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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu na zavedení kontinuálního monitoringu na 

výdaje zaměstnanců, který bude ve společnosti provádět oddělení interního auditu. 

Obsahuje analýzu současného stavu konkrétní společnosti, na jejímž základě je navržen 

projekt za pomocí metod projektového managementu.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the project proposal to install continuous monitoring on 

company’s travel and expense, which will be performed by internal audit department. It 

contains an analysis of the current state of the company, based on which the project is 

designed using project management methods.  
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ÚVOD 

V roce 2017 bylo ve Spojených státech utraceno více než 293 miliard na výdaje 

zaměstnanců během pracovních cest. Pravděpodobnost, že v jednom výkazu bude 

nejméně jedna neshoda je 37 % a více než 17 % nárokovaných výdajů nesouvisí 

s pracovní cestou. I přesto je průměrně pouze 15 % výkazů kontrolováno [26].  

Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení projektu na zavedení kontinuálního 

monitoringu na oblast výdajů zaměstnanců. Tento kontinuální monitoring bude prováděn 

oddělením interního auditu. Zavedením kontinuálního monitoringu bude moci interní 

audit sledovat a vyhodnocovat tuto oblast s mnohem vyšší frekvencí i časovou efektivitou 

a poskytovat tak vedení společnosti přesnější informace. Může také působit jako poradce 

pro zlepšení daného procesu.  

V první části práce budou nejdříve shrnuta teoretická východiska spojená s danou 

problematikou. Druhá část je zaměřena na analýzu stávajícího stavu v konkrétní 

společnosti. V poslední části práce bude navržen projekt včetně analýzy rizik a přiblížení 

hlavních přínosů této návrhové části. Z důvodu ochrany citlivých informací o společnosti 

nebude její název uveden a bude označována jako Společnost ABC.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Na oddělení interního auditu ve společnosti ABC se provádí audity různých oblastí 

fungování. Jednou z nich je například i oblast výdajů na cestování zaměstnanců (Audit 

Travel & Expense). Ale ačkoliv je to oblast, která nabízí značnou úsporu finančních 

prostředků a mohou se zde vyskytovat podvody, je z časových důvodů možné udělat tento 

audit pouze jednou za několik let.  

Z tohoto důvodu ve společnosti vyvstala myšlenka na zavedení kontinuálního sledování 

některých oblastí interním auditem. Takový monitoring by měl být co nejvíce 

automatizován, aby byl co nejefektivnější a co nejméně časově náročný.  

Zavedení monitoringu cestovních výdajů bude vytvořeno projektově a bude vzorem pro 

zavedení kontinuálního sledování i do dalších oblastí. Projekt má plnou podporu 

vedoucích pracovníků.  

 

1.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je zpracovat návrh projektu na zavedení kontinuálního 

monitoringu výdajů zaměstnanců na cestování ve společnosti ABC s využitím 

projektového managementu.  

Dílčími cíli projektu je zpracovat logický rámec a WBS, dále pak analýzu rizik včetně 

návrhů opatření a časovou analýzu projektu.  

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Návrh projektu bude zpracován za použití metod projektového managementu, které 

budou rozebrány v teoretických východiscích práce s převážným zaměřením na nástroje 

metodiky IPMA. Prezentace výsledků zavedené datové analýzy bude provedena na 

anonymizovaných datech z důvodu jejich citlivosti.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce bude věnována teoretickým východiskům práce, především 

v oblasti projektového managementu.  

 

2.1 Projektové řízení 

„Projektovým řízením (project management) se rozumí soubor norem, doporučení a best 

of practice zkušeností, popisujících, jak řídit projekt.“ [1, str. 16] 

Obecně se jedná o přístup k návrhu a realizaci procesu změny (tj. projektu) tak, aby bylo 

dosaženo stanovených cílů v plánovaném termínu za současného dodržení rozpočtu [1]. 

 

2.2 Projekt 

Existuje několik definic projektu. Například můžeme uvést definici dle organizace IPMA: 

„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 

vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, 

standardů a požadavků.“ [2]. 

Průběh řízení projektu můžeme rozdělit do několika fází, které dohromady tvoří životní 

cyklus projektu [1]:  

- předprojektová fáze (vzniká myšlenka na projekt, její přezkoumání), 

- projektová fáze (zahájení, plánování, realizace, ukončení), 

- poprojektová fáze (vyhodnocení projektu, vidíme výsledky projektu). 

 

2.3 Předprojektová fáze 

V předprojektové fázi vzniká myšlenka na projekt a jejím hlavním účelem je posoudit 

realizovatelnost projektu – například pomocí studie proveditelnosti. V této fázi 
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potřebujeme dostat odpovědi na otázky typu: co je výchozí stav, jaký je cílový stav, jakým 

způsobem chceme dojít k cílovému stavu, má projekt smysl realizovat. [1] 

Předprojektová fáze může trvat několik dní a naše náklady v případě zastavení projektu 

v této fázi budou nízké. V případě, že spustíme nesprávně nastavený projekt, je 

vygenerována podstatně vyšší ztráta. [1] 

Dalším jevem, který v této situaci působí, je tzv. „klam utopených nákladů“, který v roce 

1980 popsal Richard Thaler. Jedná se o psychologickou past, kdy ačkoliv investované 

peníze už nedostaneme zpět, investujeme do špatného projektu další a další peníze, právě 

proto, že jsme do něj už přece tolik investovali. A tuto naši neochotu vyrovnat se se 

ztracenými penězi mohou lidé využívat proti nám. V časopisu Mother Jones z roku 1981 

byl publikován rozhovor, ve kterém jeden z kapitánů atomového průmyslu, aniž by byl 

jmenován, říká: „Když přijde na věc, nikdo soudný nezastaví konstrukční projekt za 2,5 

miliardy dolarů. A stejně tak žádná vláda nezastaví národní investice do atomové energie, 

které dosahují 200 miliard. Trik tedy spočívá v tom, rozestavět co nejvíce atomových 

elektráren, aniž by o tom někdo z [anti-nukleárního] hnutí věděl. A tak do doby, než se 

dostanou ke svým demonstracím a zpochybňování povolení ke stavbě, my už máme v zemi 

tuny betonu a železa a nikoho, kdo má zdravý rozum, ani nenapadne nás zastavit.“ Klam 

utopených nákladů je tedy jen dalším důvodem, proč je předprojektová fáze s posouzením 

smysluplnosti projektu tolik důležitá [3]. 

 

2.3.1 Cíl projektu 

Při stanovení cíle projektu je obvykle slovním popisem vyjádřen účel, jehož má být 

prostřednictvím projektu dosaženo. Jedná se o definici požadovaných stavů, podmínek a 

vlastností, které popisují budoucí stav projektu [4].  

 

Správnému nadefinování cíle projektu můžeme pomoci použitím metody SMART, kdy 

každý cíl by měl být [4]: 

- Specific – Cíl má být specifický – konkrétní.  

- Measurable – Má mít měřitelné parametry, podle kterých lze rozhodnout, zda 

došlo k naplnění cíle projektu.  
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- Assignable – Každý z dílčích cílů má být přiřazen někomu (člověk, tým), který je 

zodpovědný za jeho dosažení, má autoritu k jeho vykonání.  

- Realistic – Cíl má být dosažitelný a realistický nejen s ohledem na disponibilní 

zdroje.   

- Time-bound – Vykonání cíle má být časově ohraničeno – má mít termín 

dokončení.  

 

2.3.2 Projektový trojimperativ 

Při řízení projektů se setkáváme s třemi parametry projektu:  

- výsledky projektu,  

- čas, za který projekt vyhotovíme,  

- zdroje na projekt.  

Základem je si uvědomit, že tyto tři veličiny jsou vzájemně propojeny. Například chceme-

li snížit čas projektu a zároveň nechceme ustoupit z kvality doručených výsledků, musíme 

najmout další pracovníky, aby se vše stihlo včas (zvýšíme náklady – zdroje projektu) [1]. 

 

Obrázek 1: Trojimperativ projektu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 1) 

 

2.3.3 Projektový tým a projektový manažer 

Projektový tým se skládá ze všech osob, které se podílejí na vlastní realizaci projektu a je 

řízen projektovým manažerem. Projektový manažer je zodpovědná osoba za realizaci 
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projektu – tedy za splnění cíle projektu. Je důležité, že projektový manažer už ale 

nezodpovídá za to, že splnění cíle vygeneruje očekávané přínosy. Zodpovědnost za 

splnění jednotlivých částí projektu pak deleguje projektový manažer na garanty 

jednotlivých výstupů. Především ve větších projektových týmech může být vyčleněn tzv. 

řídící výbor, který se skládá z garantů za jednotlivé výstupy a projektového manažera 

[14].  

