. 12.
VII 2012 VIII 2012 IX 2012 X 2012 XI 2012
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3.5 Zdrojová analýza 

Následuje přidělení zdrojů, v tomto případě dvou projektových pracovníků 

k jednotlivým činnostem. Pracovní zátěž jednotlivých pracovníků vyplývá z jejich 

obecných znalostí a zaměření mimo oblast fotografie či projektového managementu a 

tím pádem vhodnost k provádění určitých činností lépe, než druhý pracovník. 

Činnostem, které byly uvedeny jako realizované externisty, nebyl pro zjednodušení 

přidělen zdroj žádný, jelikož tyto činnosti nejsou jakkoli ovlivnitelné projektovými 

pracovníky. Přidělení pracovníků lze vhodně graficky zahrnout do Ganttova diagramu, 

pro zjednodušení zde pouze část. Celá tabulka přiřazení pracovníků je uvedena 

v příloze. 

 
Graf 3: Přiřazení pracovníků k činnostem (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořeno s pomocí 
MS Project 2007) 

Jak lze intuitivně vyčíst z výše uvedeného grafu, dochází k neúměrnému přetěžování 

pracovníků, což se potvrdilo při podrobném zkoumání modulu Diagram zdrojů. 
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Graf 4: Diagram zdroje Jiří Hazuka (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořeno s pomocí MS Project 2007) 

Dle výše uvedeného grafu je patrné, že zdroj Jiří Hazuka je po většinu měsíce července 

přetěžován na 200% a v druhém týdnu měsíce října dokonce na 400%. Tato situace se 

téměř shodně opakuje pro zdroj Jan Hrubý a samozřejmě není v reálném světě 

uskutečnitelná a bude optimalizována. 

3.6 Nákladová analýza 

Z hlediska spotřeby nákladů je opět využíván MS Project 2007, který umožňuje 

intuitivní přidělení nákladů k jednotlivým činnostem, stejně jako vypočítává náklady na 

zdroje používané v projektu 

3.6.1 Nákladová analýza zdrojů 

Na základě předchozí zdrojové analýzy je nejprve proveden výpočet pracovní zátěže a 

mzdových nákladů pro jednotlivé pracovníky. Mzdové náklady jsou vypočteny spíše 

pro orientační účely, jelikož oba projektoví pracovníci nebudou vypláceni z 

finančních prostředků projektu . Díky tomu je možné na mzdové náklady pohlížet 

jako na náklady ušlé příležitosti (jelikož oba projektoví pracovníci budou realizaci 

projektu věnovat svůj volný čas, který by mohl být využit jinak), se kterými bude 
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poprojektová projekce nákladů a výnosů počítat z hlediska své ziskovosti, avšak 

fakticky se v účetnictví ani projektu, ani společnosti neobjeví. 

Tabulka 7: Náklady na jednotlivé pracovníky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název zdroje Základní sazba Náklady ušlé příležitosti Celková pracovní zátěž 

Jiří Hazuka 100,00 Kč/hodina 
58 400,00 Kč 584 hodin 

Jan Hrubý 100,00 Kč/hodina 
65 600,00 Kč 656 hodin 

Celkem - 124 000,00 Kč 1240 hodin 

Celková hodnota nákladů ušlých příležitosti bude použita pro výpočet ziskovosti 

projektu v plánu výdajů a příjmů v následujícím roce po ukončení projektu, jelikož oba 

projektoví pracovníci jakožto zároveň zadavatelé projektu mají logický zájem své 

náklady ušlé příležitosti díky zrealizovanému projektu získat zpět. 

V následující tabulce je uveden podrobný rozpis nákladů pro jednotlivé činnosti 

projektu. Ve sloupci pevné náklady jsou náklady související s nákupem určitého 

materiálu, zboží nebo v případě administrativního bloku zaplacením správních poplatků. 

Bez těchto pevných nákladů činnost nemůže být dokončena, nedostatek finančních 

prostředků by zde tedy znamenal zdržení projektu do doby, než se nutné finanční 

prostředky podaří shromáždit.  

Tabulka 8: Nákladová analýza činností (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název činnosti Pevné náklady Mzdové náklady Celkové náklady 

SWOT analýza 0 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  

Porterův model pěti sil 0 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  

PESTEL analýza 0 Kč  2 400 Kč  2 400 Kč  

Analýza udržitelnosti projektu 0 Kč  1 600 Kč  1 600 Kč  

Rozhodnutí o pokračování v investici 0 Kč  1 600 Kč  1 600 Kč  

Uzavření společenské smlouvy u notáře 5 000 Kč  3 200 Kč  8 200 Kč  

Zřízení účtu a složení základního jmění 1 500 Kč  800 Kč  2 300 Kč  

Získání živnostenského oprávnění 1 000 Kč  11 200 Kč  12 200 Kč  

Zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč  4 800 Kč  9 800 Kč  

Registrace u finančního úřadu 0 Kč  800 Kč  800 Kč  

Vyřízení podkladů pro úvěr 0 Kč  32 000 Kč  32 000 Kč  

Vyřízení úvěru 0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Nalezení vhodných prostor 0 Kč  22 400 Kč  22 400 Kč  

Uzavření smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor 

2 000 Kč  1 600 Kč  3 600 Kč  
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Návrh architektonického řešení 0 Kč  8 000 Kč  8 000 Kč  

Úprava elektroinstalace 35 000 Kč  0 Kč  35 000 Kč  

Specifické stavební úpravy 35 000 Kč  0 Kč  35 000 Kč  

Malířské práce 1 500 Kč  3 200 Kč  4 700 Kč  

Předání hotových prostor 0 Kč  800 Kč  800 Kč  

Pořízení fotoaparátů, objektivů a 
příslušenství 

0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Objednávka osvětlovací techniky, stojanů 
a nekonečných pozadí 

150 000 Kč  800 Kč  150 800 Kč  

Objednávka hardwarového a 
softwarového vybavení 

100 000 Kč  800 Kč  120 800 Kč  

Objednávka nábytku a vybavení do 
zázemí 

30 000 Kč  800 Kč  30 800 Kč  

Dodání osvětlovací techniky, stojanů a 
nekonečných pozadí 

0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Dodání nábytku a vybavení do zázemí 0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Dodání hardwarového a softwarového 
vybavení 

