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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na praktické využití metod projektového managementu 

pro návrh řešení projektu nového docházkového systému ZŠ Vejrostova. V práci je 

nejdříve vysvětlena specifika teoretických poznatků dané problematiky, včetně analýzy 

podnikového prostředí. Na základě těchto výstupů je poté vytvořen vlastní návrh řešení, 

jehož účelem je především zkvalitnění bezpečnostního systému školy a zároveň 

zkvalitnění interních služeb vedoucích i ke zvýšení efektivity práce zaměstnanců a 

spokojenosti zainteresovaných stran. 

Abstract 

This master´s thesis is focused on the practical use of project management methods for 

a project proposal of new attendance system for the primary school Vejrostova. First of 

all, the specifics of theoretical knowledge needed to understand the problematics, 

including the analysis of the corporate environment, are explained. Based on these 

outcomes, the project proposal solution is created for the main purpose of improving the 

quality of the school´s security system and improving internal services leading to 

increased employee efficiency and stakeholder satisfaction.  
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ÚVOD 

S pokrokem moderní doby je nutné neustále se přizpůsobovat a rychle reagovat na 

změny, pokud organizace chtějí provozovat nadále svoji činnost. Potřeba provádění 

těchto změn je silnější zejména v oblasti informačních technologií. K efektivnímu řízení 

takovýchto změn pomáhá tzv. projektový management, který v současné době hraje 

důležitou roli v každé firmě či organizaci a je nedílnou součástí našeho života.  

Projektové řízení pomáhá řešit rozsáhlé a komplexní úkoly a díky němu lze pak 

projekty zvládat rychle a efektivně. Nástroje projektového managementu nám pomáhají 

odhalit nedostatky projektu z hlediska financí a času a zjišťují jednotlivá rizika a úskalí, 

která by mohla mít vliv na daný projekt. Plánování a řízení změn je nutné taktéž u 

municipálních firem, včetně příspěvkových organizací. Do této kategorie spadá i 

Základní škola Vejrostova 1, která bude popisovanou organizací v této diplomové práci 

a jejíž problematikou projektového managementu se budeme zabývat.   

Základní školy patří mezi příspěvkové organizace, jejichž cílem není dosažení zisku, ale 

pouze uspokojení potřeb, v našem případě poskytnutí základního vzdělání. Cílem již 

není tedy zlepšení hospodářské situace, ale spíše zkvalitnění nabízených služeb, 

zefektivnění vykonávané činnosti a zlepšení dojmu veřejného mínění. Ve všech těchto 

případech nám pomůže již zmíněné slovo „projekt“. Projekt je prakticky dle všech 

definic změna, která by měla vést ke zlepšení jakékoliv stránky dané organizace. A 

právě na základě využití projektových nástrojů bude proveden návrh projektu nového 

docházkového sytému, s důrazem na splnění zadaných požadavků a úspěšnou realizaci.   

Tato diplomová práce je rozdělena do tří stěžejních oblastí – teoretické, analytické a 

návrhové. V první části budou představeny veškeré pojmy a specifika daných oblastí 

projektového managementu, jejichž znalost je nutná pro pochopení dané problematiky. 

Bude zde taktéž popsána problematika municipálních firem, do které spadá zmíněná 

příspěvková organizace. Analytická část nejprve představí danou organizaci, na kterou 

pak naváže provedení její kritické strategické analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Na 

základě těchto analýz pak bude vypracován v návrhové části model změny, který by 

měl posílit strategii této firmy. Závěrem této práce pak bude výsledné shrnutí výsledků 

daného modelu, včetně veškerých přínosů pro podnik.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Vymezení problému 

Základní škola Vejrostova patří mezi příspěvkové organizace a její hlavní činností je 

poskytování základního vzdělání. V rámci konkurenceschopnosti ostatních základních 

škol v městské části Brno-Bystrc, chce škola tuto činnost vykonávat mimo jiné 

svědomitě, kvalitně a efektivně. Proto bylo rozhodnuto vedením školy o vypracování 

projektového návrhu nového docházkového systému. Tato změna je viděna jako 

možnost zkvalitnění nabízených služeb, vedoucích ke zvýšení efektivity práce i toku 

informací i jako příležitost diferenciace od okolních základních škol.  

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je zpracování vlastního návrhu projektu nového 

elektronického docházkového systému pro Základní školu Vejrostova 1 s využitím 

metod a nástrojů projektového managementu, zvolených takovým způsobem, aby byly 

schopny zajistit bezproblémovou a úspěšnou realizaci projektu. Tento cíl bude 

realizován na základě implementace nových turniketů, jakožto nástroje efektivního 

docházkového systému. Předpoklady pro splnění jsou zejména dodržení požadavků 

zadavatele, navrženého časového plánu a projektového rozpočtu.  

Metody zpracování 

Práce je zpracovávána s využitím metod a nástrojů projektového managementu, které 

jsou popsány v části teoretických východisek. Na základě těchto metod a 

analyzovaných dat, které mi poskytla samotná škola a její zaměstnanci, je rozpracována 

kompletní kritická strategická analýza včetně rozboru vnitřního i vnějšího prostředí 

firmy. Návrhová část je poté tvořena analýzou rizik pomocí skórovací metody, která je 

doplněna mapou rizik a na závěr je pomocí programu MS Project provedena časová 

analýza metodou PERT za využití síťových grafů a Ganttového diagramu. V práci jsou 

taktéž vyčísleny náklady na projekt.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní části, ve kterých jsou definovány pojmy pro 

vypracování diplomové práce. První část je zaměřena na pojmy projektového 

managementu potřebných k pozdější analýze současného stavu a návrhu řešení. V druhé 

části vysvětlím pojem příspěvková organizace, její náležitosti a odlišnosti od klasických 

ziskových organizací.  

1.1  Projektový Management 

O projektovém managementu a projektovém manažerovi se začíná více mluvit až po 

druhé světové válce, z čehož můžeme říct, že se jedná o poměrně mladý obor. Nicméně 

i dávno předtím probíhala již řada aktivit, spadajícího pod tento obor a stejně tak se i 

používaly různé metody, techniky a postupy pro mimořádné a organizačně náročné akce 

– příkladem mohou být památné pyramidy v Egyptě nebo Velká čínská zeď. V současné 

době je však projektování běžnou a téměř nezbytnou součástí života (1). 

Aby si firmy zachovali svoji konkurenceschopnost a životaschopnost, musí se 

přizpůsobovat stále měnícím se podmínkám. Jako nástroj efektivní realizace změn se 

právě proto začal rozvíjet obor projektového řízení, přičemž nejde pouze o prosté 

organizační změny či vývoj technologií, ale taktéž o vývoj nových produktů a 

dosahování stanovených cílů (1). 

Projektové řízení se v minulosti používalo především ve stavebnictví a průmyslu. 

V současné době je projektový management rozhodující taktéž v IT oblasti, a to 

především díky masivnímu rozvoji informačních technologií (1). 

Projektový management neboli projektové řízení má několik definic. Ve své podstatě se 

však jedná o řízení takových úloh, které sledují přesně vymezený cíl, musí být splněny 

v určitém termínu a s určitými náklady. Tyto úlohy se nazývají projekty. Projektové 

řízení je tak soubor metod, nástrojů, technik, znalostí a dovedností, které slouží 

k plánování a řízení realizace projektů (2), (3).  

Rozdíl mezi projektovým managementem a běžným operativním řízením je v tom, že 

projekt je dočasný a zdroje jsou přidělovány dle potřeb projektu. Pokud jsou cíle 

projektu splněny, projekt končí, zatímco pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, 
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nastaví se nové cíle a práce pokračuje. U projektů je dále investorem pověřená osoba 

označená za projektového manažera, který svými znalostmi a dovednostmi má zásluhu i 

zodpovědnost za úspěch či neúspěch organizace při dosahování cílů. Projektový 

manažer vede projektový tým, který je zodpovědný za dosažení cílů projektu (4). 

Cílem projektového managementu je tedy realizovat projekt ve stanoveném čase, 

nákladech a kvalitě.  

1.1.1 Výhody projektového managementu 

- Ke každé aktivitě projektu jsou přiřazeny role a odpovědnosti bez ohledu na 

změny realizačního týmu, 

- je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace, 

- realizační zdroje jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro 

jiné projekty, 

- sleduje se skutečný průběh od plánu, je možno sledovat odchylky. 

- je rozdělena odpovědnost za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 

umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka, 

- principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění plánovaného cíle, 

- systémový přístup k řízení projektu generuje řadu informací použitelných pro 

realizaci dalších projektů (4). 

1.1.2 Standardy a metodiky projektového managementu 

Dnes se tato disciplína rozvinula do několika světových standardů, které řeší 

problematiku projektového řízení po celém světě. Mezi hlavní celosvětové standardy a 

metodiky patří PM BoK, ICB a PRINCE2. Tyto metodiky mají odlišný úhel pohledu na 

danou oblast (1). 

PM BoK (Project Management Body of Knowledge) 

Tento standard vytváří a udržuje profesní sdružení firem a projektových manažerů a 

zároveň největší oborová organizace projektového managementu PMI (Project 

Management Institute). Tento standard je založen na definici pěti hlavních procesů, 

deseti oblastí znalostí, jednotlivých procesů a jejich vzájemných vazeb (1). 
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PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) 

Jedná se o procesní metodiku, kterou udržuje a spravuje společnost AXELOS. Vznikla 

v Británii a původně byla použitelná pouze pro IT prostředí. Současná verze metodiky 

PRINCE2 obsahuje sedm hlavních principů, sedm témat a sedm procesů, z nichž tato 

metodika vychází (1). 

ICB (IPMA Competence Baseline)  

ICB je standard spravovaný nejstarší organizací profesních manažerů IMPA 

(International Project Management Association), který je na rozdíl od jiných standardů 

zaměřen na kompetence, tedy schopnosti a dovednosti manažerů a členů jejich týmu. 

Doporučuje určité procesní kroky k projektovým situacím a je zde velký prostor pro 

kreativitu a vlastní názory. Standard ICB rozděluje kompetence manažerů do tří 

základních oblastí: 

- Technické kompetence – metody, techniky, nástroje, 

- behaviorální kompetence – měkké dovednosti, 

- kontextové kompetence – integrační a systémové znalosti a dovednosti (1).   

1.2  Projekt 

Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Opět zde platí tvrzení, že 

existuje mnoho způsobů, jak tento pojem definovat. Většinou se však projekt označuje 

za časově ohraničený sled aktivit a úkolů, jehož cílem je vytvoření, změna či zavedení 

konkrétní věci a na jehož splnění máme stanovený rámec čerpání zdrojů potřebných pro 

jeho realizaci (4). 

Mohu zde uvést příklady jednotlivých definic projektu: 

Projekt podle IMPA: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený 

proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění 

projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a 

odsouhlasenými požadavky.“ (1, s. 17). 

Projekt podle PMI: „Projekt je dočasné úsilí, které je uskutečňované vytvořením 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku“. (Project Management Institute, 2013) 
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Projekt podle autorky Aleny Svozilové: „Projekt je řízeným procesem, který má svůj 

začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž 

výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní 

předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.“ (4, 2011, s. 21). 

Správně definovaný projekt je možné vymezit na základě tzv. projektových kritérií: 

- Jedinečnost cíle – každý projekt je jedinečný a vždy se vyskytuje nějaká 

odlišnost v prostředí, čase, personálním obsazení apod. 

- Vymezenost – každý projekt musí být vymezený na základě času, rozpočtu a 

zdrojů. 

- Projektový tým – projekt je potřeba realizovat několika pracovníky různých 

specializací a oborů. Projektový tým vzniká v době zahájení projektu a po jeho 

ukončení je rozpouštěn. 

- Komplexnost a složitost – Projekt není typem jednoduchého problému, který 

by se dal snadno vyřešit 

- Nadprůměrné riziko – Projekt se vyznačuje určitou mírou nejistoty, jelikož se 

daná věc v daných podmínkách ještě nedělala a navíc jsou zde omezené zdroje, 

čas i finance. Je tedy vždy velká pravděpodobnost, že se něco pokazí (1). 

1.3  Cíl projektu - SMART 

Aby byl projekt úspěšný, musí být správně definovaný jeho cílový stav. Cíl projektu je 

tedy popis účelu, kvůli kterému je projekt realizován. Musí být taktéž definovány 

výstupy, které jsou od projektu očekávány, aby nedošlo k realizaci něčeho, co nebylo 

požadováno, resp. očekáváno (5).  

Pro správnou definici se nejčastěji využívá technika SMART, podle níž by definovaný 

cíl měl splňovat těchto pět kritérií:  

- S – Specifický – projekt musí být přesně a konkrétně popsán, čeho chce 

dosáhnout, 

- M – měřitelný – projekt musí mít definován měřítka, abychom věděli, zda jsme 

cíle dosáhli a jaké jsou odchylky od požadavků, 

- A – akceptovatelný – cíl projektu musí být přijatelný pro všechny 

zainteresované strany a vyhovovat legislativním podmínkám, 
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- R – realistický – cíl musí být dosažitelný za stávajících podmínek a 

s disponibilními zdroji, 

- T – termínovaný – musí být uveden termín, kdy se má cíle dosáhnout (1).  

Někdy se můžeme setkat i s doplňkem SMARTi, kde i (integrated) značí, že cíl by měl 

být integrovaný do organizační strategie podniku a mohl tak navazovat na ostatní 

související projekty. Každý cíl, včetně milníků a jiných průběžných cílů, by měl být 

SMARTi (1).  

1.4  Trojimperativ projektu 

Trojimperativ projektu představuje cíl projektu vyjádřený pomocí tří základen, resp. 

dimenzí, kterými je každý projekt omezen. Mluvíme o těchto třech veličinách:  

- Výsledek (co?) – cíle a jejich kvalita, kterých má být dosaženo, 

- Čas (kdy?) – časový plán, určující co kdy má být provedeno, 

- Náklady (za kolik?) – cíle a jejich kvalita, kterých má být dosaženo. 

 

Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: 1) 

Pro úspěšné ukončení projektu je potřeba udržovat tyto tři veličiny v rovnováze. Platí, 

že všechny tři uvedené dimenze jsou spolu provázané a pokud se změní jedna veličina a 

druhá zůstane nezměněna, musí se třetí z nich změnit odpovídajícím způsobem (5).  

I přesto, pokud projekt splní trojimperativ, nemůžeme ho považovat jistě za úspěšný, 

jelikož dodané řešení nemusí být použitelné. V praxi tedy používáme tzv. kritéria 

úspěchu projektu, která jsou měřítkem posuzování úspěchu či neúspěchu projektu (1).  
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1.5  Projektové role 

Na úspěšnosti či neúspěšnosti projektu se podílí řada lidí, kteří jsou uspořádáni do 

vhodné projektové organizační struktury. Nejdůležitější projektové role jsou uvedeny 

v následujících podkapitolách. 

1.5.1 Projektový manažer 

Každý projekt, který se ve společnosti realizuje, by měl mít přiřazenou spolehlivou 

osobu, která odpovídá za jeho průběh. Manažer projektu je právě ta osoba, která je 

zodpovědná za správné naplánování a realizaci projektu, aby odpovídal definovaným 

cílům a očekáváným požadavkům projektu. Za očekáváné  přínosy, které plynou 

z dosažení cíle, již projektový manažer nezodpovídá (1). 

Manažera projektu můžeme popsat jako plánovače, organizátora, kontrolora, 

koordinátora a vyjednavače projektových prací, který řídí členy projektového týmu. 

Úkolem projektového manažera není vykonávat, ale řídit projektové práce. Měl by jím 

být někdo se zkušenostmi s projektováním a tedy ten, kdo pracoval delší dobu jako člen 

projektového týmu (6). 

Projektový manažer má zodpovědnost a určité pravomoci: 

- Deleguje zodpovědnosti za splnění výstupu na členy projektového týmu, 

- nominuje členy projektového týmu, 

- schvaluje dokončené úkoly, 

- schvaluje realizaci změn, 

- řídí a úkoluje členy projektového týmu, 

- jedná se zainteresovanými stranami o záležitostech projektu (1).  

1.5.2 Projektový tým 

Projektový tým je sestaven pro určitý projekt na základě zakládací listiny a je tvořen 

osobami, které se podílejí na práci a realizaci projektu. Členové projektového týmu jsou 

přímo podřízeni projektovému manažerovi a společně vykonávají požadované aktivity 

k naplnění projektových cílů (4, 5).  
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Hlavním faktorem projektového týmu je, že členové týmu pracují společně za 

dosažením společného cíle. Tým postupuje jako celek, díky osobním vztahům a 

vzájemném doplňování a důvěře. Je zde maximální snaha o sdílení všech informací a 

komunikace zde probíhá neformálně a všemi směry. Správně fungující projektový tým 

by měl splňovat následující charakteristiky:  

- společný cíl, 

- vzájemná odpovědnost, 

- společná akceschopnost, 

- konstruktivní konflikty, 

- vzájemná důvěra a sebedůvěra, 

- vzájemná otevřenost a informovanost, 

- společné sebeuvědomění (4), (5). 