 

2.4 Projektová fáze 

V projektové fázi dochází především k vytvoření projektového týmu, naplánování 

projektu, realizaci projektu, předání výsledků a ukončení projektu. Nyní se budu 

podrobněji zabývat těmito jednotlivými fázemi [10]. 

 

2.4.1 Zahájení 

Poté, co dojde k rozhodnutí realizovat projekt, je potřebné ho řádně zahájit. V první řadě 

je potřebné ověřit a případně upřesnit cíle projektu, členy projektového týmu apod. Tyto 

náležitosti jsou dle metodiky IPMA obsaženy v dokumentu s názvem zakládající listina 

projektu. Jedná se o jeden z hlavních dokumentů projektu, kde jsou definovány základní 

technické a organizační parametry projektu [10]. 

 

2.4.2 Plánování 

V této fázi projektový tým rozpracuje postup naplnění jednotlivých dílčích cílů projektu. 

Pro rozpad cílů do jednotlivých aktivit můžeme využít například metodiku logického 

rámce či WBS (Work Breakdown Structure). Dále musíme v projektu plánovat čas. 

Jedním z možných přístupů je použítí Ganttova diagramu či síťové analýzy. Dalším 

aspektem plánování jsou zdroje a náklady [10]. 
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Logický rámec 

Metoda logického rámce je nástroj, pomocí kterého můžeme přehledně zmapovat záměry 

a očekávání a uvést je do souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci 

projektu. Logický rámec má podobu matice 4x4, tedy čtyři řádky a čtyři sloupce. Velkou 

výhodou této metody je její přehlednost a uspořádanost, v rámci jednoho listu papíru A4 

můžeme jasně uspořádat obsah projektu. Hlavní otázky, na které by měl logický rámec 

přehledně odpovědět, jsou [11]: 

1. proč projekt realizujeme,  

2. co pro to musíme udělat,  

3. jak to uděláme.  

Hlavním principem je fakt, že jednotlivé parametry projektu jsou vzájemně logicky 

provázány. A tak i jednotlivé buňky matice logického rámce mají vzájemné vazby [10].  

 

Šablona logického rámce 

Tabulka 1: Šablona logického rámce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 10) 

Záměr Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

Cíl Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Výstupy 

(konkrétní 

výstupy) 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací 

k ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady a 

rizika 

Aktivity 

(klíčové 

činnosti) 

Zdroje (finance, 

personální, ...) 

Časový rámec aktivit Předpoklady a 

rizika 

Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné 

podmínky 
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WBS (Work Breakdown Structure) 

WBS je metoda, při níž provedeme rozklad cíle projektu do jednotlivých aktivit, které je 

potřeba provést, aby byl cíl splněn. Obvykle bývá WBS zpracována do tří až čtyř úrovní. 

Pro lepší přehlednost můžeme provádět dekompozici cíle podle určitého vzorce, 

například dle fází realizace projektu nebo dle místa výkonu prací na určitých částech 

projektu [12]. 

Příklad WBS 

 

Obrázek 2: Vzor struktury WBS (Zdroj: 12) 

 

Matice zodpovědnosti 

Matice zodpovědnosti je dokument, ve kterém jsou nadefinovány zodpovědné osoby za 

jednolivé části projektu. Je tedy vhodné, když vstupem pro tuto matici je například WBS, 

aby bylo zaručeno, že ke každému úkolu je přiřazena zopdovědná osoba. Jedním ze 

způsobů, jak sestavit takovouto matici, je RACI matice. RACI matice přiřazuje 

jednotlivým úkolům čtyři typy zodpovědnosti: A – accountable (jedná se o osobu, která 

je zodpovědná za výsledek úkolu), R – responsible (osoby, které vykonávají práci), C -

consulted (ti, kteří by se měli vyjádřit k danému úkolu) a I – informed (ti, kteří mají být 

informování o průběhu a vykonání úkolu). Každý výstup (pracovní balík z WBS) může 
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mít přiřazeno více osob se zodpovědností R, C nebo I, ale pouze jednu osobu se 

zodpovědností A [14]. 

 

Analýza rizik – skórovací metoda 

Jednou z metod, pomocí které můžeme analyzovat rizika projektu, je skórovací metoda. 

Tato metoda má tři fáze [10]:  

1. identifikace rizika, 

2. ohodnocení rizika,  

3. návrhy na opatření ke snížení rizika.  

Rizika se zde identifikují prostřednictvím rizikových faktorů (např. pozdní dodávka 

materiálu). Pro každý rizikový faktor se určí pravděpodobnost výskytu a dopad 

prostřednictvím desetibodové stupnice. Je možné, aby tyto odhady byly provedeny 

několika členy projektového týmu či expertů na danou oblast, a výsledné hodnoty budou 

dány aritmetickým průměrem těchto odhadů. Výsledná hodnota rizika je součinem 

pravděpodobnosti a dopadu a je tudíž na škále od 1 do 100 [10].  

Následuje zobrazení rizik pomocí mapy rizik (bodovým grafem), pomocí které se rozdělí 

rizika do čtyř kategorií: 

  

Obrázek 3: Kategorie rizik (Zdroj: 10) 
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Doporučuje se zpracovat návrhy na snížení rizika především pro kategorie kritických a 

významných rizik. Ale přínosné mohou být samozřejmě i návrhy na snížení ostatních 

rizik [10].  

 

Analýza vnitřního prostředí organizace – 7S 

V sedmdesátých letech vytvořili pracovníci konzultační firmy McKinsey model 7S, aby 

pomohli manažerům pochopit složitosti, které jsou spojeny s organizačními změnami. 

Tento model ukazuje, že vnitřní nastavení některých faktorů ve firmě může způsobovat 

složitou implementaci změn, a je tedy důležité jim věnovat zvýšenou pozornost při jejich 

zavádění. Model poukazuje konkrétně na sedm faktorů začínajících v angličtině  

na písmeno S [22]:  

- Strategie (Strategy),  

- Struktura (Structure),  

- Systémy (Systems),  

- Styl práce vedení (Style),  

- Spolupracovníci (Staff),  

- Schopnosti (Skills),  

- Sdílené hodnoty (Shared Values). 

 

Aby byla implementovaná strategie úspěšná, je nutné, aby vedení firmy bralo v úvahu 

všech sedm faktorů najednou. Tyto faktory jsou vzájemně provázány, a proto zanedbání 

jednoho z nich může vést k negativnímu ovlivnění i dalších faktorů [22].  
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Obrázek 4: Metoda 7S (Zdroj: 28) 

 

Tři horní faktory se označují jako „tvrdá 3S“ [22]:  

• Strategie – popisuje, jakým způsobem dosahuje firma své vize, a reaguje na 

hrozby a příležitosti ve svém oboru podnikání.  

• Struktura – typ organizační struktury. Organizační struktura definuje 

nadřízenosti a podřízenosti, vzájemné vztahy kontrolních mechanizmů a sdílení 

informací. Při zavádění některých změn je nutné změnit typ organizační struktury 

dané společnosti, aby mohla pružněji reagovat na potřebné změny. Z tohoto 

důvodu se často doporučuje přijetí síťové struktury, která umožňuje orientaci na 

výsledky a zároveň pružnost.  

• Systémy – formální a neformální procedury, které slouží k řízení každodenních 

aktivit. Do tohoto faktoru patří například manažerské informační systémy, 

komunikační systémy, kontrolní systémy apod.  

 

Čtyři dolní faktory jsou hůře uchopitelné, mají často formu kultury a nazývají se „měkká 

4S“ [22]: 

• Spolupracovníci – zde se zahrnují lidské zdroje, jejich rozvoj (školení), vztahy 

na pracovišti, motivace, chování vůči firmě apod. Zde se doporučuje rozlišovat 

mezi kvantifikovatelnými aspekty (např. formální způsob motivace a 
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odměňování) a nekvantifikovatelnými aspekty (např. morální hlediska, loajalita 

vůči firmě).  

Aby mohli pracovníci dále rozvíjet své znalosti a schopnosti, musí být pro ně 

vytvořeno vhodné učící prostředí. To znamená mít prostředí, kde je touha 

realizovat svou vizi, sdílenou kulturu, prostor a čas pro pracovníky se učit něco 

nového v souvislosti s jejich úkoly a cíli, povoluje riskování, toleruje neúspěch a 

je jasný přístup v uznávání úspěchu. Pokud ale společnost nevytvoří vhodné 

prostředí na získávání nových zkušeností uvnitř organizace, musí je přijímat z 

vnějšku.  

• Styl – vyjadřuje postoj managementu k řízení společnosti a k řešení vyskytujících 

se problémů. Je důležité vnímat rozdíl mezi formálně danými přístupy (například 

směrnicemi) a mezi tím, jak to ve společnosti skutečně funguje, jakým způsobem 

její management jedná. Doporučuje se mít styl řízení zaměření na úkol, který je 

málo centralizovaný a vysoce formalizovaný. 