0 Kč  0 Kč  0 Kč  

Nákup spotřebního materiálu 15 000 Kč  1 600 Kč  16 600 Kč  

Kompletace vybavení na místě 0 Kč  3 200 Kč  3 200 Kč  

Inzerce v místních denících 20 000 Kč  8 000 Kč  28 000 Kč  

Zprovoznění webových stránek ateliéru 20 000 Kč  8 000 Kč  28 000 Kč  

Otevření ateliéru 10 000 Kč  1 600 Kč  11 600 Kč  

Celkem 451 000 Kč  124 000 Kč  555 000 Kč  

Jak lze vidět z  tabulky výše, pevné náklady projektu jsou vyčísleny na hodnotu o téměř 

150 000 Kč nižší, než je rozpočet projektu. Tento stav je velice příznivý, jelikož 

zanechává množství prostředků k dispozici pro nečekané situace v rámci realizace 

projektu a na pokrytí případných dopadů rizik na projekt. 

3.6.2 Analýza pevných nákladů činností a zakoupeného vybavení 

V tabulce lze vidět podrobně rozepsaný seznam pevných výdajů jednotlivých činností 

projektu, ať už se jedná o správní poplatky spojené s provedením některých činností či 

zakoupení potřebného vybavení pro projekt v rámci činnosti. 
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Tabulka 9: Pevné náklady a zakoupené vybavení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název činnosti Jednotlivé položky 
Jednotlivé 
náklady 

Celkové 
náklady 

Uzavření společenské smlouvy u notáře 
Poplatek za vydání 
notářského zápisu 

5 000 Kč 5 000 Kč  

Zřízení účtu a složení základního jmění 
Bankovní poplatek za zřízení 
účtu 

1 500 Kč 1 500 Kč  

Získání živnostenského oprávnění 
Správní poplatek za ohlášení 
živnosti 

1 000 Kč 1 000 Kč  

Zápis do obchodního rejstříku 
Správní poplatek za prvozápis 
do obchodního rejstříku 

5 000 Kč 5 000 Kč  

Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor 

Poplatek za přezkoumání 
právní úpravy smlouvy 

2 000 Kč 2 000 Kč  

Úprava elektroinstalace 
Změna rozmístění zásuvek, 
odhad ceny včetně sekání a 
materiálu 

35 000 Kč 35 000 Kč  

Specifické stavební úpravy 

Možná potřeba odstranění 
příček či naopak rozdělení 
prostoru, odhad včetně 
materiálu 

35 000 Kč 35 000 Kč  

Malířské práce 
Nákup barev, štětců a 
příslušenství 

1 500 Kč 1 500 Kč  

Objednávka osvětlovací techniky, stojanů 
a nekonečných pozadí 

Impact Background Support 
Kit - 10 x 12' (White) 

 $       149,95  
  

Impact Background Support 
Kit - 10 x 12' (Black) 

 $       154,95    

Profoto Wide Soft Reflector 
for Ring Light 

 $       384,00    

Profoto White Softlight 
"Beauty Dish" Reflector - 
20.5" 

 $       373,00    

Profoto Maxi Stand - 11' 6"  $       148,00    

Profoto 505-705 Octa Softbox 
with Removable Recessed 
Front - 3' (91cm) 

 $       609,00    

Profoto 505-704 Softbox with 
Removable Recessed Front - 
1x4' (30.5cmx1.2m) 

 $       411,00    

Profoto 505-703 Softbox with 
Removable Recessed Front - 
3x4' (91x122cm) 

 $       414,00    

Profoto Acute 2R 1200W/s 2 
Head Value Pack Kit (90-260V) 

 $    3 999,00    

    150 000 Kč  

Objednávka hardwarového a 
softwarového vybavení 

Apple iMac 27''      58 499 Kč  
  

Adobe Creative Suite 6 Design 
Standard ENG 

     38 592 Kč    

Adobe Photoshop Lightroom 4  2 710 Kč   

    100 000 Kč  
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Objednávka nábytku a vybavení do zázemí 

VITTSJÖ Policový díl se stolem 
na laptop 

3 379 Kč   

VITTSJÖ Úložná sestava 2 980 Kč   

MICKE Psací stůl 1 490 Kč   

ELGÅ Šatní skříň 8 490 Kč   

SÄTER 2,5 místná pohovka 9 980 Kč   

BESTÅ Policový díl/výškový 
nástavec 

1 200 Kč   

    30 000 Kč  

Nákup spotřebního materiálu 

Canon HR-101 A4 800 listů 2 684 Kč   

Canon PIXMA PRO-1 A3+ 11 999 Kč   

    15 000 Kč  

Inzerce v místních denících 
Inzerce dle ceníku novin 
Budějovický deník 

  20 000 Kč  

Zprovoznění webových stránek ateliéru 
Cena na základě odhadu 
kalkulace společnosti Chilli 
productions, s.r.o. 

  20 000 Kč  

Otevření ateliéru 
Věci potřebné pro otevírací 
párty 

  10 000 Kč  

Celkové náklady jsou vždy zaokrouhlovány směrem nahoru z důvodu možnosti pohybu 

cen v průběhu realizace projektu. Tímto způsobem plán již dopředu počítá s určitou 

rezervou, ze které by se tyto nepříznivé cenové výkyvy mohly pokrýt. Nákladově 

nejsložitější a nejrizikovější položkou jsou bezpochyby dodávky osvětlovací techniky a 

doprovodného zařízení z obchodu B & H Foto & Electronics Corp., který sídlí v New 

Yorku. Díky nejistotě postavení amerického dolaru oproti české koruně a nutnosti 

proclení zboží zakoupeného ve Spojených státech amerických je zaokrouhlení nákladů 

pro tuto činnost vyšší, než v případě tuzemských nákupů a taktéž je pro tyto činnosti 

vytvořena v cashflow projektu vyšší finanční rezerva, než ve zbytku projektu. I přes 

tuto nevýhodu má nákup u této společnosti velkou řadu pozitiv plynoucí z jejího 

postavení nekompromisního lídra v dodávkách fotografického vybavení na celém světě, 

které sníží možnost výskytu určitých rizik.  