1.5.3 Zainteresované strany 

Zainteresované strany se uvádějí jako osoby se zájmem, tzv. stakeholders. Jsou to osoby 

či organizace, které jsou nějakým způsobem spojeni s projektem. Provádí se analýza 

stakeholderů na základě toho, jakou váhu v projektu mají, aby bylo jasné a přehledné, čí 

zájmy je potřeba naplnit. Dle významnosti dělíme zainteresované strany na:  

- primární strany, kam spadají převážně vlastníci a investoři, zaměstnanci a 

zákazníci či obchodní partneři.  

- sekundární strany, kam patří široká veřejnost, vládní instituce a samosprávní 

celky, konkurenti či média (1), (5). 

1.6  Strategie projektu 

Projektová strategie slouží k určení způsobu, jakým budeme samotný projekt realizovat, 

abychom se dostali ze současného stavu do požadovaného cíle. Určování strategie bývá 

předmětem předprojektové fáze, konkrétně studie proveditelnosti, kde si musíme určit 

základní parametry projektu, které jsou poté obsahem zakládací listiny projektu. Tato 

listina obsahuje záměr projektu, jeho cíl a hlavní milníky, časový a finanční rámec. Po 

dobu realizace projektu by neměla být stanovená strategie změněna, jelikož se 

s výchozím stavem mění celý projekt (1).  
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1.7  Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je z manažerského a časového hlediska rozdělen na tři hlavní 

projektové fáze: 

- předprojektová fáze – myšlenky, úvahy a studie, 

- projektová fáze – zahájení, plánování, realizace a ukončení projektu, 

- poprojektová fáze – vyhodnocení, poučení, přínosy projektu.  

Většinou je upřednostňována realizační fáze a předprojektové a poprojektové fáze jsou 

opomíjeny. Podcenění přípravy však znamená naprosté nepochopení projektové 

problematiky a opomíjením poprojektové fáze můžeme často opakovat svoji chybu i 

v příštích projektech. Pokud si dáme záležet na přípravě, realizaci i vyhodnocení 

projektu, přispějeme tím k úspěšné a přínosné standardizaci organizace (5).  

1.8  Předprojektová fáze 

Předprojektová fáze představuje období mezi vznikem původní myšlenky na projekt a 

jeho formálním zahájením. Je důležité, aby nebyla podceněna a organizace provedla 

řádnou přípravu. Hledají se odpovědi na otázky, zda je daný projekt potřeba a jak je 

proveditelný. Na základě těchto otázek se v této fázi vytvářejí dva hlavní dokumenty, 

které mají za úkol prozkoumat příležitost pro projekt a posoudit proveditelnost daného 

záměru – studie příležitosti a studie proveditelnosti. Můžeme provést předprojektovou 

fázi a k fázi projektové přistoupit až po několika měsících, i letech – této „prodlevě“ 

pak říkáme inkubační doba projektu (1), (5), (7).   

1.8.1 Studie příležitostí (Opportunity Study) 

Studie příležitostí slouží k posouzení situace v organizaci, jejího okolí a 

předpokládanému vývoji na trhu. Měla by být zpracována pro každý zamýšlený projekt 

nebo nápad a odpovídá nám na otázku, zda je vůbec správná doba zamýšlený projekt 

navrhnout a realizovat. Poznáme, zda je projekt nerealizovatelný, například kvůli nízké 

ziskovosti, vysoké rizikovosti nebo kapitálové náročnosti. V rámci této studie se 

provádí pomocné analýzy jako SWOT analýza, SLEPTE analýza, Porterova analýza 
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atd. Obecně je tedy výsledkem studie příležitosti doporučení nebo nedoporučení 

realizovat zamýšlený projekt (8). 

Obsahem studie příležitostí může být: 

- námět na projekt,  

- analýza podnětů (trhu, zákazníků apod.), 

- analýza příležitostí a jejich zhodnocení, 

- analýza hrozeb, rizik a reakcí na ně, 

- analýza silných a slabých stránek firmy, 

- první formulace cíle, 

- první odhady nákladů a přínosů projektu, 

- shrnutí závěrů a výsledná doporučení (1), (5). 

SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza je určena ke strategické analýze vnějšího okolí organizace. Zkoumá 

změny vnějších faktorů, které působí na projekt a zároveň vnější faktory prostředí, ve 

kterém se podnik pohybuje. Bývá označovaná mnoha jinými způsoby, např. PEST, 

PESTLE, SLEPT. Jedná se pouze o akronymum počátečních písmen vnějších faktorů, 

působících na organizaci. Mluvíme o následujících faktorech: 

- S – Social – společenské a kulturní, 

- L – Legal – legislativní (právní), 

- E – Economical – ekonomické, 

- P – Political – politické, 

- T – Technological – technologické, 

- E – Ecological – problematika životního prostředí (9). 

Účelem SLEPTE analýzy je identifikace dopadů, rizik a vlivů uvedených faktorů na 

organizace (9).   

Porterova analýza 

Porterova analýza je určena k analýze odvětví a jeho rizik. Zabývá se především 

problematikou konkurence a je rozfázována do pěti hlavních faktorů, které určitým 

způsobem působí na organizaci: 
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- vyjednávací síla zákazníků, 

- vyjednávací síla dodavatelů, 

- hrozba vstupu nových konkurentů, 

- hrozba substitutů, 

- rivalita firem působících na trhu (9). 

Výsledkem Porterovy analýzy je tedy identifikace příležitostí a hrozeb z konkurenčního 

prostředí, které ovlivňují organizaci (9).  

Analýza McKinsey 7S 

McKinseyho analýza 7S je určena k analýze kritických interních faktorů dané 

organizace. Je rozčleněna na sedm vzájemně závislých faktorů, které mají dopad na 

úspěchu či neúspěchu organizace: 

- Strategie – definice vhodné firemní strategie včetně cílů, 

- Struktura – organizační rozdělení úkolů a práv mezi pracovníky, 

- Systémy – řízení procesů v organizaci včetně metod a postupů, 

- Styl – přístup, jednání a chování k řízení a řešení určitých problémů, 

- Spolupracovníci – lidské zdroje, jejich vztahy a rozvoj, 

- Sdílené hodnoty – poslání, vize a názory, 

- Schopnosti – znalosti, dovednosti a zkušenosti pracovníků organizace (9). 

SWOT analýza 

SWOT analýza je analytická technika, jejímž cílem je zhodnocení vnitřních a vnějších 

faktorů, které ovlivňují úspěšnost organizace. Podstatou SWOT analýzy je identifikovat 

silné a slabé stránky organizace a zároveň poznat příležitosti, které se organizaci nabízí 

a předcházet možným hrozbám. Znázorňuje se tedy pomocí těchto čtyř faktorů: 

- S – Strengths – Silné stránky organizace (vnitřní), 

- W – Weaknesses – Slabé stránky organizace (vnitřní), 

- O – Opportunities – Příležitosti pro organizaci (vnější), 

- T – Threats – Hrozby pro organizaci (vnější). 
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Obrázek 2: SWOT analýza (Zdroj: www.cevelova.cz) 

Díky SWOT analýze tedy můžeme vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové možnosti růstu, a právě proto je tedy nezbytnou součástí strategického plánování 

společnosti. Záměrně tuto analýzu zařazujeme až na konec strategické analýzy, jelikož 

shrnuje nejdůležitější a kritické poznatky z uskutečněných předchozích analýz (9).  

1.8.2 Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 

Studie proveditelnosti navazuje na studii příležitostí, jestliže se organizace na základě 

doporučení studie příležitosti rozhodne projekt realizovat. Hlavním účelem studie 

proveditelnosti je zhodnotit možné varianty provedení projektu, vybrat optimální 

variantu a posoudit realizovatelnost a životaschopnost vybraného řešení. Měla by tedy 

ukazovat tu nejvhodnější cestu k realizaci projektu a zároveň by měla detailněji popsat 

obsah a cíl projektu, plánovaný termín zahájení a ukončení projektu s využitím hlavních 

milníků, přibližný odhad nákladů a potřebných zdrojů pro projekt (1), (5). 

Tato studie nám odpovídá především na otázku, zda má vůbec smysl projekt realizovat, 

z jakého bodu vyrážíme a do jakého se chceme dostat a hlavně jakou cestu zvolíme (1).  
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1.8.3 Logický rámec projektu 

Logický rámec je dokument, který díky tabulkám stručně a přehledně popisuje 

projektový návrh, jeho logické vazby a základní parametry. Metoda logického rámce se 

pak používá pro zpracování komplexního návrhu projektu. Logický rámec sestavuje 

projektový tým a je nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocení projektu. Jeho 

účelem je sladění úhlu pohledu na problematiku všemi zainteresovanými stranami. 

Dává tedy dohromady všechny klíčové prvky projektu a na jednom místě shromáždí 

důležité součásti projektu, čímž umožňuje stručný, přehledný a ucelený pohled na 

projekt (1), (5), (10).  

Logický rámec by měl být sestavován na začátku plánování projektu v předprojektové 

fázi a v průběhu projektu je možno jej aktualizovat. Je sestavován jako tabulka, jejíž 

velikost by měla odpovídat jednomu listu A4. V tabulce existují horizontální i vertikální 

logické vazby, které jsou vzájemně provázány. Logický rámec je tedy tvořen čtyřmi 

sloupci a čtyřmi řádky (1), (5), (10), (11): 

 

Obrázek 3: Logický rámec (Zdroj: 11) 

Záměr (Přínosy) - Jedná se o hlavní cíl, který deklaruje důvod provádění projektu. 

Odpovídá na otázku PROČ projekt realizovat a jaké jsou jeho opravdové přínosy.    
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Cíl – Jedná se o projektový cíl, který deklaruje důvod, proč produkujeme výstupy. 

Odpovídá na otázku, ČEHO konkrétně chceme dosáhnout a jaký je požadovaný cílový 

stav. Každý projekt by měl usilovat o dosažení pouze jednoho cíle.  

Výstupy – Odpovídají na otázku, CO konkrétně bude projektový tým realizovat, tedy 

co vše je potřeba vytvořit, aby nastala požadovaná změna.   

Klíčové činnosti – Odpovídají na otázku, JAK bude jednotlivých výstupů dosaženo.  

Zpravidla se definují 2 až 4 aktivity (11).  

Logické vazby po vertikální linii pak fungují technikou „Jestliže/pak“. Konkrétně to 

znamená:  

- Jestliže provedeme tyto aktivity, pak dosáhneme těchto výstupů, 

- Jestliže jsme dosáhli těchto výstupů, pak bude dosažen cíl projektu. 

- Jestliže jsme dosáhli tohoto cíle projektu, pak přispějeme k dosažení záměru 

(11).  

Objektivně ověřitelné ukazatele – Ve druhém sloupci logického rámce jsou uvedeny 

měřitelné ukazatele, které prokazují, že bylo dosaženo záměru, cíle a výstupů. Vždy by 

měli být uvedeny alespoň dva nezávislé měřitelné ukazatele (1). 

Zdroje pro ověření – Ve třetím sloupci jsou uvedeny možné informace, jak budou 

ukazatele zjištěny, kdo za jejich ověření zodpovídá a jaké jsou nutné časové a 

nákladové prostředky (5).  

Předpoklady a rizika – Ve čtvrtém sloupci se uvádí předpoklady, ze kterých se 

vycházelo pro splnění cíle. Na druhé straně se zde objevují i rizika, která mohou ohrozit 

průběh realizace projektu. První řádek tohoto sloupce se zpravidla nevyplňuje, naopak 

v posledním řádku se většinou objevují předběžné podmínky nutné pro zahájení 

projektu (5), (10). 

Horizontální logika pak říká, že pokud splníme položky na daném řádku, což dokážeme 

díky ukazatelům, které ověřujeme určitým způsobem, tak za platnosti předpokladů a při 

ošetření rizik plníme úroveň vyšší (1).  

Po vytvoření logického rámce by mělo být všem jasné: 

- čeho můžeme nebo chceme dosáhnout, 



27 
 

- jaké jsou důležité výsledky, které očekáváme, 

- jaké předpoklady musíme splnit (5). 

Tvorba logického rámce je provedena v těchto krocích: 

- stanovit cíl projektu, výstupy pro dosažení cíle a činnosti pro dosažení výstupů, 

- stanovit záměr projektu, 

- ověření výše zmíněné vertikální logiky, 

- stanovit objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni cíle, výstupů, záměru a 

činností, 

- stanovit zdroje pro ověření, 

- určit náklady na realizaci činností, 

- kontrola horizontální logiky logického rámce a případné přehodnocení (1). 

1.9  Projektová fáze 

Projektová fáze zahrnuje samotnou realizaci projektu a to včetně jeho zahájení, 

plánování a poté i ukončení. Tato fáze končí odevzdáním plánovaného výstupu, který 

může mít různou podobu. Cílem této fáze je tedy dodržet plán a dodat požadovaný 

výstup v očekávané podobě a v požadovaném čase (1), (5). 

Projektovou fázi můžeme rozdělit tedy na následující etapy: 

- Zahájení – ověření a detailní upřesnění projektových cílů projektů. Na začátku 

projektu se musí sestavit základní projektový dokument – zakládací 

(identifikační) listina projektu.  

- Plánování – začíná se vytvářet projektový tým s projektovým manažerem a poté 

se přechází k vytvoření samotnému plánu projektu. Projektové plánování 

zahrnuje především časový rámec, sestavení rozpočtu a to vše s ohledem na 

disponibilní zdroje. Provádíme zde tedy časovou analýzu, analýzu zdrojů, rizik, 

nákladů či WBS.  

- Realizace -  zahájení realizace projektu. Uskutečňují se hlavní činnosti projektu. 

V průběhu realizace je potřeba sledovat odchylky a porovnávat průběh s plánem, 

což se provádí pomocí kontroly, řízení a podávání zpráv. 

- Ukončení projektu – oficiální odevzdání výstupů projektu ve fyzické podobě 

(1). 
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1.9.1 Zakládací (identifikační) listina projektu 

Identifikační neboli zakládací listina projektu je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve 

fázi zahájení projektu.  V této listině se definují cíle, rozsah projektu a opravňuje 

manažera použít zdroje organizace na projektových činnostech. Je zde tedy rovněž 

jmenován projektový manažer a touto listinou se zároveň zahajuje projekt. Identifikační 

listina není přesně stanovena, ale měla by obsahovat následující informace: 

- název projektu, jeho záměr a cíle,  

- vymezení hranic projektu, 

- účastníci projektu,  

- termíny zahájení a ukončení projektu včetně milníků 

- předpoklady a rizika, 

- závěrečné schválení projektu (4), (5).  

1.9.2 WBS (Work Breakdown Structure) 

WBS (Work Breakdown Structure) neboli hierarchická struktura rozdělení prací je 

technika, jejímž cílem je rozložení projektu na jednotlivé části až do takové úrovně 

podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. 

Každá následující úroveň představuje podrobnější popis produktů projektu a zároveň 

zahrnuje veškeré náležitosti nadřazeného prvku. Prvky na nejnižší úrovni WBS se 

nazývají pracovní balíky, které musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny. (5), 

(9).  

Díky WBS se lépe řídí složité projekty, snáze odstraňují chyby a zdroje jsou efektivněji 

využívány. WBS zpracovává projektový manažer a měla by být provedena, i když 

nemáme v plánu v rámci projektu nic vytvářet (9).  

Samotný rozklad je nejčastěji zobrazen formou stromové struktury, kde na nejvyšší 

úrovni je projektový cíl. Nižší úroveň je tvořena výstupy, které popisují souhrnný 

výsledek činností. Na nejnižší úrovni jsou pak již zmíněné pracovníky balony, které 

zahrnují jednotlivé činnosti, aktivity a úkoly (5), (9).  
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Obrázek 4: WBS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.9.3 Matice odpovědnosti (RACI) 

RACI matice slouží k přiřazení pravomocí a odpovědností jednotlivým členům 

projektového týmu. Tato matice navíc přesně určuje, kdo řeší jaké úkoly a s kým bude 

na těchto úlohách a činnostech spolupracovat. Jednoznačně tedy přiřazuje členy 

projektového týmu k jednotlivým prvkům WBS, čímž napomáhá k větší přehlednosti 

v kompetencích pracovníků (1), (9). 

Jednotlivá písmena v názvu RACI matice vyjadřují typ odpovědnosti pracovníka u dané 

činnosti: 

- Responsible (R) – pracovník, který je odpovědný za realizaci daného úkolu, 

- Accountable (A) – pracovník, který je odpovědný za výsledek daného úkolu, 

- Consulted (C) – pracovník, který poskytuje užitečné rady a konzultace 

k danému úkolu, 

- Informed (I) – pracovník, který má být informován o průběhu a rozhodnutích 

týkajících se daného úkolu (9). 
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Obrázek 5: RACI matice (Zdroj: https://cs.garynevillegasm.com) 

1.9.4 Milníky a etapy projektu 

V projektové fázi se projekt rozkládá do určitých realizačních etap. Jedná se o skupiny 

spolu souvisejících činností, vrcholících dokončením některého z hlavních výstupů 

nebo jeho klíčových komponent. Pro jasné oddělení fází, etap či samotných dílčích částí 

projektu, se využívá tzv. milníků, což jsou činnosti s nulovou dobou trvání a slouží jako 

oddělovač či označení dosažení nějakého dílčího cíle. Tyto milníky slouží jako bod 

kontroly a značně usnadňují práci s projektem, co se týče přehlednosti (1), (5). 