• Sdílené hodnoty – základní skutečnosti, ideje a principy, které respektují 

zaměstnanci dané společnosti a také její zainteresované strany podílející se na 

bezprostředním úspěchu firmy. Ukazuje se, že dobře fungující firmy mají tyto 

hodnoty uvedeny ve svých misích.   

 

Časová analýza – PERT  

Jednou z metod, která se používá na plánování času projektu, je síťová analýza, kdy 

jednotlivé činnosti a jejich následnost zobrazíme pomocí síťového grafu. Síťové grafy se 

dělí na deterministické (jednoznačně definované – např. metoda CPM (Critical Path 

Method)) a stochastické (trvání činností se považuje za náhodné proměnné – např. PERT 

(Program Evaluation and Review Technique)). Výhodou metody PERT je, že používá 

pravděpodobnostní odhady časů jednotlivých činností, což nám umožňuje lépe popsat 

projekty, které provádíme poprvé a obsahují nejistoty [21]. 

Grafy síťové analýzy mohou být buďto uzlově definovány (kdy jednotlivé činnosti jsou 

zobrazeny v grafu jako jeho uzly) nebo hranově definovány (jednotlivé činnosti jsou 

zobrazeny jako hrany mezi stavy a uzly představují okamžiky zahájení nebo ukončení 

činnosti). Dále bude používán hranově definovaný graf [21]. 
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Kritická cesta 

Síťové grafy nám pomáhají určit nejkratší možné trvání projektu, které je dáno nejdelší 

cestou grafu od počátečního do koncového uzlu. Tato nejdelší cesta grafem se nazývá 

kritická cesta. Jakékoliv zpoždění činností ležících na této kritické cestě zpozdí trvání 

celého projektu, a proto je důležité jim věnovat zvýšenou pozornost [21]. 

 

Odhad času 

Metoda PERT pracuje s třemi odhady času: optimistickým odhadem (označení a), 

nejpravděpodobnějším odhadem (označení m) a pesimistickým odhadem (označení b). 

Existuje několik možností, jakým způsobem odhadnout očekávanou dobu trvání 

jednotlivých činností, jednou z nich je převod na deterministický model pomocí vzorce te 

za současného vypočítání rozptylů a směrodatných odchylek těchto odhadů dob trvání 

[21]: 

 

y =  
a+4∗m+b

6
 y – doba trvání činnosti, a – optimistický odhad,  

m – nejpravděpodobnější odhad, b – pesimistický odhad 

 

𝜎2 = 
(𝑏−𝑎)2

36
   𝜎2 – rozptyl, b – pesimistický odhad, a – optimistický odhad 

 

𝜎 = √σ2 =  
𝑏−𝑎

6
 𝜎 – směrodatná odchylka, b – pesimistický odhad, a – optimistický 

odhad, 𝜎2 – rozptyl 

 

Základní časové ukazatele 

Pro jednotlivé činnosti se vypočítají termíny možné a termíny přípustné [21]:  

Obrázek 5: Legenda hranově definovaného síťového grafu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 21) 
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Termíny vztahující se k uzlům [21]: 

TMi = max [KMij] – Termín možný uzlu i – určuje nejbližší možný termín, ve kterém 

mohou začít činnosti, které vycházejí z uzlu i.  

TPi = min [ZPij] – Termín přípustný uzlu i – určuje nejpozdější termín, ve kterém musí 

skončit činnost předcházející uzlu i.  

 

Termíny vztahující se k činnostem [21]: 

ZMij = KM předchůdce – Nejdříve možné zahájení činnosti – určuje, kdy nejdříve je 

možné činnost zahájit od okamžiku zahájení projektu. Jeho hodnota je dána nejdelší 

možnou cestou od začátku grafu po začátek dané činnosti.  

KMij = ZMij + yij – Nejdříve možné ukončení činnosti – určuje, kdy nejdříve může 

skončit daná činnost od okamžiku zahájení projektu.  

 

ZPij = KPij – yij – Nejpozději přípustné zahájení činnosti – určuje nejpozdější termín, 

kdy musí začít daná činnost, aby se neprodloužila doba trvání celého projektu (délka 

kritické cesty).  

KPij = ZP následovníka – Nejpozději přípustné ukončení činnosti – určuje nejpozdější 

termín, kdy musí daná činnost skončit, aby se neprodloužila doba trvání celého projektu 

(délka kritické cesty). Jeho hodnotu získáme tak, že od délky trvání celého projektu 

odečteme trvání nejdelší cesty grafem od konce po aktuální činnost.  

 

Časová rezerva 

Existuje pět typů časových rezerv. Pro potřeby této práce bude využívána pouze Celková 

časová rezerva (RC). Rezerva celková určuje, o kolik lze odložit nejdříve možný termín 

zahájení činnosti, aniž by došlo k prodloužení trvání celého projektu. Výpočet této 

rezervy je následující: RCij = TPj – TMi – yij nebo ZP – ZM. Tato rezerva úzce souvisí 

s kritickou cestou, protože kritická cesta je tvořena právě těmi činnostmi, které  

mají RC = 0. Velkou pozornost musíme ale věnovat i činnostem, které mají RC nízkou, 

protože mají vyšší pravděpodobnost, že by se tyto činnosti kritickými staly. Metoda 

PERT je založena na tom, že doba trvání činností je náhodnou proměnnou, a tedy i 

činnosti jsou na kritické cestě s určitou pravděpodobností [21].  
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Rozptyly [21]: 

• Rozptyl TM uzlu je dán součtem rozptylů trvání činností, které tvoří nejdelší cestu 

z prvního do analyzovaného uzlu.  

• Rozptyl TP uzlu je dán součtem rozptylů trvání činností, které tvoří nejdelší cestu 

z koncového do analyzovaného uzlu.  

• Rozptyl TM počátečního uzlu a rozptyl TP koncového uzlu je roven nule.  

 

Výpočet časových charakteristik v síťovém grafu 

1. Výpočet nejdříve možných termínů (ZM, KM, TM) provádíme v síťovém grafu 

od počátečního ke koncovému uzlu tak, že u prvního uzlu dosadíme za TM = 0 a 

KM získáme přičtením trvání dané činnosti k TM. Při setkání více uzlů vybíráme 

za TM maximální hodnotu.  

2. Výpočet nejpozději přípustných termínů (ZP, KP, TP) provádíme směrem od 

koncového k počátečnímu uzlu grafu. U koncového uzlu dosadíme TP = TM. ZP 

získáme odečtením délky trvání činností od TP. Při určování TP u uzlů, do nichž 

vede více činností, vybíráme vždy minimální hodnotu z vypočtených ZP. 

Ověřením správnosti našeho výpočtu je, pokud hodnota TP u prvního uzlu vyjde 

nulová [21].  

 

Analýza pravděpodobnosti kritičnosti uzlů a činností 

Protože pracujeme s očekávanými dobami trvání činností, je možné, že činnosti, které 

jsou kritické, se mohou změnit na nekritické, a subkritické činnosti (s malou RC) se 

mohou změnit na kritické. Z tohoto důvodu si můžeme vypočítat kritičnost jednotlivých 

uzlů i jednotlivých činností [21]: 

• Kritičnost uzlu – tedy pravděpodobnost, s jakou se nekritické uzly stanou 

kritickými, je rovna distribuční funkci F(u), kde hodnota normované proměnné u 

je rovna: u = 
−(𝑇𝑃𝑖−𝑇𝑀𝑖)

√σ𝑇𝑃
2  + σ𝑇𝑀

2
 . 

• Kritičnost činností – tedy pravděpodobnost, s jakou se nekritické činnosti stanou 

kritickými, je rovna pravděpodobnosti, s jakou se jejich RC stane nulovou. Tato 
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pravděpodobnost je rovna distribuční funkci F(u), kde hodnota normované 

proměnné je rovna: u = 
−(𝑇𝑃𝑗 − 𝑇𝑀𝑖− 𝑦𝑖𝑗)

√σ𝑇𝑃
2  + σ𝑇𝑀

2 + σ𝑦
2

 . 

 

Analýza pravděpodobností dodržení plánovaných termínů  

Jestliže je zadán plánovaný termín dokončení projektu (PT), pak pravděpodobnost 

splnění tohoto termínu odpovídá následujícímu vztahu: P(T ≤ PT) = F(
𝑃𝑇− 𝑇𝑀𝑛

σ𝑇𝑀𝑛

). Jestliže 

chceme naopak zjistit termín dokončení projektu, který bude dodržen s předem danou 

pravděpodobností, budeme postupovat dle vztahu: PT = TMn + σ𝑇𝑀𝑛
* u. Při analýze 

pravděpodobností můžeme využít také empiricky ověřených intervalů [21]:  

 

Tabulka 2: Doporučené hodnoty pravděpodobností pro hodnocení stochastických síťových grafů  

(Zdroj: 21) 

Interval hodnot 

pravděpodobností 

Hodnocení 

0 – 0,25 Nedostatečné zajištění činností, nutné zlepšení (např. přiřazení 

dalších zdrojů). 