Veškeré kalkulace jsou provedeny ke dni 10. května 2012, pro vlastní realizaci projektu 

bude tedy nutné sledovat pohyb cen v průběhu projektu a v případě velkých výkyvů 

tento podrobný soupis upravit ke shodě s požadavky projektu na nákladovou 

náročnost. 
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3.7 Analýza rizik 
V průběhu předchozích analýz již bylo identifikováno určité množství rizik, které by 

mohly ohrozit hladký běh projektu, a to zejména po stránce časové a nákladové. Tato a 

další zjištěná rizika jsou zpracována pomocí metody RIPRAN do následující tabulky. 

Rizika byla identifikována metodou brainstormingu a doplněna nastudováním dostupné 

literatury k metodě, zejména v (9). 

Tabulka 10: Identifikovaná rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 

Č. Hrozba Scénář 
Pravděp. 
výskytu 

Dopad 
 Výsledná 
hodnota 

1 
Kritická ekonomická 

situace v EU 

Lidé nebudou mít zájem o 
fotografické služby v 
očekávaném rozsahu 

NP SD NHR 

2 Chování státu 
Změna zákonů způsobí 
administrativní prostoje 

NP SD NHR 

3 
Odstoupení 
společníka 

Jeden ze společníků se rozhodne 
vycouvat z projektu 

NP VD NHR 

4 
Rozpory mezi 

společníky 
Neshoda na klíčových otázkách 
projektu 

NP SD NHR 

5 
Nezískání prostor 

pro ateliér 

Nenalezení odpovídajících 
prostor, neochota původních 
majitelů k jednání 

NP SD NHR 

6 Nezískání úvěru 
Banka či nebankovní subjekt 
odmítnou poskytnout půjčku 

SP VD VHR 

7 
Nesprávně 

stanovený rozpočet 
Nedostatek finančních 
prostředků v průběhu projektu 

NP VD NHR 

8 Vandalové, zloději 
Poškození či krádež 
fotografického vybavení 

NP VD NHR 

9 
Zpoždění ze strany 

dodavatelů 
Objednané vybavení nebude 
dodané včas 

SP SD VHR 

10 
Technické problémy 

při kompletaci 
vybavení 

Díly nebudou kompatibilní, 
bude nutné objednat redukční 
díly 

NP SD NHR 

11 
Nevhodnost 

architektonického 
návrhu 

Nutnost přepracovat návrh, aby 
odpovídal skutečným dispozicím 
prostor 

NP SD NHR 

12 
Problémy při 
rekonstrukci 

prostor 

Špatný stav zdiva způsobí 
prodloužení stavebních prací  

NP SD NHR 
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13 
Nemoc 

projektových 
pracovníků 

Onemocnění způsobí 
prodloužení doby trvání 
projektu 

NP VD NHR 

14 Výpadky proudu 
Nedostatečně silná elektrifikace 
znemožní práci v ateliéru 

SP VD VHR 

15 Počasí 
Špatné počasí během letních 
měsíců ovlivňující konání svateb 

NP SD NHR 

16 Velká konkurence 
Dojde ke zvýšení počtu 
fotografů v oblasti 

SP MD NHR 

Jak lze vidět ze zvýrazněných polí tabulky, vysokou hodnotou rizika VHR byly 

ohodnoceny rizika č. 6 – nezískání úvěru, č. 9 – zpoždění ze strany dodavatelů a č. 14 – 

výpadky proudu. Ostatní rizika ohodnocená nízkou hodnotou rizika NHR nejsou pro 

projekt kritická a díky tomu, že většina z nich má zároveň i nízkou pravděpodobnost 

výskytu NP, není třeba je sledovat natolik pečlivě. Avšak ani tyto rizika nesmí být 

opomíjeny a v průběhu realizace projektu je třeba je sledovat, a pokud je to možné také 

předejít jejich vzniku. V další kapitole je v dalším kroku metody RIPRAN je 

identifikovaným rizikům přiřazeno kvantifikované opatření snižující hodnotu rizika na 

akceptovatelnou úroveň, jak je uvedeno v (9). 
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 

V této části jsou postupně uvedeny závěry vyplývající z analýz uvedených výše, které 

vedly ke zpracování výsledného projektového plánu dle zadaných kritérií. Je dodržena 

posloupnost optimalizací stejně tak, jako byly provedeny jednotlivé analýzy, tedy 

postupně úpravy a návrhy v oblasti času, zdrojů, nákladů a rizik 

4.1 Optimalizace časové náročnosti 

Během optimalizace kritické cesty metodou CPM na Ganttově diagramu bylo nutné 

vypořádat se s několika problémy, které jsou v této části rozebrány 

Prvotním důležitým krokem bylo připravit rozpis činností pro uzlově definované grafy 

softwaru Microsoft Project 2007. V několika případech bylo vhodné využít možnosti tří 

dalších vazeb mezi činnostmi oproti klasické vazbě dokončení – zahájení. Změněné 

činnosti jsou uvedeny v tabulce, kde SS znamená zahájení – zahájení a FF znamená 

dokončení – dokončení. 

Tabulka 11: Upravené návaznosti činností (Zdroj: vlastní zpracování) 

A2 Zřízení účtu a složení základního jmění 1 A1 
 

A3 Získání živnostenského oprávnění 7 A2 SS 
 

A4 Zápis do obchodního rejstříku 6 A3 SS 
 

A5 Registrace u finančního úřadu 1 A4 SS 
 

A6 Vyřízení podkladů pro úvěr 20 A3, A5 FF 
 

A7 Vyřízení úvěru 20 A3, A6 
 

B1 Nalezení vhodných prostor 14 ZZ5 
 

B2 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 2 A7 SS +5 dní, B1 
 

B4 Úprava elektroinstalace 5 B2, B3 
 

B5 Specifické stavební úpravy 5 B2, B3 
 

B6 Malířské práce 2 B4 SS, B5 SS 
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Získání živnostenského oprávnění sice v časové posloupnosti následuje po činnosti A2, 

jak však vyplývá z literatury (20), není však třeba čekat na její dokončení a obě tyto 

činnosti mohou začínat současně. Totéž nastává s činnostmi A4 a A5. Činnost A6 

předkládá opačný problém, jeden její předchůdce musí skončit pro její ukončení, 

samotná činnost však může začít dříve. U činnosti B2 je přidáno další omezení, 

smlouvu o pronájmu prostor je sice možné uzavřít ještě než byl projektu vyřízen úvěr, 

pro zajištění dostatku finančních prostředků na uhrazení první splátky nájemného by 

toto nemělo nastat dříve, než 15 dní před vyřízením úvěru. U činnosti B6 je pro úsporu 

času možné, aby začínala souběžně se svými předchůdci. 