1.9.5 Ganttův diagram 

Ganttův diagram je přehledným grafickým znázorněním naplánované posloupnosti 

činností v čase, které se využívá v projektovém řízení. Jinými slovy znázorňuje a 

sleduje časový průběh činností.  

Tento diagram je zobrazen formou řádkového grafu, kdy na horní či spodní části grafu 

je časové období, ve kterém se plánuje a na levé části jsou pak zobrazeny dílčí aktivity 

neboli jednotlivé činnosti, které jsou uspořádány dle jejich logického sledu 

v plánovaném projektu. Doby trvání dané činnosti jsou pak zobrazeny výraznými 

úsečkami a jsou vztaženy k časovému období. Z grafu tedy pak můžeme snadno zjistit, 

v jakém stavu se projekt aktuálně nachází, které činnosti jsou již dokončené a které 

zbývá dokončit (9).  

https://cs.garynevillegasm.com/
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Obrázek 6: Ganttův diagram (Zdroj: https://lorenc.info/) 

1.9.6 Síťová analýza  

Ve fázi plánování projektu je nejčastěji využívanou metodou síťová analýza. Je to 

soubor modelů a metod, které provádějí analýzu projektů z hlediska času, nákladů nebo 

zdrojů potřebných k jejich realizaci. Předpoklad pro použití síťové analýzy je možnost 

rozložit projekt na dílčí části, kde každá tato část musí být časově ohodnocena. Přestože 

existuje mnoho metod síťové analýzy, mezi ty nejvyužívanější patří metody CPM a 

PERT (3), (9), (12), (13). 

Síťový graf je hlavním prostředkem síťové analýzy a matematickým modelem 

projektu, který zobrazuje vzájemné závislosti a vazby mezi jednotlivými činnostmi 

projektu. Jde o orientovaný graf složený z uzlů a hran, který musí mít jeden vstup a 

jeden výstup. Dle tohoto rozdělení rozlišujeme síťové grafy uzlově či hranově 

definované (3), (14). 

- Hranově definované grafy -  modely, kde hrany grafu představují jednotlivé 

činnosti projektu a uzly vyjadřují vazby mezi těmito činnostmi, respektive 

začátky a konce jednotlivých činností (3).  
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Obrázek 7: Hranově orientovaný graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

- Uzlově definované grafy – modely, kde uzly grafu představují jednotlivé 

činnosti projektu a hrany vyjadřují vazby mezi těmito činnostmi (3).  

 

Obrázek 8: Uzlově orientovaný graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obrázek 9: Uzel v uzlově orientovaném síťovém grafu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.9.7 CPM 

Metoda kritické cesty je metodou síťové analýzy, která využívá k časové analýze 

deterministické časové ohodnocení jednotlivých činností. Doba trvání činnosti je 

založena na jednobodovém odhadu. Jejím cílem je stanovení doby trvání projektu na 

základě tzv. kritické cesty. Tato metoda se proto využívá především u projektů, kde 
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můžeme dobu trvání odhadnout s vysokým stupněm přesnosti a lze činnosti 

jednoznačně časově ohodnotit (9), (15).  

Kritická cesta představuje nejdelší možnou cestu v síťovém grafu, nýbrž posloupnost 

kritických činností. Jinými slovy určuje nejkratší možnou dobu, za kterou můžeme 

projekt dokončit. Činnosti na kritické cestě se vyznačují nulovou časovou rezervou, což 

znamená, že zpoždění kterékoliv z činností nacházejících se na kritické cestě má za 

následek zpoždění celkové doby trvání projektu (12), (15).  

Časová rezerva představuje čas, o který může být daná činnost zpožděna, aniž by 

ohrozila včasný začátek činnosti následující či celkovou dobu trvání projektu (12).  

1.9.8 PERT 

PERT je metodou síťové analýzy, která využívá k časové analýze stochastické časové 

ohodnocení jednotlivých činností. Doba trvání může být ohodnocena na základě metody 

Monte Carlo nebo převodu na deterministický model.  

Ohodnocení na základě metody Monte Carlo probíhá náhodným výběrem z intervalu 

určeného optimistického a pesimistického odhadu doby trvání činnosti. Při převodu na 

deterministický model se z pesimistického, realistického a optimistického odhadu 

vypočítá vážený průměr pro každou činnost. Právě kvůli tomuto výpočtu je v celkové 

době trvání projektu obsažena i část rizika, kterou jednotlivé činnosti zahrnují.   

Tato metoda se využívá u projektů, kde je obtížné dopředu odhadnout délku trvání 

činnosti neboli tam, kde se nejedná o rutinní činnosti a nemáme s daným projektem tak 

bohaté zkušenosti (12), (15).  

1.9.9 Rizika projektu a jejich řízení 

Riziko můžeme definovat mnoha způsoby, přičemž v obecném slova smyslu ho 

chápeme jako nahodilý a nepříznivý vliv okolí, který může způsobit odchýlení od 

žádoucích výsledků, v nichž doufáme nebo které očekáváme. Každý projekt nese svá 

rizika, která mají na projekt určitý vliv a mohou mít za následek i jeho neúspěšné 

ukončení. Abychom předešli této nepříznivé situaci, dochází v projektu k řízení rizik, 

jejichž problematikou se zabývá rizikové inženýrství.   
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I přesto, že se o riziku většinou mluví jako o negativním vlivu, v moderní době už riziko 

může znamenat pozitivní událost neboli příležitost. V tomto ohledu mluvíme o tzv. 

pozitivním riziku. Příkladem může být například zlevnění materiálu (1), (5), (13). 

Řízení rizik v projektu se skládá z několika následujících procesů: 

- plánování řízení rizik, 

- identifikace rizik, 

- analýza rizik, 

- ohodnocení rizik, 

- ošetření rizik, 

- monitorování a přezkoumávání rizik, 

- komunikace a konzultace rizik (1), (12). 

Plánování řízení rizik 

V tomto procesu se rozhoduje o přístupu řízení rizik v projektu a k jeho plánování. 

Hlavním výstupem je plán řízení rizik, který popisuje postupy řízení rizik v projektu. 

Obsahem plánu řízení rizik by měla být metodologie řízení rizik, upřesnění rolí 

odpovědnosti členů týmu, odhady rozpočtu a časového plánu, rozdělení rizik a jejich 

atributy včetně dokumentace. Plán řízení rizik sestavuje projektový tým na začátku 

životního cyklu projektu (12). 

Identifikace rizik 

Tento proces slouží k nalezení a popsání významných nebezpečí, která mohou ohrozit 

projekt. Samotný proces identifikace je většinou prováděn pomocí tzv. brainstormingu, 

kdy celý projektový tým diskutuje nad riziky projektu, přičemž je někdy využíváno 

seznamu nebezpečí z minulých projektů (1). 

Analýza rizik 

V této fázi je každému identifikovanému riziku určena pravděpodobnost jeho výskytu a 

velikost předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt. Velikost dopadu je většinou 

udávána v peněžních jednotkách – tedy utrpěné finanční škody. Analýza rizik může být 

provedena: 
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- kvalitativně – pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty použijeme slovní 

vyjádření. Tento způsob ohodnocení rizika je rychlejší a jednodušší, ale zároveň 

velmi subjektivní.  

- kvantitativně – pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty použijeme číselnou 

hodnotu. Tento způsob ohodnocení rizika je časově náročnější, ale výrazně 

přesnější (1), (13).  

Ohodnocení rizik 

Hodnotu rizika spočítáme jako součin pravděpodobnosti výskytu rizika a velikosti 

dopadu daného rizika. Výslednou hodnotu můžeme považovat za akceptovatelnou či 

neakceptovatelnou. V případě akceptovatelné hodnoty můžeme riziko přijmout bez 

nutnosti zajištění dalších opatření. Neakceptovatelné hodnoty rizika pak představují 

rizika, které je nutné ošetřit snížením jejich hodnoty (13).  

Ošetření rizik 

Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby byl 

projekt s velkou pravděpodobností realizovatelný a úspěšný. Existuje zde několik 

metod, jak můžeme reagovat na dané riziko: 

- Retence – jedná se o podstoupení neboli akceptaci rizika, 

- Redukce – snížení rizika. Můžeme ji rozlišovat dle tří způsobů: 

o Metody odstraňující příčiny vzniku rizika  

 Přesun rizika – faktoring, forfaiting, leasing apod. 

o Metody snižující nepříznivé důsledky rizika 

 Diverzifikace – rozložení rizika na co největší základnu, 

 Pojištění – vytváření rezerv na budoucí negativní události, 

o Metody operační analýzy – lineární programování (1), (13). 

Monitorování a přezkoumávání rizik 

Rizika projektu je nutné sledovat po celou dobu projektu, neboť může dojít k několika 

možným změnám a událostem. Tyto změny pak mohou mít za následek ovlivnění 

pravděpodobnosti či velikosti dopadu rizika a tím ovlivnění i celého projektu. Stejně tak 

i můžeme zjistit, že některé opatření ztratilo svoji účinnost, načež musíme reagovat jeho 



36 
 

modifikací či náhradou za jiné opatření. Rizika, která je nutné sledovat, jsou uvedena 

v seznamu rizik, který bývá pravidelně aktualizován projektovým týmem na 

projektových poradách (1), (13). 

Komunikace a konzultace rizik 

Během všech fází řízení rizik je nutné rizika konzultovat a komunikovat o nich, včetně 

rozhodnutí s nimi souvisejících, a to nejen uvnitř projektového týmu ale i 

s významnými zainteresovanými stranami (13).  

1.9.10 Skórovací metoda 

Jednou z metod, vhodnou pro analýzu rizik projektů, je skórovací (bodovací) metoda, 

která se skládá ze tří hlavních fází: 

- identifikace rizik (vytvoření seznamu rizik), 

- ohodnocení rizik – každému riziku se přiřadí skóre dle výše jeho 

pravděpodobnosti a dopadu, 

- návrhy na opatření ke snížení rizika – úkolem je snížení pravděpodobnosti 

výskytu určitého rizika nebo redukovat jejich dopad.  

V této metodě se pro každé riziko ohodnotí pravděpodobnost jeho výskytu i jeho dopad 

prostřednictvím desetibodové stupnice. Je vhodné, aby každý člen projektového týmu 

tyto hodnoty stanovil na základě svého uvážení bez ohledu na ostatní. Výsledné 

hodnoty se pak spočítají aritmetickým průměrem odhadů jednotlivých členů. 

Ohodnocení rizika je pak vypočteno ze součinu hodnot pravděpodobnosti a dopadu 

daného nebezpečí, přičemž výše hodnoty se pohybuje v rozmezí od 1 do 100.  Závěrem 

této metody je sestavení mapy rizik, která představuje dvourozměrnou matici a 

rozděluje rizika do čtyř kvadrantů dle jejich ohodnocení. Doporučením této metody je 

zpracovat návrhy na snížení rizika především pro kvadrant kritických a významných 

rizik (1), (13).  



37 
 

 

Obrázek 10: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

1.9.11 Metoda RIPRAN 

Další metodou, vhodnou pro analýzu rizik je metoda RIPRAN (Risk Project Analysis). 

Metoda RIPRAN na rozdíl od skórovací metody identifikuje a rozebírá především 

hrozby a jejich scénáře, přičemž scénář chápeme jako událost, způsobená hrozbou. Tato 

metoda je tak složitější a pracnější vyžadující zkušený projektový tým se zkušenostmi 

z minulých projektů. Na druhou stranu představuje přesnější výsledky analýzy rizik než 

výše uvedená skórovací metoda. (1), (5), (9). 

1.9.12 Plánování nákladů a rozpočet projektu 

Nedílnou součástí plánování je řízení nákladů a sestavení rozpočtu projektu, který se 

vytváří plánováním a odhadováním nákladů a výnosů neboli zdrojů.  Rozpočet by tedy 

měl obsahovat informace o předpokládaném čerpání všech zdrojů. V projektech 

nejčastěji rozlišujeme náklady do následujících skupin: 

- Přímé náklady – náklady, které přímo souvisejí s realizací projektu. Jinými 

slovy náklady, které lze snadno přiřadit k výrobě produktů či služeb 

realizovaných v rámci projektu. Jedná se například o mzdy pracovníků, materiál, 

služby, pojištění, pronájem technologií apod. 
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- Nepřímé (režijní) náklady – náklady, které nelze jednoznačně přiřadit ke 

konkrétnímu projektu, jelikož se jedná o společné náklady celé organizace. 

Proto vedení organizace určuje, jak velký podíl z celkových nepřímých nákladů 

bude přiřazen k jednotlivým projektům. Příkladem mohou být osobní náklady, 

náklady na provoz budov, spotřební materiál, daně apod. 

- Ostatní náklady – náklady, které nemají charakter výše uvedených. Jedná se 

například o rezervy na krytí rizik, manažerské bonusy a podobně (1), (12), (16).  

Náklady můžeme odhadovat několika způsoby: 

- Analogické odhadování (shora-dolů) – založené na historických informacích 

organizace z minulých projektů. Jedná se o nejméně nákladnou, ale taktéž o 

nejméně přesnou techniku odhadování.  

- Odhady zdola-nahoru – vycházejí z nulových počátečních nákladů, ke kterým 

se dle struktury prací WBS přičítají náklady jednotlivých položek. Výsledkem je 

velmi přesný odhad nákladů za cenu větší časové náročnosti.  

- Expertní odhady – odhady tvořeny manažery projektu či členy týmu na základě 

jejich zkušeností a znalostí z dané problematiky. 

- Parametrické odhadování – odhaduje náklady na základě již známých 

parametrů.  Jedná se o regresní analýzu či křivky osvojování znalostí.  

- Odhady s využitím software pro podporu řízení projektů – využívají ke 

stanovení odhadu nákladů specializované softwarové nástroje. 

- Odhady analýzou nabídek dodavatelů – odhadují se na základě porovnání cen 

od potenciálních dodavatelů (1), (4).  

Ve fázi předprojektové je prováděn prvotní hrubý odhad nákladů, kde se nejčastěji 

využívá techniky shora-dolů. V projektové fázi se pak vytváří přesnější odhady 

s kvalitním rozpočtem metodou zdola-nahoru. Důležitou součástí rozpočtu je i 

vytvoření rezerv pro krytí rizik projektu. Výše rezerv se většinou provádí jako určení 

procentní části z celkových výdajů na projekt nebo stanovením rezerv jen pro určité 

položky rozpočtu (1), (4).  
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1.9.13  Reporting 

Jakmile je projekt ve fázi realizace, je nutné jej neustále sledovat pomocí monitoringu a 

podávání zpráv neboli reportingu. Podávání zpráv poskytuje informace o stavu práci na 

projektu a dokáže předpovídat budoucí vývoj až do jeho ukončení. Členové 

projektového týmu zasílají zprávy projektovému manažerovi či vedení v pravidelných 

intervalech a to minimálně dvakrát během průběhu činnosti. V případě zkušeného 

manažera a týmu projektu, může být podávání zpráv praktikováno výrazně řídčeji a to 

v případě nějaké důležité změny či vzniku nové skutečnosti.  

Ve své podstatě je účelem podávání zpráv sdělení informace o stavu a průběhu prací, 

odchylky projektu od plánu a informace o předpokládaném vývoji (1), (5).  

1.9.14  Projektové porady 

Porady projektového týmu slouží k získávání informací o stavu projektu a stejně tak i 

pro nalezení potřebných řešení. Na projektovou poradu by měli dorazit všichni členové 

projektového týmu, svolanými projektovým manažerem, přičemž její program a cíl 

jednání by měl být naplánovaný dopředu, aby se na něj mohli jednotliví členové týmu 

připravit. Z každé porady je potřeba pořídit zápis včetně zhodnocení a nápravných 

řešení pro později vykonanou projektovou dokumentaci a pro zaslání chybějícím 

členům (5).  

1.9.15  Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace obsahuje důležité informace pro projektového manažera, 

projektový tým a zainteresované strany. Je udržována v aktuálním stavu v elektronické 

formě a musí být přístupná všem, kdo s ní mají pracovat.  

Projektovou dokumentaci tvoří především: 

- záznamy z porad projektového týmu, 

- záznamy o vykazování prováděných činností, 

- záznamy o rozhodnutí.  

Dělíme ji na předprojektovou, projektovou a poprojektovou, přičemž projektový tým 

musí vést i průběžnou dokumentaci, která dokumentuje postup projektu (5).  
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1.10 Poprojektová fáze 

Poprojektová fáze má za úkol především vyhodnotit a zanalyzovat ukončené projekty, 

čímž se zvyšuje kvalita příštích projektů. Je zde důležitá zpětná vazba ode všech 

důležitých zainteresovaných stran. Zamezuje k opakování provedených chyb a naopak 

se zhodnocují pozitivní aspekty z minulých projektů, čímž dochází k určité 

standardizaci (1), (5).  