0,25 – 0,60 Činnosti jsou dobře zajištěny a realizace projektu je 

zabezpečena na dostatečné úrovni.  

0,60 – 1,00 Nadbytečné zajištění činností i projektu (nadbytečné využívání 

zdrojů).  

 

Shrnutí postupu řešení [21]: 

1. Nejdříve je potřeba identifikovat všechny činnosti a určit jejich návaznosti. Pokud 

se jedná o jednodušší graf, je možné ho rovnou vykreslit. Pokud je graf složitější, 

je možné si pomocí konstrukcí hrano-hranové matice, pomoci které určíme řády 

činností (kde v grafu se budou nacházet).  

2. Odhad hodnot a (optimistický odhad trvání činnosti), b (pesimistický odhad) a m 

(nejpravděpodobnější odhad) pro každou činnost. Také vypočítáme dobu trvání 

jednotlivých činností a její rozptyl a směrodatnou odchylku. 

3. Výpočet základních časových ukazatelů včetně rozptylů hodnot TM a TP.  
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4. Pravděpodobnostní analýza, ve které hledáme odpovědi například na otázky:  

a. S jakou pravděpodobností se nekritické činnosti stanou kritickými?  

b. Jaká je pravděpodobnost, že projekt skončí v plánovaném termínu?  

 

Zdroje 

Řízení zdrojů spočívá v jejich plánování, identifikaci a přidělování s ohledem na potřebné 

schopnosti. Součástí je i optimalizace způsobů jejich využívání v rámci časového 

harmonogramu projektu a také monitoring využívání zdrojů. Mezi zdroje patří: lidé 

(pracovníci), zařízení a infrastruktura (např. stroje, nářadí, informační technologie, 

poskytování služby, informace a dokumenty) [10]. 

Možné kroky při řízení zdrojů [10]:  

1. Identifikace zdrojů. U členů projektového týmu přesně definovat potřebné 

kompetence.  

2. Vytvoření časového plánu se specifikací potřeby zdrojů.  

3. Získání souhlasu managementu s přidělením zdrojů na projekt.  

4. Zařadit plán přidělování zdrojů do řízení projektu.  

5. Řízení přidělování úloh s důrazem na monitoring produktivity nových členů 

týmu.  

6. Kontrola a řízení zdrojů.  

7. V případech, kdy dojde k podhodnocení či nadhodnocení zdrojů, je nutné problém 

eskalovat na úroveň řízení programu k přerozdělení zdrojů (např. přerozdělení 

zdrojů s pracovníky přidělenými na jiné projekty).  

8. Dokumentace reálné spotřeby zdrojů.  

9. Dokumentace získaných poznatků pro využití v dalších projektech.   
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2.4.3 Realizace projektu 

Zahájení realizace projektu je vhodné doplnit tzv. kick-off meetingem, jehož hlavním 

účelem je informovat zainteresované strany o zahájení projektu [10]. 

V průběhu realizace projektu kontrolujeme jeho průběžný vývoj. K tomu potřebujeme 

mít pevně stanovené body kontroly neboli schválený projektový plán. Kontrolujeme 

plnění časového plánu, řízení nákladů a řízení zdrojů. Hlavním přínosem kontrol je 

poskytování aktuálních informací o průběhu projektu a zjišťování odchylek oproti plánu, 

což nám dává možnost včas reagovat a zabránit nežádoucím událostem (například 

zpoždění projektu) [11]. 

 

Projektová komunikace 

V průběhu realizace projektu je důležité udržovat aktivní komunikaci se všemi 

zainteresovanými stranami projektu. Základem je nastavení komunikačních kanálů a 

pravidel tak, aby se každá ze zainteresovaných stran dostala ke všem potřebným 

informacím včas. Povinností projektového manažera tedy je, aby všechny účastníky 

seznámil s komunikačními kanály a s pravidly komunikace [11].  

Velmi důležité jsou také projektové schůzky. Průběh těchto schůzek musí být předem 

naplánován a formálně veden. Výstupem každé projektové schůzky by měl být zápis, ve 

kterém jsou uvedeny všechny činnosti, které vzešly z těchto schůzek, a dále pak 

zodpovědná osoba a termín splnění. Doporučuje se nikdy nedávat úkol někomu, kdo není 

přítomen. V takovémto případě se stane zodpovědnou osobou za úkol projektový 

manažer, který se osobně s dotyčným dohodne na splnění úkolu [11]. 

 

2.4.4 Ukončení projektu 

Stěžejní částí této fáze je předání hlavního výstupu projektu a dosažení toho, aby zákazník 

výsledek projektu přijal. Jinak řečeno, aby zákazník souhlasil s tím, že byly splněny 

podmínky, které byly specifikovány při zahájení projektu. Proto je velmi důležité, aby 

akceptační kritéria byla jasně definována. V případě, že toto nelze uskutečnit na začátku 
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projektu, realizuje se nejdříve úvodní fáze odpovídající délky, během níž se vyjasní 

konečný produkt projektu a kritéria jeho přijetí [11]. 

 

2.5 Poprojektová fáze 

V rámci poprojektové fáze se analyzuje průběh projektu, určují se dobré a špatné 

zkušenosti, dochází k vyhodnocení projektu. U projektů, kdy se projeví jeho výsledky až 

po určité době (například zlepšování jakosti) se doporučuje tuto fázi odložit tak, aby byly 

výsledky projektu již známé [10]. 

 

2.6 Interní audit 

„Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na 

přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci.“ [6] Účelem interního auditu 

je pomáhat organizaci dosahovat jejích cílů. Jeho primární odpovědností je posuzování 

vnitřního řídícího a kontrolní systému společnosti. Jednou z jeho dalších důležitých rolí 

je pomáhat řídit rizika. [6] 

 

2.6.1 SOX – Sarbanes-Oxley Act 

Sarbanes-Oxley Act je americký zákon, která je pojmenovaný po jeho navrhovatelích 

Paulu Sarbanesovi a Michaelu G. Oxleym. Tento zákon je především zaměřen na 

transparentnost a přesnost účetnictví a finančních výkazů. Dále se zaměřuje na zpřísnění 

kontrolních systémů s přísným postihem hospodářské kriminality – například za 

zkreslování finančních výkazů společnosti a tím ovlivňování hodnoty jejích akcií. 

V zahraničí se tento zákon vztahuje především na společnosti kótované na amerických 

akciových trzích. Cílem tohoto zákona bylo zvýšení důvěry investorů v publikované 

výsledky firem obchodovaných na americké burze po pádu některých amerických 

společností – například společnosti Enron. Tato společnost v roce 2001 přiznala, že 

podvodně nadhodnotila své účetnictví o 600 miliónů dolarů, následoval pád jejích akcií 

a bankrot, kdy akcionáři přišli o majetek ve výši 60 miliard. Toto je pro americké občany, 
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kteří mají často své důchodové spoření v akciích, kritické. Mimo jiné i tyto události vedly 

v roce 2002 k přijetí zákonu Sarbanes-Oxley Act [7, 8, 9]. 

 

2.6.2 Projektové řízení v interním auditu 

Práce interního auditu má několik kroků:  

- posouzení rizik,  

- operativní audity,  

- průběžné sledování implementace opatření.  

Kolem začátku roku provede interní audit posouzení rizik ve společnosti, na jehož 

základě vypracuje roční plán auditů. Vyhodnocují se rizika spojená s lidmi, procesy i 

technologiemi [23]. 

Projekty v interním auditu mají typicky čtyři fáze: Plánování, Fieldwork, Reportování a 

Vyhodnocení (Wrap-up) [23]: 

• Plánování: Provádí se úvodní průzkum auditované oblasti. Plánování může také 

zahrnovat úvodní schůzky s klíčovými zaměstnanci v dané oblasti a průzkum 

stávajícího procesu a konzultace cílů daného auditu. V závěru této fáze je 

vyhotoven dokument s plánovaným obsahem auditu (Audit Scope). Po ujasnění 

cílů a obsahu auditu je oficiálně oznámen audit vedoucím pracovníkům 

auditované oblasti.  

• Fieldwork: Audit začíná úvodním schůzkou auditního týmu a vedoucích 

pracovníků auditované oblasti. Jsou oznámeny cíle a obsah nastávajícího auditu. 

Následuje průzkum procesu, hodnocení interních kontrol, testování procesu a jeho 

kontrol. V průběhu auditu jsou s vedoucími pracovníky konzultovány nalezené 

problémy a vypracovávají se doporučení na jejich zlepšení. Tento proces je 

zakončen závěrečnou schůzkou, kde se shrnou výsledky auditu a plán opatření na 

zlepšování.  