Po této úpravě pak Ganttův vypadá následovně: 

 
Graf 5: Ganttův diagram po první úpravě (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořené s pomocí 

MS Project 2007) 

Kritická cesta se stále skládá ze stejných činností, díky zavedení komplexnějších vazeb 

avšak došlo ke zkrácení doby trvání na 54 pracovních dní a projekt by tak mohl být 
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ukončen již 13. září 2012. Jak však bylo uvedeno výše, již předchozí verze způsobovala 

neúnosné a nerealizovatelné vytížení projektových pracovníků, toto zkrácení tak 

logicky přinese další zvýšení této zátěže. Pokud by projekt měl být realizován v tomto 

termínu, bylo by nutné vynaložit vyšší množství nákladů na zdroje projektu, jak uvádí 

Rosenau v (4). Jelikož však plán projektu v této verzi operuje s téměř dvou a půl 

měsíční časovou rezervou, je toto zamítnuto a následuje snaha vyrovnat zdroje 

projektu  tak, aby nebyly přetěžovány. 

4.2 Vyrovnání zdrojů projektu 

Vhodnou manipulací s termíny jednotlivých činností a průběžným kontrolováním 

modulu Diagram zdrojů lze dosáhnout vyrovnání zdrojů a odstranění jakéhokoli 

přetěžování pracovníků. Při manipulaci bylo opět využito softwaru MS Project 2007, 

který se zejména v této fázi ukazuje jako neocenitelný pomocník, který vše snadno 

přepočítá a překreslí zcela automaticky. Postupováno bylo od začátku projektu k jeho 

konci, změny termínů činností byly měněny ručně, s občasným přijetím doporučení 

softwaru. Činnost je to poměrně intuitivní, nicméně určitá zkušenost jak v praxi, tak 

s programem práci velice usnadní. Upravený Ganttův diagram vypadá takto: 
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Graf 6: Finální Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořené v programu MS Project 2007) 

Termíny činností byly změněny následovně: 

Činnost ZZ3 byla posunuta na 5. července 2012, tedy po skončení činnosti ZZ1 

z důvodu využívání stejného zdroje. Činnost A4 může započít dne 26. července 2012 po 

uvolnění jejího zdroje dokončením činnosti A3. Činnost A6 vyžaduje oba zdroje, její 

termín zahájení je tedy přesunut na 21. srpna 2012 po skončení činnosti B1. Za 

povšimnutí stojí elegantní rozdělení činnosti B1, kdy bude v průběhu zdroj Jiří Hazuka 

přesunut na realizaci činnosti A5 a poté zpět k původní činnosti. Tímto krokem je 

ušetřeno velké množství času. Činnost B3 v tomto plánu začíná okamžitě po uvolnění 

obou zdrojů z činnosti A6 a následuje činnost B2, s termínem počátku přesunutým na 
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25. září 2012. Činnost C4 může vzhledem k vytížení zdrojů začít nejdříve 4. října 2012. 

Činnost C8 je přesunuta až po skončení činnosti E a umožňuje tak dřívější realizaci této 

činnosti. 

Vyrovnáním zdrojů a přesunem určitých činností se podařilo také zredukovat počet 

kritických činností, zcela zamezit přetěžování zdrojů a přitom zároveň prodloužit dobu 

trvání projektu pouze o 38 dní na celkovou délku 92 pracovních dní. Projekt tedy bude 

v této verzi ukončen 6. listopadu 2012 za předpokladu, že nedojde ke zdržení činností 

ležících na kritické cestě. Na kritické cestě však leží dvě činnosti, které budou 

realizovány externími pracovníky, což představuje pro realizaci projektu v daném čase 

velké riziko. Oproti ukončení projektu dle zadaných kritérií je zde však téměř 

dvouměsíční časová rezerva, která může tyto nečekaná zdržení pokrýt a zajistit tak 

realizaci projektu v daném termínu. 

Kriti čnost projektu je stanovena jako podíl kritických činností oproti počtu celkových 

činností projektu. Po optimalizaci je kriti čnost projektu 16/31 neboli 51,6%.  

4.3 Optimalizace nákladů projektu 
Náklady projektu představují další aspekt, od kterého se očekává nutná změna plánu, 

který byl optimalizován v předchozích podkapitolách. Největší problém se zdá být 

financování projektu podnikatelským úvěrem, o který bude žádáno a bude i přidělen již 

v průběhu realizace projektu. 

4.3.1 Analýza nákladů v průběhu projektu 

Po přiřazení nákladů k jednotlivým činnostem a vytvoření časového plánu je 

zanalyzován průběh nákladů v průběhu realizace projektu. 
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Obrázek 7: Graf průběhu nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka ukazuje náklady nutné pro realizaci činností v jednotlivých dnech projektu. Od 

počátku projektu jsou náklady minimální  a snadno financovatelné z vlastních 

prostředků obou zadavatelů, kteří si pro počáteční fázi projektu vyhradili částku 

20 000 Kč na pokrytí těchto počátečních výdajů. První větší výdaje nastávají 28. září 

2012, kdy jsou dokončeny stavební práce v nových prostorech fotoateliéru a 3. října 

2012, kdy je objednávána fotografická a ateliérová technika Tyto nákladové položky 

ukazují nesoulad s časovým plánem projektu, který počítá s připsáním finančních 

prostředků až 15. října 2012. Jedna z možností, jak tuto situaci řešit je uvedené 

nákladové položky splatit fakturami s třicetidenní dobou splatnosti. Z hlediska rizik 

projektu a dostatečné časové rezervy je však zvolen přesun činností tak, aby se tyto 

náklady vyskytovaly chronologicky až poté, co budou finanční prostředky připsány na 

účet. 
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Následně na základě stejných hodnot je zobrazen i nárůst celkových nákladů v průběhu 

projektu. 