Poprojektová fáze je ukončena až s uzavřením veškeré administrativy a vytvořením 

závěrečné zprávy. Uzavření projektu bývá mnohdy náročnější než samotné zahájení a 

plánování projektu. Důvody mohou být vyprchání počátečního nadšení a absence 

potřebné motivace, neúspěch projektu či nové projekty odvádějící pozornost (5).  

1.11 Příspěvková organizace 

Poslední teoretická část popisuje specifika municipální firmy, konkrétně příspěvkové 

organizace, se kterou v této práci pracuji.  

Příspěvkové organizace jsou právnické osoby, které se řadí mezi veřejné neziskové 

organizace v rámci municipální sféry. Tyto organizace nebyly zřízeny za účelem 

podnikání, ale jsou zřizovány za účelem provozování činností, které mají představovat 

uspokojování potřeb toho, kdo měl zájem na jejich zřízení (17).  

Příspěvkové organizace můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

 příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu, 

 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky (18). 

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky 

Příspěvkovou organizaci územních samosprávních celků zřizuje kraj nebo obec, a to pro 

takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu. Příspěvková organizace může mít pouze jednoho zřizovatele. Pokud se 

tedy kraj či obec rozhodne zřídit příspěvkovou organizaci, musí o jejím vzniku vydat 

zřizovací listinu. Následně podá návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního 

rejstříku. Ostatní informace příspěvkové organizace (vznik, změna a zánik) je povinen 

zřizovatel oznámit v Ústředním věštníku ČR (19), (20), (21).   
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1.11.1 Zřizovací listina příspěvkové organizace 

Zřizovací listina musí obsahovat:  

 úplný název zřizovatele (u obcí i zařazení do okresu), 

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace, 

 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídající předmět činnosti, 

 označení statutárních orgánů, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele (majetek svěřený organizaci) 

 vymezení majetkových práv,  

 okruhy doplňkové činnosti, 

 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena (22). 

1.11.2 Hospodaření příspěvkové organizace 

Vedle činnosti, pro kterou byla příspěvková organizace zřízena, může vykonávat také 

doplňkovou činnost, která musí splňovat následující podmínky: 

 navazuje na hlavní činnost příspěvkové organizace, 

 je zřizovatelem povolena k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe 

využívat své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, 

 nenarušuje plnění hlavní činnosti organizace, 

 sleduje se v účetnictví odděleně (21). 

Zisk z hlavní činnosti příspěvkové organizace může být použit pouze ve prospěch své 

hlavní činnosti, pokud zřizovatel nepovolí jiné využití těchto zdrojů (23). 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými:  

 z vlastní činnosti, 

 z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu jiných územně samosprávních celků, 

 ze státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, 

 z darů přijatých od fyzických a právnických osob, 

 ze zahraničí, 

 ze svých peněžních fondů, 

 z doplňkové činnosti (24). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část je zaměřena na představení analyzované společnosti a na její rozbor z hlediska 

jednotlivých vnějších a vnitřních faktorů, které na firmu působí. Na základě výstupů 

z těchto analýz je poté proveden návrh projektu, který bude popsán v kapitole čtvrté.  

2.1   Základní škola Vejrostova 

Tato část bude zaměřena na představení konkrétní společnosti, pro kterou zpracovávám 

analýzy této práce. Nejdříve shrnu základní informace o základní škole Vejrostova 1 a 

poté popíšu její historii a charakteristiky.  

2.1.1 Základní informace 

Název organizace:  Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace 

IČO:    48513091 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

Adresa:   Vejrostova 1066/1, Bystrc 635 00 Brno 

E-mail:   zsvejrostova@vejrostova.cz 

Telefon:   546 220 173 – kancelář 

Webové stránky:  www.vejrostova.cz 

Ředitel školy:   Mgr. Zdeněk Černošek 

Adresa zřizovatele:  Statutární město Brno 

   MČ Brno – Bystrc, nám. 28. Dubna 60/145 

   635 00 Brno - Bystrc 

 

Obrázek 11: Logo ZŠ Vejrostova 1 (Zdroj: www.vejrostova.cz) 

 

 

http://www.vejrostova.cz/
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2.1.2 Historie a charakteristika školy 

Stavební práce Základní školy Vejrostova 1 započaly v roce 1984, ale vzhledem ke stále 

rozrůstajícímu se sídlišti nebylo možné výuku odkládat. Začalo se tedy učit v budově na 

Štouračově ulici, která byla původně postavená jako mateřská škola. Učilo se na směny 

v 1. – 5. ročníku. Stavební práce ZŠ Vejrostova byly brzo dokončeny a provoz byl 

zahájen v roce 1986 pro 1. – 6. ročník (25), (26).   

Rok 1993/1994 se považuje za přelomový, jelikož se ZŠ Vejrostova stala samostatným 

právním subjektem. V tomto roce byl celkový počet tříd 38 a počet žáků 1013. Další 

přelom v organizaci vyučování nastává v roce 1994/1995 z důvodu vybudování 

Gymnázia na Vejrostové 2, kam se přesunulo 12 tříd základní školy. Zároveň skončilo 

vyučování na směny a budova na Štouračové byla vrácena mateřské škole. Z budovy 

gymnázia odešly poslední třídy ZŠ Vejrostova až v roce 2004/2005 a od školního roku 

2005/2006 je tedy v počtu tříd soběstačná (25), (26).   

Škola se během své existence dočkala mnoho kvalitativních změn, úprav i vylepšení. 

Jedná se zejména o zateplení budovy, výměnu oken za plastová, vybudování krásného a 

rozsáhlého sportovního areálu a zlepšení vybavenosti odborných učeben, díky čemuž se 

kvalitativně změnily podmínky pro výuku. Mnoho zaměstnanců působících na škole 

právě vybavenost učeben v momentální době považuje za velmi uspokojivou stránku 

školy, hlavně díky špičkově vybavené učebně hudební výchovy, učebně informatiky s 

připojením na internet, umístění dataprojektorů do značného počtu učeben a 

interaktivním tabulím (25), (26).   

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu se zaměřením na sport, 

informatiku a cizí jazyky. Některé třídy prvního stupně pracují podle projektu Začít 

spolu, který je velmi pozitivně hodnocen ze strany dětí, rodičů i učitelů. Nejstarší 

profilací školy je sport. Již v roce 1993 byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy zaměřené na volejbal. V roce 1999 byla škola přijata do programu MŠMT a 

ČVS mezi 22 ZŠ pro výuku volejbalu v ČR (25), (26).   

Od roku 2006 se škola podílela na evropském projektu CHIPS, který byl pořádán pod 

záštitou Linky bezpečí a Evropské unie. V ČR bylo do tohoto projektu vybráno pět škol 

včetně ZŠ Vejrostova (25), (26).   
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Každoročně žáci školy vyjíždí mimo školu a absolvují školy v přírodě, sportovní 

soustředění, lyžařské kurzy, poznávací a výukové cesty do Anglie, Rakouska, Německa 

a další zajímavé exkurze. Od roku 2009/2010 škola zavedla adaptační pobyty pro žáky 

6. tříd (25), (26).   

Dne 15.10 roku 2015 se naposledy mění její oficiální název: „Základní škola Brno, 

Vejrostova 1, příspěvková organizace“ (25), (26).   

Vedení školy neustále pracuje na vývoji školy včetně modernizace a rozvoje budovy. 

V loňském roce 2018 naše škola obdržela certifikát a stala se tak „partnerskou školou 

ČVS“, díky kterému teď obdržuje ročně menší finanční dotaci na volejbalové vybavení 

školy. Ve stejném roce taktéž škola investovala do svého sportovního areálu, který si 

obohatila o krásné tři kurty na plážový volejbal. Tím se stala jednou ze základních škol 

v ČR, která má nejbohatší sportovní areál. Poslední novinkou základní školy Vejrostova 

1 je právě probíhající projekt přístavby nové budovy s novými učebnami, která bude se 

stávající školou propojena mostovou chodbou. Tato stavba by měla být dokončena 

v průběhu roku 2019 a je reakcí na blížící se nedostatek kapacitních důvodů (25).  

Hlavní činnost ZŠ Vejrostova, tedy poskytování základního vzdělání, není určena za 

účelem zisku, a proto realizuje i doplňkovou činnost, pod kterou spadá pronájem prostor 

školy. Tato činnost je provozována za účelem zisku a sleduje ji Finanční úřad. Pokud by 

byl zisk vyšší než 300 000 Kč a nebyl by vyčerpán v činnosti hlavní, byl by předmětem 

zdanění organizace (25), (26).   

2.2  Analýza obecného okolí (SLEPT) 

V rámci SLEPT analýzy budu identifikovat vnější prostředí, ve kterém se organizace 

pohybuje. Bude zde výčet faktorů sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

a technologických.  

2.2.1 Sociální faktory 

V Brně se stejně jako v celé republice projevuje stárnutí populace, jejímž důsledkem je 

prodlužující se doba dožití a poklesu porodnosti. Průměrný věk obyvatel je v současné 

době 42,3 let, přičemž u mužů je to 40,6 a u žen 43,7. Tento trend neustále pokračuje. 

Stejně tak i roste počet obyvatel, přičemž přirozený přírůstek v posledních letech klesá, 
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zatímco migrační přírůstek má v posledních letech rostoucí tendenci. Na následujícím 

obrázku si uvedeme tyto údaje platné pro celou Českou republiku: 

 

Obrázek 12: Počet obyvatel v ČR (Zdroj: https://www.czso.cz/) 

Česká republika měla k datu 30.9.2018 10 637 794 obyvatel, z nichž 1 185 889 žije 

v Jihomoravském kraji a z toho 379 610 v Brně. Na úkor stárnutí populace má klesající 

trend podíl studentů ve školním věku. Co se týče dětí ve věku 5-14, tedy žáků 

navštěvujících základní školu, tak i zde je podíl ku celkové populaci rovněž klesající – 

v roce 2017 činil podíl dětí na základních školách ku celkové populaci 15,4%, zatímco 

v roce 1989 to bylo 21,7%.  

V rodinném chování současné české populace můžeme vidět rysy odlišné od života 

předcházejících generací. Jedná se především o pozdější odchod od rodičů, vyšší 

preference v nesezdaném soužití nebo v samostatné domácnosti. Manželství je pak 

uzavíráno až v pozdějším věku a narození prvního dítěte se odkládá. Snižuje se taktéž 

počet sňatků a zvyšuje rozvodovost.  

V sociální oblasti je taktéž důležitý ukazatel intenzity bytové výstavby. Dokončené byty 

znamenají nejen možnost bydlení a tedy růstu počtu obyvatel regionu, ale také možnost 

přílivu pracovních sil a ekonomického rozvoje. Za konkrétní příklad již uvedu námi 

popisovanou městskou část Brno-Bystrc. Následkem uvedených důvodů je neustále se 

rozšiřující sídliště Kamechy v podobě neustálé výstavby nových panelových domů a 

rodinných bytů, kam se nejčastěji stěhují mladé rodiny s dětmi. Městská část Brno-
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Bystrc má i díky tomuto nejmladšímu rozrůstajícímu se sídlišti kolem 25000 obyvatel. 

Na tento trend musí taktéž reagovat samotná škola, kde z důvodu již nedostačující 

kapacity si škola musí pronajímat třídy od vedlejšího gymnázia. Jakožto reakce na tento 

problém v současné době probíhá projekt přístavby nových tříd pro školu.  

V Jihomoravském kraji poskytovalo ve školním roce 2017/2018 základní vzdělání 482 

základních škol, které navštěvovalo 101 540 žáků. Pedagogickou činnost pak 

obstarávalo 6 984 učitelů a učitelek. Děti cizinců mají přístup k základnímu vzdělání za 

stejných podmínek jako občané ČR. Povinná školní docházka platí pro všechny děti 

cizinců v dané věkové kategorii, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Za posledních 

pět let vzrostl počet cizinců na našich základních školách téměř o polovinu - 51,1% 

(25), (27), (28).  

2.2.2 Legislativní faktory 

Ve školství platí mnohé zákony, z nich většinu vydává MŠMT – Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Škola se musí řídit například těmito zákony: 

- Školský zákon (č. 561/2004 Sb.), 

- Zákon o státní správě a samosprávě ve školství (č. 564/1990 Sb.), 

- Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (č. 563/2004 

Sb.), 

- Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků (č. 250/2000 Sb.), 

- Zákon o daních z příjmu (č.586/1992 Sb.), 

- GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů, 

- Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, 

- Minimální standard bezpečnosti (28), (29). 

Legislativní faktory jsou taktéž spojené s politickými, přičemž značnou roli hraje i vstup 

a setrvání v Evropské unii, kde jsou další normy a zákony, které je nutno dodržovat. 

Zákonů, nařízení a vyhlášek, jež se na školy vztahují, existují mnohem více – výše 

uvedené patří mezi ty nejzásadnější.   
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Zákon o státní správě a samosprávě ve školství stanovuje kompetence jednotlivých 

úrovní státní správy a zavádí tzv. odvětvové řízení. Kraje či obce získávají v oblasti 

školství svou vlastní, samostatnou působnost a stávají se zřizovatelem všech škol a 

školských zařízení. Pokud se kraj či obec rozhodne zřídit příspěvkovou organizaci, musí 

o jejím vzniku vydat zřizovací listinu, která musí obsahovat potřebné náležitosti, jako je 

např. název zřizovatele, vymezení hlavní účelu, okruhy doplňkové činnosti a podobně 

(28).  

Zmíněná vyhláška se vztahuje již konkrétně na plánované turnikety, která uvědomuje o 

tom, že daný průchod pro osobu je 600 mm, čemuž musí být přizpůsobeny jak samotné 

„volné“ průchody, tak i turnikety. S danou problematikou taktéž souvisí minimální 

standard bezpečnosti, který vydalo MŠMT v roce 2014 na základě útoku nemocné ženy, 

která vtrhla do školy a pobodala několik studentů. Tato událost byla impulzem reakcí 

mnohých škol na vlnové zavedení bezpečnostních systémů s dotační podporou od 

MŠMT (29). 

Zisk z hlavní činnosti příspěvkové organizace může být použit ve prospěch své hlavní 

činnosti, pokud zřizovatel nepovolí jiné využití těchto zdrojů. V případě nevyužití 

zdrojů musí škola vrátit nevyčerpané prostředky zpět zřizovateli (25), (26).  

2.2.3 Ekonomické faktory 

Ekonomika se řídí hospodářským cyklem a dle svého cyklického vývoje se nyní nachází 

ve fázi růstu, což se nepřímo projevuje i v oblasti školství. Jedná se zejména o vyšší 

příjem do státního rozpočtu, jednotlivých ministerstev, vyšší možnost pro územní 

samosprávu a podobně (30).  

Následně si uvedeme některé důležité ekonomické faktory, které mají nepřímo vliv na 

systém školství: 

- HDP s meziročním růstem 4,2%, 

- Inflace s meziročním růstem 2,4%.  

- Míra nezaměstnanosti 3,3% (v Brně 4,2%), 

- Průměrná mzda ve výši 31 516 Kč (30).  

Státní dluh ČR se v poměru k hrubému domácímu produktu pohybuje kolem 35%, což 

je výrazně pod průměrem zemí EU. Jihomoravskému kraji připadá druhé místo, jakožto 
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kraj s nejlepším HDP na obyvatele, konkrétně 450 135 Kč za rok. Průměrná hrubá 

měsíční mzda dosáhla v Jihomoravském kraji k hodnotě 30 561 Kč, což představuje 

meziroční nárůst měsíční mzdy o 8,4%, a touto hodnotou se dostává na třetí příčku 

nejvyšších mezd v ČR. Průměrná mzda učitelů na základních školách je v současné 

době 31 502 Kč. Obecná míra nezaměstnanosti představující podíl nezaměstnaných 

k pracovní síle, poklesla v ČR meziročně o 0,2%, čímž se dostala na hodnotu 2,8%. 

Tento trend se slibuje i nadále, kde by občané ČR neměli mít pocit nedostatku 

finančních prostředků (27), (30).  

V případě školních aktivit, nákupu pomůcek a dalších náležitostí, spojených se 

zahraničím, nás může zajímat i současná situace ohledně vývoje kurzu CZK/EUR. 

V nedávné době kurz dlouhodobě kolísal mezi hodnotami 26-27 Kč. V roce 2017 díky 

aktivitám ČNB koruna začala posilovat a dnešní kurz je mírně nad hranicí 25 Kč za 

Euro (30). 

Současná ekonomická situace je příznivá, přičemž v blízké době není očekávaná žádná 

krize ani významný pokles.  

Hospodaření příspěvkové organizace je popsáno v kapitole 1.12.2. Škola se snaží o 

vyrovnaný rozpočet, tedy aby rozdíl nákladů a výnosů byl nulový. Případ větších 

výnosů značí nevyužité finanční prostředky a nutnost jejich navrácení zpět zřizovateli, 

naopak případ větších nákladů značí o nesoběstačnosti organizace. Škola mimo své 

hlavní činnosti tedy realizuje i doplňkovou činnost, jejímž ziskem pokryje ztrátu 

z hlavní činnosti a vytváří tak zlepšený hospodářský výsledek. Doplňková činnosti však 

musí navazovat na činnost hlavní, což znamená, že nesmí narušovat její plnění a její 

zisk musí být použit ve prospěch hlavní činnosti (26).  