• Reportování: Vypracuje se report se všemi nalezenými problémy, opatřeními a 

termíny na jejich implementaci. V další fázi se k výsledkům auditu vyjádří vedení 

auditované oblasti. Po konečném schválení je report vydán, tzn. je rozdistribuován 
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vedoucím pracovníkům auditované oblasti, vedení společnosti a dalším 

zainteresovaným stranám (například externím auditorům).  

• Wrap-up: Provádí se vyhodnocení auditu. V této fázi může být proveden 

průzkum spokojenosti s provedením auditu.  

 

Průběžné sledování implementace opatření: Po ukončení auditu sleduje auditní tým 

průběh implementace opatření daných auditem. Dále monitoruje rizika ve firmě a 

v případě potřeby upraví plán auditů tak, aby pokrýval nejvýznamnější rizika [23]. 
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3 Analýza současného stavu 

Tato část práce je zaměřena na popis společnosti ABC, interního auditu této společnosti 

a oblasti Travel & Expense (Cestovních výdajů).  

 

3.1 Společnost ABC 

Jedná se o společnost prodávající své výrobky do celého světa. Patří k leaderům ve svém 

oboru a její výrobky jsou technologicky inovativní. Má pobočky na několika 

kontinentech. Zaměstnává několik tisíc lidí a její zaměstnanci často cestují mezi jejími 

pobočkami.  

Společnost je kótována na amerických akciových trzích, a tudíž se na ni vztahuje zákon 

SOX. Ve společnosti provádí kontroly spojené s touto legislativou interní i externí audit. 

Pro zachování důvěrnosti informací, nebude název společnosti zmíněn.  

 

3.2 Zasazení interního auditu do organizační struktury společnosti 

Společnost ABC je akciovou společností řízenou představenstvem. Jedním z členů 

představenstva je také CEO (generální ředitel). Zjednodušené zpracování organizační 

struktury dle materiálů společnosti ABC: 

 CEO (generální ředitel) 

o CFO (finanční ředitel) 

▪ Ředitel interního auditu 

• Manažer interního auditu 

o Interní auditor 

o Marketing 

o Prodej 

o Výzkum a vývoj 

 

Interní audit organizačně spadá pod finančního ředitele a funkčně pod výbor pro audit.  
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3.3 Interní audit 

Interní audit tvoří tým čtrnácti lidí. V několika posledních letech prošlo toto oddělení 

rapidním vývojem.  

Nejdříve se zaváděly SOX-ové kontroly, kdy se definovalo a zlepšovalo kontrolní 

prostředí ve společnosti, aby odpovídalo této přísné normě.  

Poté se začalo provádět operativní audity – důkladné prozkoumání procesů určité oblasti 

(například účetnictví), kdy na konci každého operativního auditu je vydán dokument 

s největšími riziky v dané oblasti a s návrhy na jejich zlepšení.  

Posledním velkým pokrokem bylo zavedení používání datové analýzy při operativních 

auditech. Jedním z hlavních přínosů datové analýzy je vyčíslování dopadu jednotlivých 

nalezených problémů, či možnost práce s velkými sety dat a nikoliv pouze s vybraným 

vzorkem případů. 

 

3.3.1 Možnosti zlepšování 

Jednou z nevýhod aktuálního modelu operativních auditů je frekvence auditování 

jednotlivých oblastí společnosti. Značnou část kapacity týmu totiž zabírají SOX kontroly 

a tým dokáže ročně provést pouze několik operativních auditů. Díky komplexnosti a 

velikosti této firmy mohou na každou oblast udělat audit pouze jednou za několik let. To 

je u oblastí, které nabízejí velké úspory či velká rizika, nedostačující.  

Z vedení společnosti tudíž vyšel podnět provádět kontinuální monitoring některých 

oblastí společnosti, což bylo hlavním podnětem pro vznik této práce. Tato změna má 

plnou podporu vedení interního auditu i finančního ředitele.  

 

3.4 Výdaje na cestování zaměstnanců a jejich sledování 

Zaznamenávání výdajů zaměstnanců se provádí ve dvou informačních systémech: 

v Oraclu a v online službě CWT (Carlson Wagonlit Travel).  
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3.4.1 Letenky, hotely a pronájmy aut 

Přes službu CWT se rezervují letenky, hotely a pronájmy aut. Všechny letenky (kromě 

těch od low costových společností) se ihned zaplatí korporátní ghost kartou (ghost karta 

je číslo karty, které je používáno více zaměstnanci a výdaje jsou účtovány oddělení, 

kterému byla karta vydána) [31]. Hotely a auta se zaplatí po příjezdu. Jedním z důvodů, 

proč společnost ABC využívá tuto službu, je aby měla přehled, kde se vyskytují její 

zaměstnanci. V případě pádu letadla, zemětřesení a jiných katastrof potřebuje mít jistotu, 

že její zaměstnanci nejsou v ohrožení.  

 

3.4.2 Příspěvky na stravování 

V některých státech (včetně České republiky) je ze zákona povinné, aby zaměstnanci 

dostávali tzv. stravné („diety“) - zákonem stanovený příspěvek na stravu v průběhu 

pracovní cesty. Stravné si tudíž hradí sami a následně jim jsou proplaceny diety.  

Zaměstnancům z ostatních států jsou proplaceny všechny náklady na stravu, které doloží 

(samozřejmě do určité výše, která je dána v normě na cestování zaměstnanců). 

 

3.4.3 Proplácení výdajů 

Po každém uplynulém měsíci mají zaměstnanci maximálně jeden měsíc na odevzdání 

výkazu o uskutečněných nákladech. V informačním systému Oracle se zpětně žádá o 

proplacení výdajů placených korporátní kreditní kartou (které jsou z IS banky 

automaticky nahrány do ERP systému Oracle). Druhý výkaz slouží pro vykázání nákladů 

placených z vlastních prostředků a případně pro žádost o proplacení diet. Pro větší 

průkaznost výdajů a lepší automatizaci procesu je snaha, aby zaměstnanci, kteří cestují 

pravidelně, měli korporátní kreditní kartu, kterou budou výdaje platit.  

 

Základními náklady v průběhu pracovní cesty tedy jsou:  

- náklady na letenky,  

o placeny ghost kartou případně korporátní kreditní kartou u low cost 

aerolinek, 
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- náklady na ubytování,  

o placeny korporátní kreditní kartou, 

- náklady na stravování, 

o do výše sumy dané normou pro cestování zaměstnanců, 

o ve formě diet ponížených o náklady placené korporátní kreditní kartou 

(například je-li v ceně hotelu také snídaně nebo jdou-li zaměstnanci 

v průběhu pracovní cesty na společnou večeři, kterou podle normy má 

zaplatit zaměstnanec na nejvyšší pozici), 

- náklady na dopravu (pronájem auta či platba za taxi). 

 

3.4.4 Norma na cestování zaměstnanců 

Ve společnosti ABC je definována norma upravující cestovní a jiné výdaje zaměstnanců. 

V této normě jsou popsána pravidla, kterými se mají řídit zaměstnanci při svých 

pracovních cestách.  

Zaměstnanci mají povinnost při cestování dodržovat pravidla a principy dané touto 

normou. Jsou zodpovědní za pravost a přesnost jimi dokládaných cestovních výdajů, 

přičemž falšování těchto výdajů může být vyhodnoceno jako podvod, který může vést 

k disciplinárnímu řízení a až k propuštění. Poskytování nekompletních, nedostatečně 

podložených nebo neschválených výkazů o výdajích může vést k jejich neproplacení.  

Manažeři a schvalovatelé jsou zodpovědní za zkontrolování a ověřování cestovních 

výdajů svých podřízených. Jsou zodpovědní za prosazování této normy. Potvrzením 

výdajů zaměstnance dávají najevo, že bylo provedeno následující:  

- Všechny účtenky byly přiloženy a odpovídají výkazu o výdajích.  

- Jestliže to bylo možné, byly použity firmou vybrané cestovní agentury, letecké 

společnosti, hotely či půjčovny aut.  

- Jestliže to bylo možné, byla použita korporátní kreditní karta – pouze pro pracovní 

účely.  

- Výkaz o výdajích byl předložen včas.  

- Výjimky z této normy byly zkontrolovány a řádně zdokumentovány.  
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Klíčová pravidla normy:  

1. Rezervace letenek nejméně 14 dní před odletem.  

2. Základní třídou, ve které by se měly rezervovat letenky, je Economy. Výjimky 

Business class nebo Premium Economy class jsou určeny pro: 

a. Directoři nebo Vice Presidenti mohou při letech dlouhých 9 nebo více 

hodin letět Business class.  

b. Zaměstnance se zdravotním omezením, které je potvrzeno s personálním 

oddělením.  