 

Obrázek 8: Graf nárůstu celkových nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

V grafu je znovu patrný trend zjištěný v předchozí analýze, tedy velice pozvolný nárůst 

nákladů na počátku projektu a výrazný skokový nárůst zhruba v polovině realizace. Je 

proto kritické zaměřit na zajištění dostatku finančních prostředků v této fázi projektu, 

aby nedošlo k ohrožení statutu celého projektu. 

K optimalizaci peněžních toků projektu je tak mezi činnostmi B2 a A7 odstraněna vazba 

SS a ponechána klasická vazba dokončení – zahájení. Jak lze vidět z upraveného 

Ganttova diagramu, tato jednoduchá úprava vyřeší celý problém. 
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Graf 7: Ganttův diagram po optimalizaci nákladů (Zdroj: vlastní zpracování, vytvořeno s pomocí 
MS Project 2007) 

Díky posunutí začátku činnosti B2 na 16. října 2012 (a veškerých dalších činností, na ni 

navazujících) bylo nutné poupravit oblast činností C1 až C4, kde došlo touto změnou 

k přetěžování zdrojů. MS Project 2007 však na toto dovede upozornit a drobné ruční 

doladění již nebylo problémem. Zároveň došlo k prodloužení plánu projektu na 107 

pracovních dní s datem ukončení 27. listopadu 2012. Toto zdržení je však 

akceptovatelné vzhledem k vysoké míře rizika vázající se k činnosti A7. Schopnost 

financování je projektu je dále zanalyzována prostřednictvím cashflow projektu. 

4.3.2 Cashflow projektu 

Pro účely přehlednosti peněžních toků v rámci projektu je sestaveno cashflow, v tomto 

případě přímou metodou porovnání příjmů a výdajů. Projekt je naplánován na 107 
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pracovních dní, což můžeme brát jako 15 dekád. Výdaje v cashflow jsou uvedeny ve 

skutečně době splatnosti. 

Tabulka 12: Cashflow projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

dekáda příjmy výdaje zůstatek 

1 20 000,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč 

2 0,00 Kč 7 500,00 Kč 12 500,00 Kč 

3 0,00 Kč 7 000,00 Kč 5 500,00 Kč 

4 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

5 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

6 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

7 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

8 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

9 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

10 0,00 Kč 0,00 Kč 5 500,00 Kč 

11 580 000,00 Kč 86 500,00 Kč 499 000,00 Kč 

12 0,00 Kč 340 000,00 Kč 159 000,00 Kč 

13 0,00 Kč 0,00 Kč 149 000,00 Kč 

14 0,00 Kč 0,00 Kč 149 000,00 Kč 

15 0,00 Kč 10 000,00 Kč 149 000,00 Kč 

Celkem 600 000,00 Kč 451 000,00 Kč 149 000,00 Kč 

 

Příjmy projektu jsou 20 000 Kč z vlastních prostředků zadavatelů a projektových 

pracovníků a 580 000 Kč, které pocházejí z podnikatelského úvěru  poskytnutého 

bankou. Banka a konkrétní podmínky úvěru budou zvoleny dle aktuální situace na 

finančních trzích v době realizace projektu. Během první nákladově pozvolné fáze 

projektu v zůstatcích dostatek použitelných finančních prostředků připravených na účtu 

pro případné rizikové situace. Po přidělení úvěru v 11. dekádě projektu je tato rezerva 

navýšena vzhledem k výrazně větším výdajům v tomto období. V termínu ukončení 

projektu zůstává na účtu 149 000 Kč, které jsou identifikovány jako finální finanční 

rezerva projektu a v případě nevyužití během realizace projektu mohou být použity pro 

počáteční krytí provozních nákladů po oficiálním otevření ateliéru. 

4.3.3 Projekce nákladů a výnosů do prvního roku podnikání 

Mechanismus stanovení ceny fotografických prací není předmětem této práce, proto je 

uvedena pouze tabulka finálních cen jednotlivých balíčků. 
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Tabulka 13: Stanovené ceny pro ateliér (Zdroj: vlastní zpracování) 

Portrétní fotografie   

 STANDARD | Cena 2.500,- CZK 

5 ks fotografií s retuší  

1x základní vizáž, ateliér 

každá další fotografie s retuší v ceně 1.000 až 1.400 CZK za kus 
(dle množství úprav) 

v ceně 20 ks nejlepších náhledů bez retuše na CD. 

SUPER | Cena 5.000,- CZK 

8 ks fotografií s retuší 

2x změna vizáže (1x základní vizáž, 1x extravagance), ateliér 
nebo lokace dle výběru klienta (ky). 

každá další fotografie s retuší v ceně 1.000 až 1.400 CZK za kus 
(dle množství úprav), v ceně 50 ks nejlepších náhledů bez 
retuše na CD. 

EXTRA| Cena 10.000,- CZK 

14 ks fotografií s retuší 

3x vizáž ( 1x základní vizáž, 2x extravagance), ateliér nebo 
lokace dle výběru klienta (ky).  

Každá další fotografie v ceně 1.000 CZK za kus, v ceně 100 ks 
nejlepších náhledů bez retuše na CD. 

Svatební fotografie   

SILVER | Cena 2.000,- CZK 

2 hodiny práce fotografa 

120 finálních snímků 

5 portrétních snímků páru 

GOLD | Cena 5.000,- CZK 

5 hodin práce fotografa 

200 finálních snímků 

10 portrétních snímků páru 

PLATINUM | Cena 8.000,- CZK 

8 hodin práce fotografa 

350 finálních snímků 

15 portrétních snímků páru, nafocení příprav 

Reportážní fotografie   

CLASSIC 
Do 4 hodin práce fotografa cena 1000,- CZK/hod., každá další 
hodina práce 500,- CZK 

 

Na základě tohoto ceníku a odhadů vytíženosti ateliéru je provedena analýza 

udržitelnosti realizovaného projektu pro rok 2013. Ve sloupci Provedení je 

uveden maximální počet provedení během jednoho měsíce při plném vytížení obou 

fotografů. Tento poměr se samozřejmě může měnit dle aktuálního zájmu zákazníků. 
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Tabulka 14: Měsíční plán výdajů a výnosů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Měsíční plánované výdaje Měsíční plánované výnosy 