2.2.4 Politické faktory 

Do oblasti politických faktorů můžeme zahrnout vládní politiku, přičemž klíčovou roli 

zde hraje především státní rozpočet. Škola je závislá na státním rozpočtu, jelikož 

prostředky z něj jsou přerozdělovány do jednotlivých krajů a obcí a z nich do sektoru 

školství. Školy se bojí politické nestability, protože by to mohlo ovlivnit jejich další 

vývoj.  
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Po posledních volbách, konaných na začátku loňského roku 2018, je ve vládě hnutí 

ANO se současným premiérem Andrejem Babišem. Premiér dokázal sestavit 

menšinovou vládu, která získala důvěru poslanecké sněmovny až zhruba po půl roce a 

několika nezdarech. Koaliční kabinet tak teď je tvořen hnutím ANO společně 

s levicovou stranou ČSSD a podporou KSČM.  

Mohl bych říct, že současná politická situace v České republice vyústila v názorově 

roztříštěnou společnost, vedoucí k sociální či politické polarizaci. Určitá skupina lidí 

stojí za současným prezidentem Milošem Zemanem, potažmo i současnou vládou, 

nicméně na druhé straně stojí druhá skupina lidí, která tuto politickou situaci odsuzuje. 

Tyto roztržky jsou následkem obvinění Andreje Babiše z daňových úniků a jeho 

trestného stíhání z důvodu minulosti. Stejně tak příkladem může být i petice proti 

prezidentovi za velezradu a vlastizradu vzhledem k jeho nespolečenskému a často 

odsuzovanému chování.  

I přes současné interní potyčky se snaží česká vláda podporovat firmy v jejich domácích 

i zahraničních aktivitách. Lidé jsou taktéž v současné době spokojeni se stávající situací 

v EU, i navzdory Brexitu. Politická situace je tak určitým způsobem považována za 

stabilní, čímž tak chod organizace není nijak ohrožen (31), (32). 

2.2.5 Technologické faktory 

Do technologických faktorů zahrnujeme především současný rozvoj informačních 

technologií a neustálého pokroku v IT oblasti, včetně bezpečnosti. Ačkoli škola 

nepodniká s technologiemi IT průmyslu, je právě IT jedna ze tří oblastí, kterými se 

škole prezentuje. Je proto nutné udržet krok se současným postupem. 

Rozvoj IT jde neustále dopředu, který přispívá ke zlepšení komunikace a získávání 

informací ve společnosti. Největším technologickým trhákem nejen ve školství jsou 

samozřejmě sociální sítě v čele s Facebookem. Facebook již má více než miliardovou 

základnu uživatelů, kde průměrný uživatel na této stránce stráví přibližně 7 hodin 

měsíčně. I přes velké pozitiva související s komerčními úkony se sociální sítě využívají 

hojně k různému zneužívání a podvodnému chování a především mají negativní dopad 

na mládež. Škola se neustále musí potýkat s falešnými profily, závislostí a podobnými 

fakty spojených právě s Facebookem (33).  
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Ve školství často využívají různé informační systémy, které pomáhají zaměstnancům, 

studentům i rodičům se získáváním vzájemných informací a lépe se tak zvládá i 

potřebné učivo. V současné době můžeme vidět ve školách několik informačních 

systémů řešící zpracování školní agendy od několika dodavatelů. Probíhá tak 

konkurenční boj, kdy producenti musí své nabídky neustále rozšiřovat a zkvalitňovat. 

Jedním z takových systémů je kupříkladu Edookit, který využívá popisována organizace 

(25).  

2.3  Analýza oborového okolí (Porterův model) 

Primárním cílem Porterovy analýzy je analyzovat konkurenční prostředí, aby bylo 

možné předvídat úspěšnost odvětví. Vychází z pěti základních faktorů, které určují 

pozici organizace. Tyto faktory jsou uvedeny na následujícím obrázku (9):  

 

Obrázek 13: Porterův model (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.3.1 Vyjednávací síla zákazníků 

Vyjednávací sílou zákazníků jsou především rodiče žáků. Jelikož se jedná o základní 

školu, tak organizaci klesá vyjednávací síla zákazníků odbouráním přijímacích zkoušek. 

Školy se snaží diferencovat svoji nabídku poskytnutím doplňkových služeb a snížit tak 

vyjednávací sílu zákazníků, kteří podobnou nabídku u konkurence nejsou schopni 
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nalézt. Největší odlišností od konkurence je například nabídka volejbalového kroužku, 

který žádná jiná škola v části Brno-Bystrc nenabízí. Ze sportovního hlediska je tak 

vyjednávací síla zákazníků velmi nízká. Určitou skupinou zákazníků jsou taktéž střední 

školy, na základě jejichž specifikace a odbornosti i základní školy přizpůsobují svoji 

činnost a služby.  

2.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním dodavatelem je samotný zřizovatel školy, který poskytuje veškeré finanční 

prostředky organizaci a veškerá hlavní činnost školy je na něm závislá. V tomto ohledu 

je tak vyjednávací síla tohoto dodavatele na vysoké úrovni. Za dodavatele můžeme 

v jisté míře označit i vysoké školy se zaměřením na pedagogiku, samotné pedagogy a 

další personál (uklízečky, kuchařky a další služby). Z pohledu nahraditelnosti a nabídky 

převyšující poptávku je vyjednávací síla těchto dodavatelů velmi nízká. Za dodavatele 

jsou taktéž považovány firmy, které dodávají studijní pomůcky i producent školního 

informačního systému Edookit.  

2.3.3 Hrozba nových vstupů 

V tomto ohledu se organizace nemusí příliš obávat nové potenciální konkurence, 

z důvodu malé pravděpodobnosti, jelikož postavení nové školy v regionu by bylo 

rozhodnutí zřizovatele snad jen na základě kapacitních důvodů a rozrůstající se celkové 

populaci obyvatelstva. V tomto případě by to však pro školu znamenalo například 

úbytky při nabírání nových studentů. Nicméně vzhledem k vysokému renomé a 

dlouholeté tradici se organizace nemusí příliš obávat ani v tomto případě.  

2.3.4 Hrozba substitutů 

Vzhledem k povinné školní docházce na základní školu, je hrozba substitutů hlavní 

činnosti téměř zanedbatelná. Okolní školy však mohou nabízet jiné doplňující služby a 

produkty, které mohou hrát roli ve výběru základní školy. Mezi substituční produkty 

školy patří bezpochyby například jiný sport, než školou nabízený volejbal.  Za substitut 

taktéž můžeme považovat vyučování ruštiny, španělštiny či jiného cizího jazyka, než je 

vyučováno v této organizaci.  
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2.3.5 Konkurenční rivalita 

Mezi konkurenty na trhu se vzděláním patří všechny základní školy v městské části 

Brno-Bystrc, popřípadě v menším měřítku i v celém Brně. Nicméně, tento ohled nemusí 

být měřítkem mezi konkurenty, jelikož žáci jsou většinou přiřazování do jednotlivých 

základních škol dle místa trvalého bydliště a případný výběr jiné školy je pouze na 

základě velmi specifických odlišností. I vzhledem k faktu, že není hlavním cílem 

dosažení zisku, je nutné se na danou problematiku dívat z jiného úhlu pohledu. I přesto 

si jednotlivé školy konkurují danými faktory, jako nákladové podmínky, potažmo 

lokalita vzhledem k dopravnímu spojení, image a reputace a především rozdíly mezi 

nabízenými službami.  

V Brně-Bystrci jsou v současné době 3 základní školy – ZŠ Vejrostova, ZŠ Laštůvkova 

a ZŠ Heyrovského. Tyto tři školy mají společný cíl – poskytnout základní vzdělání 

občanům dané městské části. Nedostatek kapacit tak městský úřad řeší společnými 

silami všech tří škol, kde nejdříve se kapacitní problémy řešili přestavbou nebytových 

prostor ZŠ Laštůvkova a momentálně je rozpracovaný projekt přístavby ZŠ Vejrostova, 

čímž se může řešit převis dětí i na ZŠ Heyrovského.  

K odlišnosti od konkurence tak školy dosahují nabízenými službami či určitými 

zaměřeními. Pro ZŠ Vejrostovu jsou to právě cizí jazyky, sport a IT. Naše škola nabízí 

již několikrát zmíněný volejbal, disponuje obrovským sportovním areálem a vzhledem 

ke své doplňkové činnosti tak přispívá ke své konkurenceschopnosti především 

pronájmem sportovních prostor. ZŠ Laštůvkova je pak naopak více směřována do 

atletické stránky, jejíž studenti mají k dispozici rozsáhlý běžecký ovál s několika 

doplňky a spolupracují s atletickým sportovním klubem BYAC Brno. Naproti tomu ZŠ 

Heyrovského je považována spíše za obecnou základní školu, nemající žádnou 

specializaci a snaží se rozvíjet schopnosti svých studentů ve všeobecném pojetí.  

2.4  Analýza interních faktorů „7S“ 

Dalším bodem strategické analýzy je model McKinsey 7S, který se zaměřuje na sedm 

vnitřních faktorů, které jsou vzájemně závislé a ovlivňují úspěšnost organizace. Tyto 

faktory jsou uvedeny na následujícím obrázku (9):  
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Obrázek 14: Rámec 7S faktorů (Zdroj: 9) 

2.1.1 Strategie 

Hlavní činnosti školy je poskytování základního vzdělání studentům. Škola chce 

v silném konkurenčním prostředí uspět, a jelikož zisk zde není prioritou, dává si tak 

důraz na zvýšení svojí image a reputaci poskytovanými službami a diferenciací 

produktů od své konkurence. Své úsilí a finanční prostředky tedy směřuje především do 

zkvalitnění poskytovaných služeb a spokojenosti zainteresovaných stran. Škola se 

prezentuje především vzdělávacím programem se zaměřením na cizí jazyky, informační 

technologie a sport. Jejím cílem je být otevřená škola, tedy poskytovat vzdělání všem 

žákům bez rozdílu. Snahou je zajištění pocit bezpečí a rozvíjení potenciálu jednotlivců. 

Investuje tak do projektů, které uvedené faktory podporují a vedle své hlavní činnosti 

provozuje také doplňkovou činnost, která pokrývá ztrátu z činnosti hlavní a zároveň 

pomáhá k efektivnějšímu hospodaření organizace.  

2.1.2 Struktura 

Na ZŠ Vejrostova 1 je uplatňována funkcionální organizační struktura, kdy každý 

vedoucí je podřízen řediteli školy a jednotliví pedagogové školy jsou rozděleny do dvou 

skupin na základě 1. a 2. stupně, kteří se zodpovídají svým vedoucím, tedy zástupcům 

ředitele. Každý z pedagogů pak může mít na starost jednotlivé kroužky či aktivity, 

jakožto například vedoucí trenérů, vedoucí školní družiny a podobně, za jejíž činnost 

pak nesou odpovědnost.  
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Obrázek 15: Organizační struktura firmy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.1.3 Spolupracovníci 

Hovoříme o lidech, kteří se zabývají chodem školy a vlastní výukou žáků. Jedná se o 

učitele a pedagogy klasických tříd, učitele školní družiny, vedoucí pracovníky, ředitele, 

ale i externisty – například trenéry, kteří mají se školou uzavřenou dohodu o provedení 

práce za drobnou odměnu. Organizace zaměstnává v současnosti přibližně 90 

zaměstnanců, přičemž je zde zastoupeno mnoho věkových kategorií, včetně 

vysokoškolských studentů a důchodců. V pedagogickém sboru však převažuje o několik 

procent ženská složka. Panují zde velmi dobré mezilidské vztahy především díky 

přátelské atmosféře, do které přispívá velkou mírou ředitel školy svou aktivitou, 

průběžnými poradami a školními výlety.  

2.1.4 Systémy řízení 

Škola využívá pro celkovou koordinaci a komunikaci mezi zaměstnanci, rodiči i žáky 

informační systém Edookit. Tento systém zahrnuje téměř všechna potřebná data, která 

škola potřebuje ke svému fungování. Obsahuje především databázi studentů a jejich 

osobních údajů, včetně jejich prospěchu, rozvrhu a docházky. Obsahuje stejně tak i 
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databázi zaměstnanců a rodičů jednotlivých žáků. Zjednodušuje komunikaci, 

zefektivňuje informační toky a zlepšuje přehled o samotném studiu každého z žáků. 

Pro většinu administrativních účelů využívá škola program MS Excel, MS Word a 

různé specifické účetní programy.  

Pro získání zpětné vazby od třídních zástupců a třídních učitelů jsou uskutečňovány 

pravidelné porady a je tím zvýšeno povědomí o studentských a pedagogických 

preferencích.  

2.1.5 Sdílené hodnoty 

Škola vyznává cestu otevřenosti pro každého a prezentuje se tedy hodnotami zdraví, 

vzdělanosti společnosti a kulturními hodnotami. Snaží se poskytovat veřejnosti kontakt 

se školou prostřednictvím virtuální prohlídky na webových stránkách a stejně tak i 

možnosti dnů otevřených dveří, které škola pořádá pravidelně. Škola se snaží o co 

nejefektivnější využití finančních prostředků poskytnutých od zřizovatele a doplněním 

jejich využití díky hospodářské činnosti.  

2.1.6 Styl řízení 

Škola má velmi obecně definované vztahy nadřízenosti a podřízenosti a je zde pouze 

pár delegovaných vedoucích v jednotlivých úsecích – konkrétně 1. a 2. stupeň. Vedení 

školy uplatňuje demokratické prvky řízení a učitelům je dávána určitá volnost ve svém 

konání, čímž se zvedá přátelská atmosféra a mezilidské vztahy. 

Objednávky provozních činností vyřizuje hospodářka školy, zatímco objednávky 

učebních pomůcek vyřizuje sekretářka školy. Hospodářka školy dále rozhoduje o 

hospodaření a výplatách pro zaměstnance. Informační toky ve firmě probíhají pomocí 

internetových stránek magistrátu města Brna, webových stránek školy, elektronické 

komunikace nebo osobně. Veškeré informační toky (pošta) se zapisují do „knihy došlé 

pošty“ vedené v elektronické podobě u sekretářky školy.  

Řízení komunikačních toků ve firmě není pro vedení firmy dostačující. Operativní 

řešení vzniklých problémů pomocí systému Edookit či jiné elektronické komunikace 

není příliš efektivní, dostatečně rychlé a přehledné, a proto je kolikrát vyžadována 

osobní či telefonická komunikace. Zde vzniká problém, který představuje omezenou 
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interní komunikaci. Činnost učitelů je totiž rozdělena na přímou a nepřímou činnost, 

kdy přibližně 20 hodin pracovní doby stráví učitelé výukou žáků a zbývajících 18 hodin 

se věnují přípravě či opravování sešitů. Tuto nepřímou činnost učitelé v častých 

případech vykonávají doma. Z důvodu nepřítomnosti jsou pak učitelé špatně 

informováni o provozních činnostech školy a dalších potřebných sdělení. Sekretariát 

školy plní funkci telefonní ústředny, kdy v případě potřeby zákazníka (většinou rodiče) 

mluvit s určitým pedagogem, sekretářka předá hovor pomocí klapky do kabinetu 

pedagoga. V případě neúspěšného přepojení dochází k osobnímu hledání daného učitele 

po škole. Výsledkem může být zjištění, že daný učitel už ve škole není. Neexistuje 

žádná přehledná a efektivní kontrola opravdového odchodu učitele ze školy.   

2.1.7 Schopnosti 

Škola disponuje kvalifikovanými a certifikovanými zaměstnanci, což přidává na kvalitě 

vzdělání a vzájemné důvěře mezi školou a rodiči, případně žáky. Zaměstnanci se 

pravidelně účastní potřebných školení pro udržení kroku s informačními technologiemi 

a současným pokrokem. Pro osvojení a zdokonalení svých schopností týkající se cizích 

jazyků, jsou také prováděny pravidelné stáže a výlety do zahraničí. V oblasti sportu 

škola podporuje finančními prostředky své trenéry v různých školeních a kvalifikacích. 

Veškeré tyto znalosti pak předávají studentům a snaží se rozvíjet jejich schopnosti, 

kreativitu a také flexibilitu.  

2.5  Analýza IS/ICT  

Specifickou částí analýzy je popis současného stavu a zhodnocení technologií a ICT 

vybavení školy.  

2.1.8 Hardwarové vybavení 

Škola je v současné době hardwarově vybavena ke spokojenosti všem učitelům i 

studentům. Každý z učitelů má možnost pracovního notebooku či tabletu, přičemž 

někteří vlastní obojí. Nadpoloviční část učeben je i vybavena stolním PC či dalším 

notebookem, který je určen k prezentaci výuky a potřebám učitele. Valná část učeben je 

taktéž vybavena interaktivní tabulí společně s projektorem, která může učitelům sloužit 
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k zefektivnění probíhané výuky. Co se týče vybavenosti učeben, je hardwarové zařízení 

na dobré úrovni a vyhovuje každému za zaměstnanců pro vykonávání jeho práce.  