3. K výdajům nad 25$ musí být doložena účtenka s rozepsáním položek (ne jen 

celková suma).  

4. O proplacení výdajů se musí požádat do 60 dní od jejich uskutečnění.  

 

3.4.5 Sledování výdajů zaměstnanců 

Oba informační systémy (CWT i Oracle) mají vlastní oddělení, které dohlíží nad jejich 

využíváním. Z výkazů zaměstnanců je vybírán vzorek, který je prověřen před jeho 

schválením. Zpětná kontrola výkazů není prováděna. Co se týče prosazování dodržování 

normy na cestování zaměstnanců, je hlavní zodpovědnost na manažerech, kteří jsou 

prvotními schvalovateli výdajů. Nahlašovány a dále řešeny jsou pouze závažnější 

odchylky od normy.  

 

3.4.6 Audit výdajů na cestování zaměstnanců – požadavek na kontinuální 

monitoring 

Interní audit provedl v roce 2018 audit zaměřený na proces sledování výdajů zaměstnanců 

včetně analýzy dat. Na základě tohoto auditu bylo doporučeno zavést kontinuální 

monitoring této oblasti, protože prověřování jednotlivých výdajů se ukázalo jako 

nedostačující. Nejen, že tato identifikace neprokáže například duplicitní platby, ale 

neukáže ani problémy mnohem rozsáhlejšího charakteru jako například podvody či jiné 

negativní trendy. 
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Bylo tedy doporučeno provádět analýzu dat, což umožní nejen identifikovat problémy, 

ale také vyčíslit jejich dopad. Např. když je při revizi nalezen záznam, kdy byla 

zakoupena letenka do business třídy, na niž zaměstnanci nevznikl nárok – tato informace 

nám neřekne, jak rozsáhlý tento problém je. Jestliže se ale provede datová analýza a 

zjistilo by se, že vyššími třídami letá pravidelně 20 % zaměstnanců, jsou finanční ztráty 

firmy mnohem vyšší a problém rozsáhlejší.  

Nejlepší možností je tedy zavést kontinuální monitoring, při němž nejen dochází k datové 

analýze, ale také se při něm ukazují jednotlivé trendy ve vývoji těchto výdajů. Jestliže 

vidíme trend, můžeme mnohem snáze identifikovat negativní vývoj (například růst 

výskytu porušování normy), potenciální podvody (výkyv z trendu), neodůvodněné 

utrácení (např. rámcově vyšší cena za hotel) a další porušování normy.  

 

3.5 Analýza vnitřních faktorů - 7S  

Pro analýzu vnitřních faktorů bude použita strategická analýza 7S, která komplexně 

shrnuje aspekty vytvářející vnitřní prostředí firmy. Tato analýza byla vybrána, protože 

projekt zavádění kontinuálního monitoringu vychází z vnitřní strategie firmy a je přímo 

provázán a zároveň ovlivňován všemi aspekty analyzovanými metodou 7S.  

 

Strategie firmy 

Jedním z hlavních cílů firmy je být agilní, aby se mohla rychle přizpůsobovat vývoji na 

trhu s technologiemi. Tato hodnota se prolíná i do jednotlivých funkčních strategií firmy. 

Na úrovni funkční strategie se v interním auditu usiluje o osvojení best practices, mezi 

něž patří kontinuální monitoring a využívání datové analýzy. Kontinuální monitoring 

umožňuje odhalit nejen aktuální situaci, ale také trend vývoje. Může také napomoci k 

odhalování výkyvů, jejichž příčinou může být působení negativních vlivů (např. podvod, 

porucha IS, apod.). Výhodou datové analýzy je, že vidíme nejen výběrový vzorek, ale 

máme hodnoty týkající se celé populace zkoumané oblasti.  
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Organizační struktura 

Společnost má divizní organizační strukturu. Jednotlivé divize jsou rozděleny jednak dle 

geografického umístění, ale také dle funkcí. Například oddělení interního auditu má svůj 

vlastní rozpočet a funguje jako jeden tým. Je ale rozdělen do dvou lokalit, a je-li to 

praktičtější, některé úlohy provádějí oba týmy samostatně.  

Divizní organizační struktura byla zvolena také kvůli pravidelným akvizicím, kdy 

akvizovaná firma se stane další funkční divizí.  

Výhodou této organizační struktury je pružné a operativní jednání jednotlivých divizí. 

Nevýhodou je obtížná standardizace procesů a náročnost integrace jednotlivých divizí.  

 

Informační systémy 

Společnost ABC prošla několika akvizicemi, a i z tohoto důvodu má informačních 

systémů několik, ačkoliv je snaha o jejich sjednocování. Základním Enterprise Resource 

Planning (ERP) systémem je Oracle. V tomto systému se vyplňují výkazy o pracovních 

cestách zaměstnanců k proplacení.  

Často dochází k tomu, že jednotlivá oddělení mají další vlastní informační systémy, které 

jsou zaměřeny na konkrétní oblast. Například oddělení interního auditu má vlastní 

informační systém – Team Mate zaměřený na projektové řízení auditů a na sledování 

změn a zlepšení, které z auditů vyplynou.  

 

Styl řízení 

Firma je řízena demokratickým způsobem. Vedení firmy nastavuje směr a kulturu a často 

dochází k delegování pravomocí. Jednotlivá oddělení mají vedoucího, který nese 

zodpovědnost za provedení, ale realizaci provádějí celé týmy. Zaměstnanci dávají návrhy 

na zlepšování procesů i na způsob realizace každodenních úkolů. Vedení zavádí 

iniciativy, pomocí kterých zaměstnanci nahlašují své nápady na zlepšování. Nevýhodou 

je, že je tento způsob řízení časově náročnější než autoritativní styl. Například zavádění 

větších změn předcházejí dlouhé diskuze, než dojde ke shodě vyššího managementu. 
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Výhodou tohoto způsobu změn je angažovanost a spokojenost zaměstnanců, u nichž je 

podporována inovativnost a kreativita.  

 

Spolupracovníci 

Ve společnosti ABC je kladen velký důraz na motivaci a tvorbu sounáležitosti 

zaměstnanců. Velkým přínosem jsou rozsáhlé možnosti školení zaměstnanců. Mimo 

zákonem daných školení vznikají impulzivně také interní školení, kdy zaměstnanci, kteří 

se něčím zabývají, hromadně zaškolují své kolegy (např. používání Excelu, Power Bi, 

efektivita meetingů). Zaměstnanci jsou dále posíláni na školení související s jejich pozicí 

(např. školení interního auditu). V neposlední řadě byl zaveden učební portál, který pro 

své zaměstnance společnost zaplatila. Na tomto portálu se nachází velké množství 

přednášek a dalších školících materiálů, které zaměstnanci mohou studovat.  

Ve firmě je snaha udržet si kvalitní zaměstnance, což v době, kdy je moderní po několika 

letech změnit pozici a jít dělat něco nového, není jednoduché. Společnost ABC tedy 

zavedla interní vypisování pozic, což dovoluje zaměstnancům získávat nové zkušenosti, 

ale v rámci společnosti, a zároveň je to motivuje. Společnost na oplátku může obsazovat 

výše postavené pozice již osvědčenými zaměstnanci, kteří mají velmi dobrou znalost 

prostředí firmy.  

 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Vedoucí pracovníci společnosti usilovně pracují na podpoře a zlepšování kultury ve 

firmě. Organizují schůze, na kterých svým zaměstnanců objasňují vizi, zdůrazňují 

důležitost každého zaměstnance a zveřejňují úspěchy. Kultura je formalizovaná a její 

motta jsou marketingově šířena pomocí různých plakátů či upomínkových předmětů. 

Častá jsou také školení zaměřená na kulturu společnosti.  

Ve firmě je důraz na ekologii. Pravidelně jsou organizovány dobročinné aktivity, které 

společnost podporuje i finančně.  
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V poslední době se kultuře ve firmách přikládá stále větší důraz. Je totiž jasné, že je-li ve 

firmě dobrá kultura, snižují se rizika. Ať už jde o ztrátu zákazníka kvůli špatnému chování 

podpory či o náklady spojené s vysokou fluktuací zaměstnanců. 

 

Schopnosti 

Ve firmě je klíčové, aby se její zaměstnanci neustále rozvíjeli, jak v technických a 

výrobních dovednostech, tak ve zvyšování informační gramotnosti, ekonomických a 

právních dovedností a znalostí. Jak již bylo zmíněno v sekci Spolupracovníci, ve 

společnosti ABC je kladen velký důraz na školení a rozšiřování znalostí a schopností 

zaměstnanců. Zaměstnanci mají mnoho možností sebevzdělání od povinných školení 

(např. informační bezpečnosti) po přístup k sebevzdělávacímu portálu s velkým 

množstvím kurzů. 