Spotřeba energie a vody       3 000 Kč    Typ provedení Provedení Výnosy 

Telefon a internet       2 000 Kč    STANDARD 5   12 500 Kč  

Marketing          500 Kč    SUPER 3   15 000 Kč  

Paušální výdaje na dopravu       3 000 Kč    EXTRA 2   20 000 Kč  

Ostatní       1 000 Kč    SILVER 2      4 000 Kč  

Nájemné     10 000 Kč    GOLD 2   10 000 Kč  

      PLATINUM 2   16 000 Kč  

Náklady ušlé příležitosti     10 000 Kč    CLASSIC 24 hodin   12 000 Kč  

Splátka úvěru     12 400 Kč          

      Předpokládané pracovní vytížení 70% 

Celkem měsíční výdaje     41 900 Kč    Celkem měsíční výnosy   62 650 Kč  

            

 Hospodářský výsledek               20 750,00 Kč      

V této variantě se počítá s rozdělením nákladů ušlých příležitosti v rovnoměrně každý 

měsíc v roce 2013. Pracovní vytížení je zde uvedeno v pesimističtější variantě 70%, 

postupem roku by se toto číslo mělo zvyšovat a kulminovat během letních měsíců, kdy 

je největší koncentrace svateb v průběhu roku. Neuvedené jsou neočekávané spolupráce 

na větších projektech, jako jsou například komerční reklamní fotografie či firemní 

kalendáře. Náklady na nájemné, spotřeby energií a podobně jsou stanovené dle 

obdobných cen v oblasti realizace projektu, o kterých mají oba zadavatelé a projektoví 

pracovníci hlubší povědomí. Jak lze vidět z tabulky, realizovaný projekt generuje zisk i 

se započtením nákladů ušlých příležitosti, které však nepředstavují opravdový peněžní 

výdaj pro založenou společnost. 
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4.4 Opatření proti rizik ům 

K rizikům, která byla identifikována v předchozí kapitole, jsou zde přiřazena opatření, 

která pomáhají snížit hodnotu jejich rizika na přijatelnou úroveň, eventuelně je 

eliminovat úplně. Rizika, která zde mají hodnotu NHR jsou považována jako nekritická 

a je velmi nepravděpodobné, že by se v průběhu realizace projektu vyskytla všechna. 

Nicméně i pro tato rizika je vyčleněn finanční a časový rezervní fond, který by měl 

pokrýt ta rizika z této kategorie, která by se přeci jen vyskytla. 

Tabulka 15: Opatření proti rizikům (Zdroj: vlastní zpracování) 

Č. Opatření 
Náklady 
opatření 

Nová hodnota 
rizika 

Posun doby 
trvání 

1 
Zvýšení marketingové propagace a 

snížení cen 
20000 Kč + 

určité % zisku 
NHR - 

2 Přizpůsobení se novým požadavkům 10 000 Kč NHR 10 dní 

3 Sestavení předběžné smlouvy s penále 5 000 Kč NHR - 

4 
Řešení rozporů některou z metod 

řešení konfliktů 
- NHR 5 dní 

5 Zapojení realitní kanceláře 20 000 Kč NHR 10 dní 

6 
Nutnost dočasného financování z 
jiných, méně výhodných zdrojů 

50 000 Kč NHR - 

7 
Pečlivé zpracování finanční části 

projektového plánu, konzultace s 
odborníkem 

5 000 Kč NHR - 

8 Pojištění 5 000 Kč NHR 20 dní 

9 
Pečlivé pročtení dodacích podmínek, 

vyjednávání o smluvní pokutě v případě 
nedodání 

- SHR 20 dní 

10 
Pečlivá objednávka správných 

komponent, eventuelně reklamace 
- NHR 20 dní 
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11 
Přesunutí činnost v časovém plánu až 

po nalezení správných prostor 
- žádné riziko - 

12 Riziko pasivně akceptováno 10 000 Kč NHR 10 dní 

13 Dočasné zapojení externího pracovníka 20 000 Kč NHR - 

14 
Revize a případná rekonstrukce 

elektroinstalace zavedena v plánu 
- žádné riziko - 

15 
Nasmlouvání termínu svateb v 

předstihu s penále za neuskutečnění 
určité % zisků NHR - 

16 
Zdokonalování a profesní růst obou 

fotografů, zvýšený marketing 
20 000 Kč NHR - 

  Celkem 165 000 Kč NHR 95 dní 

Ve zvýrazněných polích jsou rizika, která byla původně identifikována jako rizika 

s vysokou hodnotou rizika VHR. U č. 6 je jako opatření dohodnuto financování z jiných 

zdrojů – ať už osobní půjčkou či například půjčkou od rodiny, která by pomohla tuto 

nepříjemnou situaci překlenout. Dále je pro omezení tohoto rizika velice důležité 

kvalitní zpracování všech podkladů, které jsou pro půjčku takovéhoto rozsahu nutné a 

oslovení co největšího množství jak bankovních, tak i nebankovních subjektů, což 

úměrně zvyšuje pravděpodobnost přijetí půjčky. U rizika č. 9 se podařilo snížit riziko 

pouze na střední hodnotu rizika, jelikož i v případě, že při nedodání bude vyplacena 

určitá finanční kompenzace, zdržení ovlivní další činnosti v projektu i jeho celkový 

termín dokončení. Riziko č. 14 je již přímo eliminováno v rozpisu činností projektu, kde 

je zařazena činnost B4 – úprava elektroinstalace. 

Souhrnné náklady na snížení dopadů těchto významných rizik jsou vyčísleny na cca 

50 000 Kč a mohou pozdržet projekt o odhadovaných 20 dní. Avšak i celková hodnota, 

která počítá s tím, že by hrozilo uskutečnění všech identifikovaných rizik, počítá 

s hodnotou 165 000 Kč a prodloužení o 95 dní. Jelikož je tato situace silně 

nepravděpodobná, časové a finanční náklady na opatření proti významným rizikům 
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dostatečně korespondují s rezervami projektu vytvořenými při předchozích analýzách. 

Není tedy zapotřebí dalších změn plánu projektu. Celková hodnota rizika pro projekt 

je NHR, což po shrnutí všech rizik, jejich možných dopadů i protiopatření ukazuje, že 

projekt realizovatelný je. Celková rizikovost projektu je na akceptovatelné úrovni, 

identifikovaná rizika mají nízkou či v jednom případě střední hodnotu. Projekt by tak 

měl být realizován bez větších problémů a dalších zpoždění. 