Škola je taktéž v současné době vybavena kvalitním kamerovým systémem, 

disponujícími 9 bezpečnostními kamerami na kritických místech. V případě nehody či 

incidentu je sice ve většině případů možné dohledat viníka, který obstará následnou 

finanční kompenzaci, nicméně proti incidentu není nějakým způsobem zajištěna 

prevence. Ředitel školy, na základě přibývajících četností určitých nehod ve škole a 

taktéž bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, vydal prohlášení o zákazu vpouštění 

cizích osob do prostor školy bez vědomí odpovědné osoby. Tento příkaz však stále není 

zcela dodržován vzhledem k existenci několika bočních vchodů do školy a nemožnosti 

efektivní kontroly.  

Vedení školy neustále investuje do nového vybavení a snaží se modernizovat svá 

zařízení, ač je některými považováno toto investování za zbytečné. Někteří učitelé totiž 

nemají potřebné znalosti IT vybavení, případně je získat nechtějí a místo například 

nových interaktivních tabulí stále pracuje se starším meotarem, s nímž je práce pro 

některé příjemnější.  

Počítače či notebooky a jednotlivé komponenty se liší v konkrétních učebnách a jen 

zřídkakdy se provádějí hromadné objednávky stejných kusů. Výsledkem je absolutní 

nepořádek a nepřehlednost v tom, která učebna je vybavena jakým počítačem. Případná 

inventura je taktéž bezpředmětná vzhledem k několika neevidovaným vyřazeným 

počítačům, které se po čase někdy opět zařadí do provozu jiné učebny. Jinými slovy ne 

všechny evidované počítače jsou funkční. Chybí zde tedy určení odpovědné osoby, 

která provede audit a bude udržovat přehled o aktuálních stavech.  

2.1.9 Softwarové vybavení a docházkový systém 

Organizace má vybudovanou spolehlivou síť, která poskytuje WiFi přístupový bod 

s pokrytím celé budovy. Na všech školních PC je nainstalován operační systém MS 

Windows 10, kde v případě potřeby aktualizace neprobíhá aktualizace Windows, ale 

koupě nového počítače s novým operačním systémem Windows. Škola od roku 2018 

využívá antivirový program Avast společně s antivirem od firmy ESET.   



58 
 

Zaměstnanci a žáci školy na všech pracovních stanicích mohou používat běžné 

programy balíčku Microsoft Office 2010, včetně MS Word, MS Excel a MS 

Powerpoint.  

Webové stránky školy fungují jako hlavní informační tok pro veřejnost. Pro většinu 

zainteresovaných stran je však stávající řešení nedostačující. Stránky obsahují příliš 

zastaralých a neaktualizovaných informací, jelikož stránky nemají stálého webmastera, 

ale je jím jeden z učitelů, který se o stránky stará ve svém volném čase.  

Škola využívá již zmíněný školní IS Edookit, který je neustále aktualizován pro potřeby 

využívajících škol. Probíhá zde komunikace s rodiči, žáky i samotnými zaměstnanci. 

V systému je možné ručně zadat docházku, kde učitel vybere stav docházky a následně 

hodiny a dny, na který se daný stav vztahuje. Není však zapsán reálný příchod a odchod 

ze školy. Osobní docházku pak může učitel zadávat na základě ručního vepsání času 

příchodu a času odchodu. Chybí taktéž přehled o aktuálním stavu dětí ve škole, kdy žáci 

o volné hodině chodí ven a stav přítomných osob v Edookitu tedy neodpovídá reálnému 

stavu přítomných ve škole.  

Tento docházkový systém tak považuji za neefektivní, jelikož neposkytuje zcela úplné 

či pravdivé informace, které by zainteresované strany chtěly vědět. Edookit poskytuje 

tedy následující funkce: 

- elektronická třídní kniha (pro učitele – databáze studentů, zadávání docházky, 

úkolů, známek aj.), 

- elektronická žákovská knížka (pro žáky a rodiče – přehled docházky, úkolů, 

známek aj.), 

- online matrika (databáze studentů, zaměstnanců, rodičů a skupiny), 

- administrativa školy (dveřní systém, evidence úrazů, přijaté platby aj.), 

- tvorba rozvrhu (šablony rozvrhu, suplování, generátor rozvrhů), 

- spolupráce (kontakty, zprávy, kalendář, souborový systém aj.). 
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Obrázek 16: Webové rozhraní IS Edookit (Zdroj: www.edookit.com/cz) 

2.6  SWOT analýza  

Pomocí SWOT analýzy jsou shrnuty veškeré faktory a skutečnosti, které byli zjištěny a 

popsány z předchozích analýz vnitřního a vnějšího prostředí organizace. V této analýze 

jsou tedy popsány její silné a slabé stránky, včetně příležitostí a hrozeb, které mohou 

firmu pozitivně či negativně ovlivnit. Silné a slabé stránky charakterizuje vnitřní 

prostředí organizace, jež můžeme ovlivnit a změnit. Naproti tomu příležitosti a hrozby 

představují vnější prostředí, které je velmi obtížně ovlivnitelné.  

Silné stránky: 

- Jednotné a kvalifikované vedení se zkušeným a aktivním ředitelem školy 

- Kvalifikace pedagogického sboru 

o pravidelné školení pedagogů i ostatních vedoucích pracovníků 

- Ochota pro práci navíc – spousta akcí školy, reprezentace 

- Dobré mezilidské vztahy a přátelská atmosféra 
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- Vysoká úroveň odbornosti na obory sport, cizí jazyka a IT 

- Tradice školy a její image 

- Sportovní třídy se zaměřením na volejbal 

- Dobrý stav budovy školy, učeben, školského areálu a rozsáhlého sportovního 

areálu 

- Rozšiřování sportovního potenciálu u školních i mimoškolních žáků 

- Spolupráce se ZŠ Vejrostova 2 (Gymnázium – vedlejší budova) 

- Technologické novinky (tablety a notebooky pro učitele, interaktivní tabule) 

- Zasíťování celé školy (Wi-Fi) 

- Moderní technická vybavenost učeben 

- Vedlejší činnost organizace (další zdroj financí) – pronájmy, sport.  

Slabé stránky 

- Feminizace pedagogického sboru, minimum mužského elementu 

- Demotivující finanční ohodnocení – především externistů 

- Nepřipravenost učitelů pracovat s moderní technologií 

- Omezená interní a externí komunikace 

- Neexistující přehledný a efektivní docházkový systém 

- Nedokonalé zabezpečení systému školy 

- Nedostatečná kapacita budovy 

- Neuspokojivá správa webových stránek (absence stálého webmastera) 

- Nedokonalé využití technologií (zbytečné investice do nevyužívajících se 

zařízení) 

- Nedostatečný přehled o HW 

- Zaplněný rozvrh pronájmu tělocvičen – přichází se o možné zisky 

Příležitosti: 

- Stavba nové tělocvičny či víceúčelové haly pro zvýšení zisků z doplňkové 

činnosti 

- Přístavba budovy pro navýšení počtu učeben (právě probíhá) 

- Doplnění IS o větší přehled o žácích ve finančním a docházkovém ohledu 

- Napravit a posílit efektivní interní a externí komunikaci 
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- Zavedení systému pro zvýšení bezpečnosti školy 

- Další zvyšování počítačové gramotnosti, informačních technologií u žáků i 

učitelů – možnost dalšího vzdělávání učitelů. 

- Využívání moderního vybavení učeben 

- Provést audit HW 

- Využívání brzy postavěné přístavby se šesti učebnami 

- Zapojit se do mezinárodních vzdělávacích projektů 

- Zapojit se do projektu „hodina pohybu navíc“ pro udržování a zvýšení své 

image základní školy s rozšířenou sportovní výukou 

- Stále zvyšovat povědomí studentů, ale také okolí o tradici a technologické a 

sportovní úrovni včetně jazykové gramotnosti 

- Spolupracovat se studenty i po ukončení jejich školní docházky a zveřejňovat 

jejich úspěchy 

Hrozby: 

- Zdlouhavá řešení problémů a rozhodování v důsledku neefektivní komunikace 

- Zrušení pravidelných zájezdů do Anglie z důvodu jejího vystoupení z EU 

- Hrozby spojené s novým nařízením GDPR – zvýšená opatrnost a obezřetnost 

- Demografická problematika 

- Vznik nebezpečí spojený s nedostatečnou kontrolou osob ve škole 

- Ztráta podpory rozvoje sportovních kroužků a volejbalových oddílů 

- Změna legislativy 

2.1.10 Shrnutí SWOT analýzy 

Nejen ze SWOT analýzy vyplývá, že společnost nejvíce těží ze své historie, tradice a 

image.  

Mezi její silné stránky patří především kvalitní a stále proškolovaný personál a 

technické a sportovní zázemí, které zajišťuje bezproblémový chod školy, ale také 

komfort jak pro studenty, tak i pro jejich zaměstnance. Naopak mezi hlavní slabé 

stránky zařazuji určitě komunikační toky, které představují problém pro operativní 

řešení problémů. Jedna se o fakt, že učitelé se část své pracovní doby věnují opravování 

sešitů a přípravě na výuku doma a proto nejsou dostatečně informování o různých 
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školeních a nejsou k dispozici v případě potřeby. Případné potřeby okamžitého setkání 

jsou tedy značně omezeny. Značným nedostatkem je taktéž nepřehlednost o aktuální 

docházce a přítomnosti osob ve škole. Tento fakt je důležitý zejména z hlediska 

bezpečnosti, například v případě evakuace.  

Z pohledu příležitostí a hrozeb můžeme považovat za potenciální zlepšení situace 

zlepšení komunikačních a informačních toků, bezpečnosti školy a stejně tak i zvýšení 

kapacit pro studenty a sportovce. Uvedené problémy se dají řešit zavedením efektivního 

docházkového systému a stavbou potřebných prostor pro uspokojení „zákazníků“.  

Pro zvýšení přehledu zde uvedu souhrn dle mne nejdůležitějších faktorů SWOT 

analýzy: 

 

Obrázek 17: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 



63 
 

3 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Obsahem návrhové části diplomové práce je návrh projektu realizace nového 

efektivního docházkového systému v dané organizaci. Návrh projektu je vytvořen za 

pomocí metod a nástrojů projektového managementu uvedených a popsaných v části 

teoretických východisek a za využití výsledků z analytické části práce.  

V této části nejdříve shrnu proces volby konkrétní projektové změny a poté danou 

změnu popíšu.  Dále budou specifikovány základní požadavky na projekt a poté bude 

provedena realizace zvolených projektových dokumentů, vybraných analýz a aplikace 

nástrojů projektového řízení. Na závěr bude uveden rozpočet projektu a vyhodnocení 

celkových přínosů spojených s projektem.  

2.7  Popis projektové změny 

Na základě výstupů analýz předcházející kapitoly můžeme vidět několik možných 

změn, které by organizaci pomohly k redukci některých slabých stránek a využití 

příležitostí. Demografická problematika je již z části právě řešena již zmíněnou 

přístavbou budovy a mělo by tak již brzy dojít ke snížení koeficientu této slabé stránky. 

Jako nejvhodnější volba se tedy jeví projekt na návrh nového docházkového systému, 

řešeného formou vstupních turniketů a čipových karet. Tento projekt zlepší především 

bezpečnost školy a zvýší přehlednost v kontrole docházky zaměstnanců i žáků školy.  

Organizace doposud využívá elektronický docházkový systém v IS Edookit, který není 

v mnoha ohledech dostačující z důvodu pro mnohé zdlouhavé zadávání docházky žáků 

a neúplných či nepravdivých informací o docházce zaměstnanců a studentů. Propojením 

nového přístupového systému s elektronickou třídní knihou systému Edookit se tak 

docházka bude zadávat automaticky přiložením čipové karty k dané dveřní čtečce či 

turniketu.  

Vzhledem ke kontrolované docházce zaměstnanců bude mít vedení školy aktuální 

přehled o přítomnosti či nepřítomnosti jednotlivých učitelů ve škole, čímž se výrazně 

zlepší interní i externí komunikační a informační toky, potažmo tím dojde i ke zvýšení 

efektivity práce v případě potřebných operativních sdělení či problémů. Stejně tak dojde 
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i ke zvýšení přehledu o aktuálním stavu žáků, potažmo osob v budově, což je velmi 

důležitý údaj v případě potřeby evakuace.  

Jedním krokem tak dojde k redukci či eliminaci několika slabých stránek a skutečností 

uvedených ve SWOT analýze. Tento projekt může být na základě žádosti dotačně 

podpořen od MŠMT či zřizovatele školy nebo budou použity finanční prostředky 

z investičního fondu školy, přičemž je potřeba napsat oznámení zřizovateli, na co budou 

prostředky z tohoto fondu čerpány. Tento krok, jakožto každý projekt, s sebou nese 

určitá rizika, kterými se zabývá později uvedená analýza rizik. Současný stav je 

nicméně již dlouhodobě nevyhovující, že je potřeba jej řešit a určitá rizika podstoupit.  

Hlavním cílem navrhovaného řešení projektu je zpracování nového docházkového 

systému se všemi náležitostmi od návrhu až po jeho realizaci. Zadavatelem a sponzorem 

změny je tedy samotná škola Základní škola Vejrostova 1, jejíž investiční fond bude 

sloužit k financování celého projektu. Agentem projektové změny, který bude celý 

proces změny uskutečňovat, je projektový tým. Tento tým bude sestaven za účelem 

provedení této změny v organizaci. Škola, konkrétně ředitel školy nebo projektový 

manažer, vypíše výběrové řízení pro odborné firmy, které zajistí dodání a propojení 

turniketů s čipovými zařízeními a Edookitem.  

V této situaci je více než doporučeno zajistit jednoho dodavatele, s kterým škola 

podepíše záruční smlouvu a následně celý projekt zastřeší, čímž bude vykonávat funkci 

zprostředkovatele všech potřebných subdodavatelů.  Odpadne tím tak starost časových 

prodlev, které by mohly nastat v případě najmutí několika dodavatelů na jednotlivé 

oblasti.  

Součástí strategie tohoto projektu je i zvolení vhodné doby provádění změny. Za 

rozumné považuji změnu provádět v období, kdy nebude narušena výuka a chod školy. 

Zavedení turniketů bude tedy prováděno v období letních prázdnin a to externí 

dodavatelskou firmou, která zajistí bezproblémovou implementaci.  

2.8  Požadavky zadavatele 

Požadavků ze strany vedení školy na nový docházkový a přístupový systém je hned 

několik: 

- Naplnění cíle projektu (identifikován v zakládací listině a logickém rámci), 
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- Nepřekročení maximální výše plánovaných nákladů, 

- Nenarušení probíhané výuky, 

- Realizace docházkového systému na nový školní rok, k datu 1.9.2020 

- Zaručení požadované funkčnosti, 

- Propojení a nastavení automatizovaného přenosu dat mezi terminálem a 

Edookitem, 

- Možnost kompatibility s vedlejšími službami – jídelní systém, automaty, 

zájmové kroužky, tisk apod. 

- Možnost nepřerušovaného průchodu v případě evakuace, 

- Možnost nastavení přístupu dle jednotlivých kompetencí, 

- Off-line režim – funkčnost v případě výpadku sítě či elektrického proudu, 

- Zajištění technické podpory a servisu ze strany dodavatele. 

2.9  Zakládací listina projektu 

Projektovou dokumentaci zahájíme vytvořením zakládací neboli identifikační listiny 

projektu, která bude obsahovat všechny základní důležité informace. 

Tabulka 1: Zakládací listina projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.10  Logický rámec 

Tabulka 2: Logický rámec (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.11  WBS 

Návrh a realizace nového 
docházkového systému

1. Zahájení projektu 
(projektový tým a 

dodavatel)

3. Testování 
docházkového 

systému 
4. Ostrý provoz

5. Ukončení 
projektu

2. Realizace 
docházkového 

systému

1.5 Najmutí 
dodavatele

1.6 Konzultace s 
dodavatelem

1.7 Úprava a 
finalizace 

požadavků

1.8 Stanovení 
předběžného 

rozpočtu

1.9 Získání zdrojů

1.10 Uzavření 
smluv

2.1 Objednávka 
materiálu

2.2 Výroba a 
dodání turniketů

2.3 Stavba 
přístupového 

systému

2.4 Instalace 
kamer

2.5 Instalace 
dveřních čteček a 

terminálů

2.6 Výroba a 
grafická úprava 
čipových karet

3.1 Testovací 
provoz

3.2 Nastavení 
práv

3.3 Školení 
zaměstnanců

3.4 Sběr zpětné 
vazby od 

zaměstnanců

3.5 Ladění, úpravy 
a kontrola

4.1 Monitoring

4.2 Informování 
veřejnosti o 

změně

4.3 Zaškolení žáků

4.5 Finální ladění

5.2 Finální 
vyhodnocení 

5.3 Uzavření 
dokumentace

5.4 Archivace

1.1 Vytvoření 
zadání a 

požadavků

1.2 Sestavení 
projektového 

týmu

1.3 Vypsání 
výběrového řízení

1.4 Zhodnocení a 
výběr dodavatele

2.9 Import dat

2.7 Připojení 
turniketů a čteček 

na vnitřní síť

2.14 Základní 
nastavení

2.10 Propojení 
karet s databází 

studentů

4.4 Sběr zpětné 
vazby od 

veřejnosti a žáků

5.1 Konečná 
fakturace 

2.8 Zálohování 
dat

2.11 Propojení 
systému s IS 

Edookit

2.13 Kontrola 
připojení a 
funkčnosti

2.12 Propojení s 
výstražním 
systémem

Obrázek 18: WBS - činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.12  Matice odpovědnosti (RACI) 

V této kapitole budou jednotlivým členům projektového týmu přiřazeni odpovědnosti za 

danou činnost. Definice možných odpovědností jsou následující: 

Tabulka 3: RACI - legenda (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Projektový tým je tvořen projektovým manažerem, ředitelem školy, externím IT 

pracovníkem, správcem IS Edookit, hospodářkou a sekretářkou. V rámci projektu je 

taktéž vytvořen tým dodavatelů, potažmo subdodavatelů, kteří nejsou součástí 

projektového týmu, jelikož dozor nad nimi je poněkud odlišný od dozoru nad členy 

projektového týmu.   