 

3.6 Benchmarking 

Společnost JP Morgan zveřejnila průzkum nejlepších praktik v oblasti T&E, které se 

zúčastnilo více než 800 společností. Z průzkumu vyplývá, že se společnosti snaží obdržet 

lepší data na vyjednávání s dodavateli, dále se snaží o eliminaci papírových cestovních 

výkazů, získat lepší data na monitoring dodržování cestovních norem a integrovat data 

o výdajích placených kartou do jejich účetních systémů [25].  

Prostor pro zlepšení se nachází také v data miningu, pouze 68 % společností provádí 

data mining na základě údajů z cestovních karet pro identifikaci porušování norem na 

výdaje při cestování či zneužití karet. Také pouze 62 % společností má zaveden proces a 

metody na komunikaci norem týkajících se T&E k zaměstnancům. Jestliže společnosti 

nezískají angažovanost svých zaměstnanců, pak se efektivnost programu na používání 

karet značně zhorší [25].  

Využívání kreditních karet je povinné u 72 % firem patřících do Fortune 500, což 

je podstatně vyšší hodnota než u středně velkých společností (58 %) nebo než ve veřejné 

správě (31 %) [25].  
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Podle dat zveřejněných společností Travel Leaders Corporate letenky, které jsou 

zarezervovány mezi 14 a 20 dní před odletem, stály v průměru o 24 % méně než 

letenky zakoupené méně než týden před odletem [24].  

Co se týče rozpadu výdajů do jednotlivých kategorií, tak nejvíce společnosti dávají za 

letenky, na druhé příčce je ubytování a na třetí jsou výdaje za restaurace. Překvapivé je, 

že střední a velké společnost mají výdaje zaměstnanců, které nejsou spojeny 

s cestováním, 17 %, zatímco společnosti patřící do Fortune 500 mají tyto hodnoty o 10 % 

nižší kvůli přísnějším kontrolám používání karet [25].   

 

Důležitost oblasti T&E ukazuje i následující průzkum [26]:  

 

Obrázek 6: Průzkum T&E (Zdroj: 26) 

 

3.7 Používaný software  

Hlavním nástrojem používaným pro operativní audity je TeamMate. Jedná se o program, 

který je zaměřený na řízení projektů v oblasti auditu. Nabízí sdílení souborů a plánování 

zdrojů a času. Dále pak po ukončení auditu nabízí sledování implementace návrhů na 

zlepšení.  

Dalším velmi používaným nástrojem je Microsoft Excel. Od společnosti Microsoft 

společnost také využívá pro komunikaci nástroj Outlook a Skype.  
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V posledních několika měsících se začalo pracovat s nástrojem Power Bi, který je 

zaměřen na vizualizaci dat a také s nástrojem ACL, který umožňuje pokročilejší analýzu 

dat a robotizaci. 

 

3.8 Projektové řízení auditů v programu Team Mate 

Jak již bylo zmíněno výše, Team Mate je komplexní nástroj pro projektové řízení v oblasti 

auditů. Má několik částí, jak zobrazuje obrázek níže.   

 

Obrázek 7: Moduly programu TeamMate (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Část Team Schedule obsahuje plánování všech auditů a za pomocí Ganttova diagramu 

rozepisuje, kteří auditoři jsou kdy přiděleni na jednotlivé projekty. Je zde možné zadat 

dovolenou a státní svátky a ty pak zahrnout do plánování projektů.  

 

Team TEC obsahuje mimo jiného pracovní výkazy (time sheet), kde se týdně odevzdává 

rozpad pracovních hodin do jednotlivých projektů.  
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Obrázek 8: Time sheet v programu TeamMate (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Velmi důležitou částí tohoto programu je část Team EWP, která obsahuje projektovou 

dokumentaci včetně zaznamenávání nalezených problémů a sledování jejich plnění.  

 

 

Obrázek 9: Projektová dokumentace v programu TeamMate (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro průkaznost je důležité, že tento program zaznamenává změny a stav úprav 

jednotlivých dokumentů. Po ukončení práce s dokumentem ho označíme jako hotový, 

jiný pracovník dokument zkontroluje (review). To značně usnadňuje spolupráci v týmu, 

neboť je důležité, aby veškerá provedená práce byla zkontrolována.  
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3.9 Možnosti softwarového řešení 

V rámci optimalizace nákladů na software se zaměřuji především na nástroje, které 

interní audit již používá, pokud jsou pro tyto účely vhodné. Po tomto zohlednění byl 

vybrán nástroj Power Bi.  

Nyní se zaměřím na funkce nástroje Power Bi, které budou pro řešení kontinuálního 

monitoringu klíčové.  

 

Power Bi 

Nástroj Power Bi umožňuje vložení více zdrojů dat a nastavení vztahů mezi nimi. Tato 

funkce umožňuje vytvářet vizualizace a analýzu dat z několika zdrojů zároveň.  

 

 

Obrázek 10: Vztahy mezi dokumenty v programu Power Bi (Zdroj: 13) 
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Velmi výhodnou vlastností pro automatizaci procesu je, že program zaznamenává 

jednotlivé kroky, které byly s daty provedeny. Následně můžeme prověřit, že uvedené 

kroky byly provedeny oprávněně a správně. Tuto vlastnost můžeme využít i tak, že 

vytvoříme vizualizace na základě dat z prvního kvartálu a následně změníme zdroj dat na 

soubor s daty z druhého kvartálu. Program zopakuje veškeré provedené kroky, čímž 

vytvoříme vizualizaci dat druhého kvartálu během několika vteřin. Na obrázku níže může 

pod číslem 4 vidět seznam použitých kroků (applied steps).  

 

 

Obrázek 11: Zpracování dat v programu Power Bi (Zdroj: 20) 

 

Sdílení reportů 

Sdílet reporty vytvořené v programu Power Bi můžeme více způsoby. První možností je 

odeslání celého souboru vytvořeného v Power Bi Desktop například pomocí emailu či 

nasdílením na cloud. Nevýhodou tohoto řešení je, že pokud soubor obsahuje rozsáhlé 

tabulky s daty, narůstá jeho velikost i na několik gigabytů. Další nevýhodou je, že adresát 

musí mít nainstalován program Power Bi Desktop, aby mohl takovýto soubor otevřít.  
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Druhou možností je využít zveřejnění reportů do nástroje Power Bi service, kdy můžeme 

přiřadit práva svým spolupracovníkům, kteří následně mají přístup k našim reportům 

online bez nutnosti instalace Power Bi Desktop. Jistým omezením této možnosti je, že 

potřebujeme vyšší verzi licence – PRO, aby nám bylo umožněno zobrazení a sdílení 

reportů. Cena licence Power Bi Pro je $9.99 / licence / uživatel [15].  

 

3.10 Shrnutí 

V rámci firemní strategie zaměřené na agilitu si interní audit určil funkční strategii zavést 

kontinuální monitoring na některé oblasti společnosti. Tato inciativa má plnou podporu 

nejen finančního ředitele, jakožto nadřízeného interního auditu, ale také vedoucích 

pracovníků tohoto oddělení.  

V roce 2018 byl proveden audit výdajů zaměstnanců a procesu jejich monitorování, na 

jehož základě bylo doporučeno zavést kontinuální monitoring. Tato oblast byla tudíž 

určena jako pilotní oblast zavádění kontinuální monitoringu.  

Tento monitoring bude zaveden na dvou úrovních: na úrovni oddělení, které má na starost 

zpracovávání výdajů zaměstnanců, i na úrovni oddělení interního auditu. Monitoring na 

úrovní těchto oddělení není součástí této práce.  

Kontinuální monitoring výdajů zaměstnanců spojuje výhody analýzy dat (identifikace 

problémů rozsáhlejšího charakteru, jejich vyčíslování, celkový přehled nad touto oblastí) 

a výhody, které poskytuje trendová analýza (historický a budoucí vývoj, negativní 

výkyvy, možné podvody).  

Srovnávací studie (benchmarking) ukazují následující trendy: stále více společností 

zavádí na oblast výdajů zaměstnanců data mining, je snaha o zvýšení využívání kreditních 

karet a průzkumy také ukazují, že dřívější rezervace letenek může ušetřit až 24 % výdajů. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

Tato část práce je zaměřena na vlastní řešení projektu kontinuálního monitoringu výdajů 

zaměstnanců. V první řadě je zde rozpracováno plánování projektu (logický rámec, WBS, 

analýza rizik, plánování času apod.) a druhá část je zaměřena na konkrétní výstupy 

projektu.  

 

4.1 Nastavení procesu kontinuálního monitoringu 

Požadavkem společnosti je, aby interní audit zastával stále svou roli poradenské činnosti. 