4.5 Finální plán realizace projektu 

Po aplikaci všech výše uvedených metod projektového managementu lze prohlásit, že 

plán projektu byl optimalizován ke spokojenosti zadavatelů projektu. 

Tabulka 16: Finální plán projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Start 0 dny 1.7.2012 1.7.2012 

 
Předprojektové analýzy 7 dny 2.7.2012 10.7.2012 

ZZ1 SWOT analýza 3 dny 2.7.2012 4.7.2012 

ZZ2 Porterův model pěti sil 3 dny 2.7.2012 4.7.2012 

ZZ3 PESTEL analýza 3 dny 5.7.2012 9.7.2012 

ZZ4 Analýza udržitelnosti projektu 1 den 5.7.2012 5.7.2012 

ZZ5 Rozhodnutí o pokračování v investici 1 den 10.7.2012 10.7.2012 

 
Administrativní záležitosti 69 dny 11.7.2012 15.10.2012 

A1 Uzavření společenské smlouvy u notáře 2 dny 11.7.2012 12.7.2012 

A2 Zřízení účtu a složení základního jmění 1 den 13.7.2012 13.7.2012 

A3 Získání živnostenského oprávnění 7 dny 13.7.2012 23.7.2012 

A4 Zápis do obchodního rejstříku 6 dny 26.7.2012 2.8.2012 

A5 Registrace u finančního úřadu 1 den 26.7.2012 26.7.2012 

A6 Vyřízení podkladů pro úvěr 20 dny 21.8.2012 17.9.2012 

A7 Vyřízení úvěru 20 dny 18.9.2012 15.10.2012 

 
Stavební úpravy 53 dny 24.7.2012 24.10.2012 

B1 Nalezení vhodných prostor 19 dny 24.7.2012 20.8.2012 

B2 
Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor 2 dny 

16.10.2012 17.10.2012 

B3 Návrh architektonického řešení 5 dny 18.9.2012 24.9.2012 

B4 Úprava elektroinstalace 5 dny 18.10.2012 24.10.2012 

B5 Specifické stavební  úpravy 5 dny 18.10.2012 24.10.2012 

B6 Malířské práce 2 dny 18.10.2012 19.10.2012 

B7 Předání hotových prostor 1 den 23.10.2012 24.10.2012 

 
Fotovybavení 22 dny 23.10.2012 22.11.2012 

C1 
Pořízení fotoaparátů, objektivů a 
příslušenství 

2 dny 25.10.2012 26.10.2012 
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C2 
Objednávka osvětlovací techniky, stojanů a 
nekonečných pozadí 

1 den 25.10.2012 25.10.2012 

C3 
Objednávka hardwarového a softwarového 
vybavení 

1 den 23.10.2012 23.10.2012 

C4 Objednávka nábytku a vybavení do zázemí 1 den 24.10.2012 24.10.2012 

C5 
Dodání osvětlovací techniky, stojanů a 
nekonečných pozadí 

20 dny 26.10.2012 22.11.2012 

C6 Dodání nábytku a vybavení do zázemí 20 dny 25.10.2012 21.11.2012 

C7 
Dodání hardwarového a softwarového 
vybavení 

20 dny 24.10.2012 20.11.2012 

C8 Nákup spotřebního materiálu 2 dny 23.10.2012 24.10.2012 

 
Dokončovací práce 23 dny 26.10.2012 27.11.2012 

C9 Kompletace vybavení na místě 2 dny 23.11.2012 26.11.2012 

D Inzerce v místních denících 10 dny 26.10.2012 8.11.2012 

E Zprovoznění webových stránek ateliéru 10 dny 29.10.2012 9.11.2012 

X Otevření ateiléru 1 den 27.11.2012 27.11.2012 

 
Konec 0 dny 27.11.2012 27.11.2012 

Výše uvedený plán je nejefektivnějším zjištěným časovým sousledem činností, který 

respektuje ve skutečném světě realizovatelnou mírou vytíženosti projektových 

pracovníků a je zároveň v daném tvaru financovatelným za přijetí dohodnuté míry 

rizika. Plán vytváří dostatečné časové rezervy pro pokrytí velké části 

identifikovatelných rizik projektu, aniž by došlo k překročení plánovaného data 

ukončení projektu. 
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ZÁVĚR 
Při psaní této práce jsem čerpal informace ze své jeden a půl leté praxe komerčního 

fotografa, několikaleté praxe nadšeného hobby fotografa a samozřejmě od dalších 

profesionálních fotografů a od klientů konkurenčních fotoateliérů. Nevyhnutelnost 

založení vlastního fotoateliéru mi byla již od počátku mé kariéry jasná, nechtěl jsem se 

však do takto závažné změny a nákladné investice pouštět bezhlavě a bez jakýchkoli 

znalostí.  

Má záliba v projektový management během studia mi umožnila podívat se na tento 

problém z pohledu zcela nového, analytického a ukázala mi metody, pomocí kterých lze 

zajistit, že takové životní a kariérní rozhodnutí bude provedeno správně. Po získání 

dostatečných znalostí v oboru fotografických prací, osvětlení a retušování bylo proto 

nasnadě rozhodnout se, že jako téma své bakalářské práce zvolím projektový přístup 

k založení fotografického studia. 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektového plánu pro založení fotoateliéru, 

jenž by zlepšil tržní pozici dvou českobudějovických fotografů a umožnil jim nabízet 

kvalitnější fotografické služby zejména v oblastech, jako jsou módní či glamour 

fotografie. 