Za subdodavatele řešení by měl veškerou odpovědnost hlavní dodavatel zastřešující celé 

řešení, který konzultuje veškerou realizační činnost s jednateli školy. Jedná se o 

dodavatele turniketů a zábradlí, čipových karet, dveřních čteček a terminálů a 

samotného docházkového systému. Za výsledek celého projektu i většiny činností je 

odpovědný projektový manažer, který svou činnost konzultuje a provádí pod kontrolou 

ředitele školy. Odpovědnost za realizaci je v některých případech delegována na 

pracovníka s odbornější specializací. V realizační fázi je pak veškerá odpovědnost 

delegována na dodavatele. Speciální roli zastává zřizovatel školy, úřad MČ Brno-

Bystrc, který je nutno informovat o průběhu práce či konzultovat určitá rozhodnutí.  

V následující tabulce je uvedena RACI matice projektu, která zachycuje odpovědnosti 

za provedení jednotlivých činností určenými osobami.   
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Tabulka 4: RACI matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.13  Časová analýza – metoda PERT 

V této podkapitole provedu časové plánování jednotlivých činností pomocí síťových 

grafů a metody PERT. Síťový graf bude zobrazen jako uzlově definovaný, jelikož je 

přehlednější a dokáže lépe znázornit potřebné časové údaje. Tyto časové charakteristiky 

projektu si určíme pomocí metody PERT. Jelikož se jedná o jedinečný projekt, se 

kterým nemáme předchozí zkušenosti a nemůžeme určit přesnou dobu trvání činností, je 

zvolená metoda vhodnější než metoda kritické cesty CPM. Metoda PERT využívá tedy 

vážený průměr třech časových odhadů doby trvání jednotlivých činností. Dle této 
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metody si tedy zvolíme optimistický, pesimistický a nejpravděpodobnější časový odhad 

doby trvání činností. Tyto odhady poté následně převedeme na deterministický model, 

čímž vypočítáme střední doby trvání činností a můžeme pak tyto hodnoty zavést do 

síťového grafu. Pomocí programu MS Excel je tedy utvořen tabulkový přehled činností 

a vytvořena jejich časová posloupnost pomocí Ganttova diagramu. Jednotlivé činnosti 

jsou vazebně provázány s činnostmi následujícími a předcházejícími a tyto vazby jsou 

zobrazeny v již zmíněném síťovém grafu. Pomocí ohodnocení těchto činností a 

vyznačení kritických činností, je také stanovena kritická cesta projektu.  

3.1.1 Přehled činností a jejich plánování 

Jak již bylo avizováno, vytvoříme posloupnost činností, kterým přiřadíme tři časové 

odhady, které pro převod na deterministický model zaneseme do následujícího vzorce 

(13): 

𝑡𝑒 =
a + 4 ∗ m + b

6
 

Kde:  a – optimistický odhad, 

 b – pesimistický odhad, 

 m – nejpravděpodobnější (realistický) odhad, 

  te – očekávaná (střední) doba trvání činností. 

Jelikož se jedná pouze o odhady, je nutné u této metody rovněž spočítat také rozptyl a 

směrodatnou odchylku. Rozptyl vyjadřuje, jak moc je optimistický a pesimistický 

odhad rozptýlen kolem realistického odhadu. Vycházíme při něm z uvedeného vzorce 

(13): 

𝜎2 =
(b − a)

36

2

 

Naproti tomu směrodatnou odchylku vypočítáme druhou odmocninou z rozptylu, 

přičemž výsledek nám řekne, jak se od sebe optimistický a pesimistický odhad 

vzájemně liší. Vzorec je následovný (13): 

𝜎 =
(𝑏 − 𝑎)

36
 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝜎 =  √𝜎2 
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Následně si sestavíme potřebnou tabulku v MS Excel, na jejímž základě bude sestaven 

Ganttův diagram v programu MS Project a poté i síťový graf.  

Dopočítáme si pak taktéž charakteristiky, potřebné pro konstrukci síťového grafu dle 

obrázku č.8 – Uzel v uzlově orientovaném síťovém grafu, uvedeném v kapitole 1.10.6: 

U každé činnosti tedy zjistíme nejdříve možný začátek (ZM) a konec (KM), stejně jako 

nejpozději přípustný začátek (ZP) a konec (KP). Pro jednotlivé činnosti je pak zjištěna 

celková a volná časová rezerva, která určuje možné posunutí začátku těchto činností. 

Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou pak označeny jako kritické činnosti ležící na 

kritické cestě.  



73 
 

Tabulka 5: Časový plán činností projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.2 Ganttův diagram 

 

Obrázek 19: Ganttův diagram činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.3 Síťový graf 

 

Obrázek 20: Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.1.4 Shrnutí a zhodnocení časové analýzy 

Jakožto požadavek zadavatele bylo určeno datum dokončení na 1. září 2020, tedy aby 

bylo možné tento systém začít využívat na nový školní rok. Plánování činností tak 

probíhalo zpětně od tohoto data. V projektu byla taktéž zvolena pracovní doba 

v kalendáři, a to následovně:  

Školní rok  - Pondělí až pátek: 7:30 až 12:00  12:30 až 16:00 

Prázdniny  - Pondělí až pátek:  8:30 až 12:30  13:00 až 17:00  

Od pondělí do pátku budou tedy členové projektového týmu pracovat osm hodin denně, 

sobota a neděle jsou nepracovní dny.   

Jedním z požadavků taktéž bylo nenarušení probíhané výuky a následné rozhodnutí, že 

stavba přístupového systému a veškeré potřebné kabelování bude realizováno v době 

letních prázdnin. Realizační práce jsou tedy nastaveny na datum 1. července 2020, 

čemuž předchází zajištění dodavatele a sestavení projektového týmu na základě 

sepsaných požadavků. Do realizační fáze taktéž zahrnuji fázi objednání potřebného 

materiálu, kde pouze výroba a dodání samotných turniketů na zakázku může trvat 6 až 8 

týdnů. Tato fáze samozřejmě může proběhnout ještě v době výuky, jelikož její proces 

tím nebude nijak narušen. Přibližně v polovině prázdnin je spuštěn testovací režim, 

kterého se účastní i zaměstnanci školy. Po základní zpětné vazbě od zaměstnanců je tak 

systém připraven na příchozí žáky 1. září 2020, což můžeme považovat za přechod na 

ostrý provoz.  

Časový harmonogram jednotlivých výstupů, včetně projektových milníků uvádí 

následující tabulka: 
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Tabulka 6: Časový harmonogram výstupů a milníků projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Po celou dobu realizace projektu je nutné monitorovat průběh prací a sledovat odchylky 

od stanovených plánů. Jestliže se vyskytne výraznější odchylka, je nutné časový 

harmonogram upravit tak, aby vyhovoval aktuální situaci.  

Kritická cesta 

Metoda PERT nám určila kritickou cestu, kterou je nejdelší cesta v síťovém grafu. Tato 

cesta je v našem případě znázorněna červenou barvou. Činnosti ležící na této cestě, jsou 

kritické činnosti, které mají nulovou časovou rezervu a je nutné dodržení jejich 

časových termínů. V opačném případě by byla ohrožena celková délka projektu.  

Z výpočtů a provedených analýz jsme zjistili, že maximální délka projektu je 164 dní, 

tedy téměř půl roku. Rozptyl kolísá kolem hodnoty 0,96 dne a směrodatná odchylka je 

0,76 dne. Projekty příspěvkové organizace jsou na rozdíl od komerčních podniků 

většinou dlouhodobějšího rázu a půl roku je tedy poměrně běžnou dobou trvání. 

Celkový počet činnosti celého projektu je 30, z nichž 18 leží na kritické cestě. 

Kritičnost projektu je tak 68%, což znamená, že 32% činností má značnou rezervu.  

2.14 Analýza rizik 

Riziko chápeme jako nepříznivou okolnost, která může nastat a mít negativní dopad na 

projekt. V této podkapitole je již samotná identifikace rizik, jejich ohodnocení a 

následně jsou navrhnuta opatření na jejich snížení, popřípadě eliminaci. Pro tyto účely 
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byla využita skórovací metoda, včetně vytvoření mapy rizik. Prvním krokem skórovací 

metody je vytvoření seznamu rizik. Identifikovaná rizika se ve druhém kroku následně 

ohodnotí tak, že se ke každému riziku přiřadí skóre dle výše jeho pravděpodobnosti a 

dopadu. Třetí krok už se skládá z určitých opatření, které mají za úkol snížit 

pravděpodobnost výskytu určitého rizika nebo redukovat jejich dopad. 

3.1.5 Identifikace rizik a jejich ohodnocení 

Na základě brainstormingu byl vytvořen seznam rizik, která mohou v projektu 

vzniknout. Tato rizika jsem následně ohodnotil, dle jejich pravděpodobnosti výskytu a 

velikosti jejich dopadu. Skóre obou parametrů se pohybuje v rozmezí 1-10, přičemž 

výsledné skóre rizika, získané součinem obou hodnot, se pohybuje v rozmezí 1-100. 

Tabulka 7: Identifikace rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na základě vytvořeného seznamu můžeme nyní vytvořit i mapu rizik. V této mapě jsou 

rizika rozdělena do čtyř kvadrantů, vypovídající o jejich důležitosti. Rizika v prvním 

kvadrantu se nazývají významná, jejichž pravděpodobnost je malá, ale dopad velký. 

Druhý kvadrant určuje kritická rizika, která mají vysoký dopad i vysokou 

pravděpodobnost. Třetí a čtvrtý kvadrant jsou rizika s nízkým dopadem a není nutné na 
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ně aplikovat nějaká opatření. Většina firem se rozhoduje pro jejich akceptaci, avšak je 

dobré i tato rizika sledovat. První a druhý kvadrant tedy popisují rizika, kterými by se 

měla firma zabývat a je nutné na ně aplikovat určitá opatření, které sníží jejich 

pravděpodobnost výskytu nebo ztlumí jejich dopad.  

 

Obrázek 21: Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.1.6 Návrhy na opatření 

Opatření je nutné aplikovat na významná a kritická rizika, tedy rizika v prvních dvou 

kvadrantech. V případě zahájení projektu bez jakýchkoli opatření by se zcela jistě 

označil projekt za neúspěšný s mnoha negativními efekty.  

Na bezvýznamná a běžná rizika, tedy rizika ve třetím a čtvrtém kvadrantu, můžeme 

rovněž aplikovat opatření po uvážení, zda se vyplatí z hlediska finančního a časového. 

V opačném případě můžeme tyto rizika akceptovat.  

Za nejzávažnější rizika, která tento projekt nese, jsou považována dle skórovací metody 

špatná spolupráce dodavatelů a nedostačující průchodnost přístupového systému.  

Z důvodu přítomnosti několika rovnocenných dodavatelů je komunikace mezi nimi 

stěžejní a případná nedohoda mezi nimi může mít za následek selhání projektu. 

Průchodnost turniketů je pro nás také velmi důležitá, neboť může mít za následek velmi 

dlouhé fronty a následné nežádoucí zpoždění výuky. Podobně závažná rizika jsou 
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nedostatečné zálohování a s ním spojená i celková ztráta dat. Tato čtyři rizika jsou 

považována za kritická a jejich snížení je prakticky nezbytné. Několik identifikovaných 

rizik spadá do kategorie významných a je nutné je taktéž ošetřit. 

V následující tabulce si uvedeme návrhy na opatření jednotlivých rizik: 

Tabulka 8: Rizika po aplikaci opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Aplikováním výše uvedených opatření můžeme odstranit rizika kritická i významná. 

Následky ze špatné spolupráce mezi dodavateli jednotlivých zařízení můžeme z našeho 

pohledu snížit najmutím jednoho dodavatele, který se zaručí za celé dodavatelské řešení 

a on sám obstará další subdodavatele. Na nedostačující průchodnost turniketem můžeme 

reagovat nákladnější variantou, čímž je přístavba druhého turniketu nebo tento problém 

důsledně vysvětlíme žákům, tedy provedeme důkladné školení. Pro dostatečné 
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pravidelné zálohování můžeme zakoupit disky s dostatečnou kapacitou pro tyto účely. 

Jelikož ztráta dat lze docílit i vnějšími útoky, musíme především využít silná hesla, 

která nejdou prolomit slovníkovými útoky. Díky spolehlivým a pravidelným zálohám a 

dostatečně zvýšené bezpečnosti vůči napadení, snížíme pravděpodobnost i dopad ztráty 

dat a tím eliminujeme veškerá kritická rizika. 

Provedením důkladného a kvalitního výběrového řízení a několika inzerátů snížíme 

riziko nenalezení potřebného dodavatele. Provádíme pak pravidelnou kontrolu 

požadavků a průběhu projektu s podmínkami, uvedené ve smlouvě s tímto dodavatelem, 

abychom eliminovali riziko jejich nedodržení. V případě poruchy turniketu je vhodné 

mít připravený druhý funkční turniket. Pokud je tato porucha zapříčiněna mechanickým 

poškozením nebo zkrátka cizí vinnou, měli bychom opatřit tento systém potřebnou 

bezpečností v podobě kamer, který přispěje i k celkovému zlepšení řízení celého 

systému. Před zahájením testovací fáze by měl proběhnout důkladný import dat 

z Edookitu do přístupového systému za předpokladu dostatečného zálohování. 

Testovací fáze za účasti všech pracovníků by měla přispět nejen k jejich dostatečnému 

vyškolení, ale také tím proběhne důslednější kontrola komunikace mezi přístupovým a 

docházkovým systémem, tedy Edookitem. Za málo pravděpodobné významné riziko, je 

považován výpadek proudu či sítě, který by měl však v případě výskytu obrovský 

dopad. Na základě tohoto rizika aplikujeme opatření v podobě záložních zdrojů. 

Znamená to, že turnikety budou mít své interní záložní baterie a informace s daty se 

budou ukládat na ovládací disky přímo v turniketu. V případě výpadku proudu či sítě je 

zde tak stále možnost průchodu, tedy fungují i „off-line“. Jakožto poslední významné 

riziko je považována absence vrátného v případě potřeb evakuace. Následkem by byla 

příliš dlouhá doba evakuace a s tím následky spojené. Řešením je bezpečnostní tlačítko 

vně vrátnice, které v případě stlačení spustí rameno turniketu a zajistí tím tak volný 

průchod a rychlejší evakuaci.  

Na rizika s malým dopadem, ale velkou pravděpodobností, pak můžeme reagovat již 

drobnými a levnými úkoly navíc. Pro nespokojenost uživatelů můžeme využít 

dotazníky, ankety a podobné nástroje pro získání přehled o jejich preferencích a 

potřebách, na základě kterých můžeme reagovat. Zaměstnance pak můžeme motivovat 

správným směrem k pochopení problematiky a informovat je o všech přínosech, které 

řešení přinese. Pro zabránění přesáhnutí rozpočtu je důležité rozpracování potřebných 
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analýz specializovanými pracovníky. Zbývající bezvýznamná rizika můžeme 

akceptovat nebo i zde můžeme aplikovat levná opatření pro úplnou eliminaci rizik.  

Na bezvýznamná a běžná rizika můžeme tedy také reagovat opatřeními, nicméně je 

důležité si položit otázku, zda se nám to z časového a finančního hlediska vyplatí. I 

v případě akceptace těchto rizik je však nutné mít o nich přehled.  

Po aplikaci zmíněných opatření vzniká tedy nový seznam rizik s novou 

pravděpodobností, dopadem a celkovou hodnotou. Tyto hodnoty jsou již zobrazeny ve 

výše uvedené tabulce. Následně už si jen zobrazíme novou mapu rizik, která byla 

vygenerována na základě tohoto nového seznamu.  

 

Obrázek 22: Mapy rizik po aplikaci opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V první mapě rizik jsou zobrazeny rizika tak, že opatření jsou aplikována pouze na 

významná a kritická rizika z důvodu úspory finančních, lidských i časových zdrojů. 

Druhá mapa ošetřila všechna rizika bez ohledu na jejich hodnotu. Z pohledu na obě 

mapy nevidíme příliš velké rozdíly a je tedy otázkou diskuze, zda opatření na běžná a 

bezvýznamná rizika jsou výhodná, nýbrž která varianta je pro školu výhodnější. 

V obou případech byla nicméně docílena eliminace nejvýznamnějších rizik projektu 

přesunutím do méně rizikových segmentů. V tomto momentu je tak bezpečné spustit 

proces změny.  

2.15  Analýza zdrojů a nákladů 

V této kapitole si již provedeme ekonomické zhodnocení celého projektu pomocí 

expertních odhadů a analýzy nabídek dodavatelů. Nejdříve zvolením vhodného 

dodavatele budou určeny dodavatelské náklady na celkový docházkový systém společně 

s dodáním dalších potřebných náležitostí. Následně pak budou zjištěny mzdové, 

provozní a ostatní náklady, následované určením určitého procenta na stanovení režie, 

tedy režijních nákladů. Závěrem budou odhadnuty celkové náklady projektu včetně 

specifikace způsobu financování. Veškeré náklady budou uvedeny bez DPH.  

3.1.7 Zvolení dodavatele a dodavatelské náklady 

Dodavatelské náklady představují podstatnou část nákladů projektu, která bude po jeho 

realizaci vyfakturována dodavateli. Kalkulace těchto nákladů je pouze orientační, 

přičemž záleží především na specifikách požadavků školy a taktéž na zvoleném 

dodavateli. Pro tento návrh projektu, co se týče zvolení dodavatele, bylo využito 

průzkumu trhu, kde hlavní inspirací bylo nedávné zavedení celého přístupového 

systému u sousedského gymnázia Vejrostova 2.  

Roli vhodného dodavatele představuje firma ICT Energo, s.r.o., která se specializuje na 

komplexní dodávky řešení v oblasti ICT infrastruktury. Tento dodavatel pak může 

zařídit jednotlivé subdodavatele. Vhodným subdodavatelem, který se specializuje přímo 

na docházkové systémy, by mohla být firma Z-WARE s.r.o. Od firmy AS Parking s.r.o. 

je pak možná realizace přístupového systému, tedy kompletního zařízení turniketu a 

náležitosti s ním spjatými. Stabilním dodavatelem školy kamerového systému je již 
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firma RTZ Holding, a.s. Možností koupě čipových karet či klíčenek je nespočet, 

přičemž zajímavým dodavatelem může být společnost XT-Card a.s., která má sama 

v nabídce zařízení systému s názvem „Bezpečné školy“.  

Níže uvedené náklady jsou určeny na základě odhadu a odvození z cen ze smlouvy 

mezi ICT Energo, s.r.o. a gymnáziem Vejrostova 2. Tabulka dodavatelských nákladů 

obsahuje náklady na práci a náklady na nákup potřebného materiálu.  

Tabulka 9: Odhadované dodavatelské náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejbohatší položkou je bezpochyby samostatný turniket, který je oceněn přibližně na 

132 000 Kč. I přesto, že je turniket obousměrný, je velmi důležité prodiskutovat, zda je 

celková průchodnost dostačující a obecně, zda je nutné mít k dispozici druhý turniket. 
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Doporučuji při montáži připravit kabeláž i vstupy pro druhý turniket, ale realizaci 

případné přístavby bych zvažoval až při zjištění nedostačujících podmínek.   

Kolem turniketu je taktéž nutná realizace zábradlí, která zamezí volný průchod. Jakožto 

alternativa pro návštěvy, učitele zaznamenávající docházku a uživatele, kteří ztratili či 

zapomněli čipovou kartu, je zde nutná elektromechanická branka. Pro možnost práce 

off-line je turniket opatřen interními bateriemi.  

Dále je potřeba koupě externích čteček pro příchod i odchod osob a jejich instalace 

k turniketu a zadnímu vchodu.  Komunikační dveřní prvek VOS pak slouží pro 

připojení 1-2 externích čteček a ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou 

jednostranně. Skvělým zařízením od firmy Z-Ware, s.r.o. je docházkový dotykový 

terminál iTouch, který zaznamenává nejen příchody a odchody zaměstnanců, ale taktéž 

udržuje veškerou docházkovou správu ve své paměti. Díky tomuto terminálu pak může 

uživatel vidět veškerý svůj přehled v docházce a obsahuje taktéž i plno zajímavých 

funkcí.  

 

Obrázek 23: Docházkový terminál iTouch (Zdroj: https://www.z-ware.cz/) 



86 
 

Vyhodnocovat výsledky z terminálů, včetně ukládání do databáze a tvorby přehledů 

s výsledky z docházky má za úkol docházkový software. V nákladech je pak také 

započítáno celkové propojení a integrace systémů, včetně potřebného zaškolení 

používání.  

Pro případy většího dohledu a monitoringu by mohla být zakoupena další kamera, která 

by byla doplňkem současného kamerového systému.  

 

Obrázek 24: Kamera CHAD89Q (Zdroj: https://www.alarmprovas.cz) 

V neposlední řadě je pak nutná koupě čipových karet pro studenty i zaměstnance školy. 

Existuje zde samozřejmě levnější varianta v podobě klasických bezkontaktních klíčenek 

či čipů, které však dle vzhledu neidentifikují majitele. V grafické podobě pro potřeby 

školy může tato čipová karta od společnosti XT-Card, a.s. vypadat následujícím stylem: 

 

Obrázek 25: Čipové karty v grafické podobě (Zdroj: https://www.xt-card.cz) 

Poslední část dodavatelských nákladů je tvořena prací instalace a montáže, včetně 

kabeláže a stavebních úprav. Do kabeláže patří taktéž úprava stávajících kabelových 

tras.  
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Celkové dodavatelské náklady tak jsou odhadnuty na částku 380 000 Kč.  

3.1.8 Mzdové náklady 

Mzdové náklady se skládají z odměn pro jednotlivé členy projektového týmu, tedy pro 

zaměstnance školy a osoby aktivně podílející se na projektu. Část projektového týmu 

bude pracovat na tomto projektu v rámci své měsíční mzdy. Po úspěšném dokončení 

projektu bude vyplacena finanční odměna v hodnotě 20 000 Kč, který bude rozdělen 

mezi hospodářku a sekretářku, správce IS Edookit a zaměstnance školy, kteří se 

dobrovolně zúčastní testování v období prázdnin, tedy mimo jejich pracovní dobu. 

Projektový manažer bude odměněn za svoji práci a úspěšné dokončení projektu 

hodnotou 25 000 Kč. Externí IT pracovník dostane zvláštní peněžní odměnu v hodnotě 

18 000 Kč za asistenci při realizaci celého projektu, implementaci a testování nového 

systému včetně zálohování a pomoci zaškolení žáků o správném užívání. Na celkové 

školení ohledně využívání celého systému žáky i zaměstnanci, včetně vysvětlení nových 

funkcí v systému Edookit, je vyčleněna odměna 3000 Kč.  

Tabulka 10: Odhadované mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Po sečtení těchto položek činí náklady na mzdy 66 000 Kč, přičemž je nutné počítat 

s odvody sociálního a zdravotního pojištění. Klasické měsíční platy pracovníků 

projektového týmu jsou vypláceny z jiného peněžního fondu. Náklady na mzdy 

dodavatelských firem jsou již započítány v dodavatelských nákladech. 
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3.1.9 Provozní náklady 

Pod provozní náklady spadají každoročně prováděné platby. V našem případě se jedná o 

platbu za užívání systému IS Edookit v hodnotě 12 360 Kč za rok. Pod tuto částku 

spadá provoz a aktualizace systému, diskový prostor, zálohování a technická podpora.  

Jakékoliv ohodnocení ohledně zavedení nové funkce či případné konfigurace spojenými 

se zavedením docházkového systému, je již započítáno v dodavatelských nákladech.  

Celkové provozní náklady tak odpovídají částce 12 360 Kč.  

3.1.10 Ostatní náklady 

Důležitou součástí rozpočtu je tvorba rezerv pro krytí rizik projektu, které spadají právě 

do ostatních nákladů. Z návrhů na opatření analýzy rizik vychází, že bychom měli 

uvažovat o realizaci přístavby druhého turniketu. Vzhledem k faktu, že se jedná o velmi 

nákladnou položku, je nutné tuto otázku velmi dobře zvážit a vyhodnotit nejdříve 

provoz s jedním turniketem. Po zkušenostech z obdobných projektů nicméně můžeme 

předpokládat, že nám jeden turniket bude stačit. Přesto je vhodné být připravený na 

případnou potřebu realizace a tyto náklady tak započítáme do rezerv.  

Položka rezerv je pak tvořena i náklady na opatření dalších identifikovaných či doposud 

neidentifikovaných rizik, přičemž záleží na rozhodnutí o jejich potřebě a vhodnosti. 

Tyto rezervy jsou stanoveny na 10% z celkových nákladů.  

Tabulka 11: Odhadované ostatní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ostatní náklady jsou tedy odhadnuty na 196 000 Kč.  
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3.1.1 Režijní náklady 

Po diskuzi s ředitelem školy je stanovena výše režijních nákladů na 10% z celkových 

nákladů.  

Režijní náklady jsou tedy odhadnuty na 65 440 Kč.  

3.1.2 Celkové náklady 

V této podkapitole již budou sečteny veškeré odhady nákladů, čímž získáme odhad 

celkových nákladů na projekt.  

Tabulka 12: Odhadované celkové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Celková cena projektu tedy činí 719 800 Kč.  

3.1.3 Financování projektu 

Bez ohledu na způsob financování je nutné samotný projekt projednat se zřizovatelem 

školy, tedy úřadem městské části Brno-Bystrc. Ten rozhodne o způsobu financování 

projektu, a zda tento projekt bude dotován. Vzhledem k nedávným bohatým investicím 

ze strany zřizovatele, bude celý tento projekt zaplacen z investičního fondu základní 

školy, který je na podobné účely právě poskytován.   

2.16 Přínosy projektu a návrhu řešení 

V poslední podkapitole návrhové části diplomové práci si uvedeme souhrn možných 

přínosů projektového návrhu, který lze realizací vytyčeného cíle a při dodržení 

zvolených požadavků dosáhnout.  
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Zavedením nového elektronického docházkového systému přispíváme ke 

zlepšení mnoha faktorů chodu této organizace. V první řadě je to bezpochyby zvýšení 

bezpečnosti školy. Díky zavedení přístupového systému bude zamezeno volného 

příchodu cizích osob a případná návštěva bude jednoznačně identifikována. Druhým 

přínosem, který je zároveň hlavním smyslem zavedení docházkového systému, je 

získání aktuálního přehledu o stavu osob ve škole, což je nutná informace pro případnou 

úspěšnou evakuaci. Díky tomuto přehledu víme přesný počet osob nacházejících se 

v budově školy, a to i v případě odchodu žáků ven o volné hodině, případné návštěvy a 

podobně. Na základě toho poté můžeme provést v případě evakuace efektivní kontrolu 

evakuovaných osob.  

Mezi další přínos patří již několikrát zmiňované zkvalitnění komunikačních toků, 

především uvnitř organizace. Případné požadavky rodičů na telefonní ústřednu, kdy je 

potřeba se spojit s určitým zaměstnancem školy, jsou po zavedení systému snadněji a 

rychleji řešeny. Díky přehledu o aktuálním stavu docházky všech zaměstnanců školy, je 

řešení těchto situací značně urychleno a není nutné zbytečné a posléze i neúspěšné 

hledání daného zaměstnance. Za případné zlepšení informačních toků můžeme 

považovat i odstranění situací, ohledně předávání dětí ze školní družiny, na základě 

autentizace a autorizace. Prokázáním o totožnosti čipovou kartou získá učitel školní 

družiny jistotu, že dítě předává do správných rukou odpovědné osobě. Zvýšením 

informačních a komunikačních toků je potažmo dosaženo i růstu efektivity práce 

zaměstnanců, jelikož komunikace a informace jsou vždy základní hybnou silou každé 

firmy či organizace.  

Zavedením nového docházkového systému dospějeme pak i k navýšení portfolia 

nabízených služeb, které si nejen rodiče mohou pochvalovat. Tento systém je totiž 

možný různými způsoby aktualizovat a obohacovat, a to například v podobě napojení na 

školní jídelnu či jídelní a nápojové automaty. Na čipovou kartu je pak možné převést 

finanční prostředky a následně je využívat snímáním na daném terminálu. Systém je pak 

možné napojit i na parkovací systém, tisk, knihovnu, zájmové kroužky, doplňkovou 

činnost, včetně pronájmů a podobně.  

Veškeré tyto přínosy povedou ke zvýšení renomé, image a reputaci školy, potažmo 

diferenciaci od ostatních škol, což bude přispívat k většímu zájmu rodičů a studentů. 
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Rodiče získají větší důvěru v tuto školu a následný pocit bezpečí pro jejich děti. Tato 

skutečnost je i v zájmu úřadu městské části Brno-Bystrc, jakožto zřizovatele školy. 

Hlavní činnost, tedy poskytování základního vzdělání studentům, tak bude podpořena 

velkou mírou bezpečnosti a kvalitnější výukou.  

Na závěr uvedu veškerý souhrn výše zmíněných přínosů projektu: 

- zvýšení bezpečnosti školy, 

- získání přehledu o aktuálním stavu osob ve škole, 

- efektivní kontrola evakuace, 

- zlepšení komunikačních a informačních toků, 

- zkvalitnění služeb a možnost napojení dalších systémů, 

- zvýšení reputace a image školy. 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se zabýval projektovým návrhem nového elektronického 

docházkového systému pro Základní školu Vejrostova 1. Práce byla rozdělena do tří 

hlavních kapitol – teoretické, analytické a návrhové. 

Teoretická část objasnila pojmy nutné k pochopení problematiky projektového 

managementu, které se promítají v rámci celé práce. Poté byla stručně vysvětlena teorie 

příspěvkové organizace spadající do sféry municipálních firem. 

V analytické části projektu byla představena samotná organizace a následně provedena 

kritická analýza. Bylo zanalyzováno obecné a oborové okolí firmy pomocí SLEPT 

analýzy a Porterova modelu pěti sil. Poté jsem se zabýval vnitřními faktory, na jejich 

analýzu jsem použil McKinseyho metodu 7S. Pro potřeby projektu jsem provedl i 

analýzu současného stavu IS/ICT. Tyto analýzy jsou závěrem shrnuty do SWOT 

analýzy pro zjištění silných a slabých stránek organizace, včetně příležitostí a hrozeb. 

Výsledkem těchto analýz bylo zjištění, že škola má mezery v interní komunikaci a 

obecně v komunikačních a informačních tocích. Na základě analýz bylo tedy 

rozhodnuto k realizaci projektu, který přispěje k eliminaci několika slabých stránek 

organizace vycházejících ze SWOT analýzy, zvýšení zkvalitnění výuky a nabízených 

služeb a posunutí školy správným směrem. Projekt je realizován formou zavedením 

turniketového a evidenčního systému, spojeného s mnoha dílčími faktory.  

Třetí část se zabývá samotným návrhem řešení, kde je výchozím bodem popis 

projektové změny, stejně jako požadavky zadavatele na projekt. Byla vytvořena 

zakládací listina, logický rámec a WBS projektu, následované znázorněním RACI 

matice pro přidělení odpovědnosti k jednotlivým činnostem. Poté následovala časová 

analýza pomocí metody PERT. Ta znázorňuje časovou náročnost projektu a 

jednotlivých činností, a to i pomocí grafického znázornění Ganttova diagramu a 

síťového grafu. Analýza byla zpracována na základě předpokládaných požadavků, že 

změnu je nutno provádět v období letních prázdnin, kdy implementace systému nebo 

realizační práce nebudou žádným způsobem narušovat probíhanou výuku. Dále jsem 

identifikoval a kvantifikoval samotná rizika projektu, která by mohla vzniknout a 

ohrozit chod projektu, a zároveň navrhl možná opatření, kterými budou tyto rizika 

redukovány, popřípadě akceptovány. Náklady na opatření jsou obsaženy v jednotlivých 
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položkách nákladové analýzy a to společně s náklady na jednotlivé dílčí části projektu. 

Dále je zde popsán i způsob financování projektu. Na závěr jsem uvedl souhrn 

veškerých hlavních i vedlejších přínosů pro školu, spojené s realizací tohoto projektu.   

Po zavedení tohoto systému je nutné realizovat čipové karty i pro nájemce, včetně 

nastavení práv příchodů a dalších potřebných náležitostí. Docházkový systém pro 

pronájmy nicméně není obsahem tohoto projektu.  

Vzhledem k současnému uvažování vedení školy o zavedení tohoto systému po vzoru 

sousedského gymnázia Vejrostova 2, je v této práci dbáno o snahu na provázanost 

jednotlivých částí práce, aby bylo možné z tohoto návrhu vycházet a posloužil by jako 

základ pro případné rozhodnutí o realizaci projektu.  
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