Tento plán byl vytvořen a za použití zvolených metod projektového managementu byl 

upraven do podoby, která respektuje všechny požadavky zadavatelů stejně tak, jako 

všechna omezení, ať už zadaná, či vyplývající ze situace. Investice 600 000 Kč 

vyčleněná na projekt zůstala v celkovém vyčíslení nákladů nepřekročená a podařilo se 

vyčlenit i její část jako finanční rezervu na pokrytí důsledků nepříznivých událostí, které 

mohou projekt ohrozit. Z hlediska časového je plán projektu velice efektivním, neboť 

umožňuje realizaci projektu téměř 1 měsíc před jeho požadovaným dokončením, což 

opět poskytuje rezervu, tentokrát pro pohlcení zdržení, která by se v průběhu realizace 

mohla vyskytnout. Kritičnost a rizikovost projektu se taktéž podařilo udržet na nízké 

úrovni, díky čemuž lze předpokládat, že realizace projektu bude probíhat bez větších 

problémů. 
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Cíl projektu, tedy „Investice 600 000 Kč do založení společnosti Hazuka, Hrubý, s.r.o. a 

otevření fotoateliéru zabývajícího se poskytováním fotografických služeb nejpozději 1. 

ledna 2013.“ tak není ohrožen a dle výše uvedených analýz je dosažitelný a 

realizovatelný. Cíl bakalářské práce byl tedy splněn a projekt je zároveň schopen po své 

realizaci produkovat pro oba zadavatele zisk. 
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Příloha 1 – Work breakdown structure 
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Příloha 2 – Hrano-hranová matice pro prvotní zadání činností 
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Příloha 3 – Programový kód Visual Basic 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Call Vypocet_zacatek_mozny_konec_mozny 
Call Vypocet_zacatek_pripustny_konec_pripustny 
Call Vypocet_celkova_rezerva 
End Sub 

 

 
Function maxim(rozsah As Range) As Byte  'Nachází m aximum 
Dim bunka As Variant 
Dim a As Byte 
 
a = 0 
 
For Each bunka In rozsah 
     
    If bunka.Value > a Then a = bunka.Value 
     
Next bunka 
 
maxim = a 
 
End Function 

 

 
Function minim(rozsah As Range) As Byte  'Nachází m inimum 
Dim bunka As Variant 
Dim b As Byte 
 
b = 250 
 
For Each bunka In rozsah 
 
    If bunka.Value < b Then b = bunka.Value 
     
Next bunka 
 
minim = b 
 
End Function 

 

 
Public Sub Vypocet_zacatek_mozny_konec_mozny() 
Dim c As Byte 
Dim d As Byte 
 
c = 3 
 
Do Until Range("B" & c).Value = Empty 



 

d = c - 1 
     
  Range("D" & c).Value = Range("E" & d).Value 
   
 If Range("B" & c).Value = 1 Then Range("D" & c).Va lue = 0  
'Po čáte ční uzly 
 If Range("B" & c).Value = 2 Then Range("D" & c).Va lue = 0 
 If Range("B" & c).Value = 3 Then Range("D" & c).Va lue = 0 
 If Range("B" & c).Value = 4 Then Range("D" & c).Va lue = 0 
  
 If Range("B" & c).Value = 5 Then Range("D" & c).Va lue = 
maxim(Range("E3:E6"))  
'Úpravy pro spln ění vazeb činností 
 If Range("B" & c).Value = 8 Then Range("D" & c).Va lue = 
maxim(Range("E6:E9")) 
 If Range("B" & c).Value = 13 Then Range("D" & c).V alue = 
Range("E7").Value 
 If Range("B" & c).Value = 14 Then Range("D" & c).V alue = 
Range("E14").Value 
 If Range("B" & c).Value = 15 Then Range("D" & c).V alue = 
Range("E15").Value 
 If Range("B" & c).Value = 16 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E17")) 
 If Range("B" & c).Value = 17 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E17")) 
 If Range("B" & c).Value = 21 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 22 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 23 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 27 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 29 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 30 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E21")) 
 If Range("B" & c).Value = 24 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E25")) 
 If Range("B" & c).Value = 25 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E25")) 
 If Range("B" & c).Value = 26 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E25")) 
 If Range("B" & c).Value = 28 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E29")) 
 If Range("B" & c).Value = 31 Then Range("D" & c).V alue = 
maxim(Range("E3:E30")) 
 
 Range("E" & c).Value = Range("D" & c).Value + Rang e("C" & c).Value 
     
c = c + 1 



 

Loop 
 
End Sub 

 

 
Public Sub Vypocet_zacatek_pripustny_konec_pripustn y() 
Dim e As Byte 
Dim f As Byte 
 
e = 33 
 
Range("G" & e).Value = Range("E" & e).Value     'Ko pírování hodnoty z 
posledního řádku KM do KP 
 
Range("F" & e).Value = Range("G" & e).Value - Range ("C" & e).Value 
 
e = 32 
 
Do Until Range("G" & e).Value = "KP" 
f = e + 1 
 
 Range("G" & e).Value = Range("F" & f).Value 
  
 Range("G30:G32").Value = Range("F33").Value  'Úpra vy pro spln ění 
vazeb 
 Range("G29:G26").Value = Range("F30").Value 
 Range("G25:G23").Value = Range("F28").Value 
 Range("G22").Value = Range("F30").Value 
 Range("G18").Value = Range("F20").Value 
 Range("G16:G14").Value = Range("F18:F16").Value 
 Range("G6:G3").Value = Range("F7").Value 
 
 If Range("B" & e).Value = 19 Then Range("G" & e).V alue = 
minim(Range("F22:F30")) 
  
 Range("F" & e).Value = Range("G" & e).Value - Rang e("C" & e).Value 
 
e = e - 1 
Loop 
 
End Sub 
 
Public Sub Vypocet_celkova_rezerva() 
    'Vypo čte celkovou rezervu činností 
Dim g As Byte 
 
g = 3 
 
Do Until Range("B" & g).Value = Empty 
 



 

  If Range("G" & g).Value - Range("E" & g).Value = Range("F" & 
g).Value - Range("D" & g).Value Then 
  Range("H" & g).Value = Range("G" & g).Value - Ran ge("E" & g).Value 
  Else: MsgBox ("Zkontrolujte zadání, vyskytla se c hyba") 
  End If 
   
g = g + 1 
Loop 
 
End Sub 
  



 

Příloha 4 – přidělení pracovníků k činnostem 
Jan Hrubý Jiří Hazuka Externisté 

ZZ1 ZZ2 A7 

ZZ3 ZZ4 B4 

ZZ5 ZZ5 B5 

A1 A1 C5 

A3 A2 C6 

A4 A3 C7 

A6 A5   

B1 A6   

B2 B1   

B3 B3   

B6 B6   

C1 B7   

C2 C1   

C8 C3   

C9 C4   

E C9   

X D   

  X   

 