Kontinuálním monitoringem bude tuto funkci provádět v dlouhodobějším měřítku pro 

každou oblast, do níž bude tento přístup zaveden. Z výše uvedeného vyplývá, že aby bylo 

dosaženo vytyčených cílů, musí být monitoring zaveden ve dvou níže specifikovaných 

úrovních.  

 

4.1.1 Na úrovni za to zodpovědných oddělení  

První úroveň je operativní a monitoring zde budou vykonávat oddělení, která mají na 

starost dohled nad výdaji zaměstnanců. K aktuálnímu procesu, kdy se kontroluje 

převážně náhodně vybraný vzorek výkazů s výdaji zaměstnanců, se přidá i kontinuální 

monitoring. Kontinuálním monitoringem je myšleno pravidelné sledování celého setu dat 

a nikoliv pouze vybraného vzorku případů. Operativní monitoring není předmětem 

této práce, ale vzhledem k tomu, že tato fáze předchází monitoringu interního auditu a je 

klíčová pro fungování monitoringu jako celku, zmíním zde několik doporučení, jak by 

měl proces fungovat:  

1. V pravidelných intervalech (nejlépe měsíčních) budou staženy reporty, ověřena 

jejich kompletnost a na těchto datech budou sledovány klíčové parametry ohledně 

dodržování norem na výdaje zaměstnanců.  

2. Budou určeny klíčové ukazatele a limity, nad které budou výkyvy nahlašovány 

manažerům s připomenutím normy. Cílem je přátelské upozorňování, které 

povede ke zlepšení a snížení neopodstatněných a nepřiměřeně vysokých nákladů. 
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Dalším cílem je vyčíslovat problémy po logických skupinách (např. po 

jednotlivých zaměstnancích či odděleních, a ne pouze oddělené výskyty).  

3. Je potřeba určit indikátory podvodů a nastavit pro ně samostatný proces včetně 

bližšího individuálního přezkoumávání a dále spolupracovat pouze s odděleními, 

které se tímto zabývají (např. právní či personální oddělení s důrazem na zákony 

státu, ve kterém je zaměstnán dotyčný). Je klíčové, aby se zaměstnanec 

nedozvěděl o odhalení podvodu až do chvíle, kdy se firma interně dohodne o 

dalším postupu. (Jestliže by podvod byl rozsáhlý, je důležité, aby byly podniknuty 

kroky na omezení dopadu na firmu a zaměstnanec neměl možnost např. vymazat 

důkazy.) 

4. Dalším krokem je nastavení komunikace s interním auditem (viz níže).  

 

4.1.2 Na úrovni interního auditu 

Je důležité nastavit kontinuální monitoring tak, aby odpovídal strategii interního auditu. 

Není cílem, aby interní audit přebíral funkce jednotlivých oddělení, ale aby poskytoval 

poradenskou činnost se zaměřením na kontrolu rizik a zlepšování procesů (viz definice 

interního auditu v první části práce).  

Kontinuální monitoring se tudíž bude provádět kvartálně, a to co nejvíce automatizovaně, 

aby byl pro auditory co nejméně časově náročný. Výhodou je, že audit bude agilní, což 

napomáhá dlouhodobé transparentnosti procesu a rychlému přizpůsobování se změnám. 

Agilita je také jednou z předních strategií firmy.  

 

Průběh kontinuálního monitoringu 

1. Obdržení reportů, přidání reportů do analytického programu.  

2. Automatické provedení základních testů nad novými daty včetně určení možných 

problémů (tzv. red flags). Tam, kde je to nutné, se navíc určí populace vzorků pro 

další testování (u testů, kde nelze jednoznačně určit, zda se jedná o problém).  

3. Provede se detailní testování.  
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4. Výsledky jsou sepsány a komunikovány s odděleními zodpovědnými za 

operativní kontinuální monitoring. Jsou poskytnuty podklady na zlepšování jejich 

procesů. (Například, zda zachytili dané problémy, jak zlepšit monitoring, jaké 

testy přidat apod.)  

5. V případě identifikace podvodů je opět použit zcela samostatný proces a 

komunikace je omezena pouze na oddělení, která se tímto zabývají (např. právní 

či personální).  

 

4.1.3 Snížení pravidelnosti kontinuálního monitoringu 

Cílem interního auditu je zaměřovat se na oblasti, které jsou pro firmu nejvíce rizikové. 

Kontinuálním monitoringem bude interní audit neustále vyhodnocovat efektivitu 

auditovaného procesu. Jestliže zhodnotí proces jako dostatečně efektivní, může se 

rozhodnout snížit frekvenci testování a tím upřednostnit monitoring a audity jiných a 

rizikovějších oblastí. Bude tím totiž již splněn cíl interního auditu, a to poradenská činnost 

na zlepšování procesů rizikových oblastí. V případě potřeby zhodnocení procesu, jeho 

změn a aktuálních rizik může interní audit kontinuální monitoring kdykoliv znovu provést 

ve velmi krátkém čase, protože celý proces bude zaveden, zdokumentován a v rámci 

možností i zautomatizován.  

 

Předmětem této práce je prvotní zavedení kontinuálního monitoringu, tzn. určit 

analytický program, vytvořit prvotní sadu testů, popsat budoucí proces apod. Předmětem 

práce tudíž není celistvé provedení monitoringu.  

 

Průběh zavedení kontinuálního monitoringu je rozebrán níže prostřednictvím logického 

rámce a metody WBS.  
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4.2 Logický rámec projektu 

Tabulka 3: Logický rámec (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Popis 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroj informací k ověření a 

způsob ověření 
Předpoklady a rizika 

Záměr 

1. Častější provádění auditů 

určitých oblastí.  

2. Zlepšení přehledu a 

procesu kontroly nad výdaji 

zaměstnanců. 

3. Optimalizace výdajů na 

cestování.  

1.1 Provedení auditu 

vybraných oblastí 4x ročně.  

2.1 V rámci datové analýzy – 

snížení výskytů porušování 

normy o výdajích 

zaměstnanců o 50 % do 2 let. 

3.1 Snížení výdajů na 

cestování o 3 % do 2 let.  

1.1.1 Dokumentace o 

prováděných auditech. 

2.1.1 Porovnání výsledků 

datové analýzy. 

3.1.1 Účetní výkazy.  

  

Cíl 

1. Zavést kontinuální 

monitoring výdajů 

zaměstnanců na oddělení 

interního auditu s kvartální 

aktualizací dat s termínem do 

konce června 2019.  

1.1 Projekt akceptován 

manažerem interního auditu 

do konce června 2019 

s hodnocením nejméně 3/5 

(splňuje očekávání).  

1.1.1 Podepsané dokumenty 

v TM, zhotovený Power Bi 

dashboard.  

1.1.2 Emailová komunikace, 

uskutečnění meetingu s 

předáním. 

Přidělení auditorů na projekt 

kontinuálního monitoringu 4x 

ročně. 

Rozšiřování monitoringu na 

další oblasti. 

Provádění kontinuálního 

monitoringu i na odděleních 

k tomu určených, 

komunikace s interním 

auditem za účelem zlepšení 

procesu. 

Funkční informační systémy.  

Spolupráce zaměstnanců. 
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Výstupy 

 

1. Zdokumentovat proces 

kontinuálního monitoringu 

včetně návodů a popisu 

potřebných reportů a 

odevzdání do TM.  

2. Zhotovení Power Bi 

dashboardu s DA testy.  

3. Zdokumentování 

neimplementovaných DA 

testů a odevzdání 

dokumentace do TM.  

4. Vytvořené populace pro 

podrobné testování u 

vybraných DA testů. 

1.1-4.1 Všechny výstupy jsou 

zrevidovány a akceptovány 

manažerem interního auditu 

do konce června 2019 

s hodnocením nejméně 3/5 

(splňuje očekávání). 

1.1.1 a 3.1.1 Podepsané a 

zrevidované dokumenty 

v TM, emailová komunikace. 

2.1.1 a 4.1.1 Power Bi 

dashboard, emailová 

komunikace.   

Funkční systém.  

Spolupráce zaměstnanců při 

získávání dat.  

Správné nastavení procesu a 

DA testů.  

Aktivity 

1.1 Aktivity viz WBS – 

Proces kontinuálního 

monitoringu.  

2.1 a 3.1 Aktivity viz WBS – 

Datová analýza.  

4.1 Aktivity viz WBS – 

Podrobné testování.  

Zdroje – viz časový plán a 

RACI matice 

1.1 A: 2 čld., B: 10 čld.,  

C: 5 čld. 

2.1 a 3.1 D: 2 čld., E: 20 čld.,  

F: 2 čld., G: 10 čld., H: 3 čld., 

I: 3 čld., J: 6 čld., K: 19 čld., 

L: 2 čld., M: 2 čld. 

4.1 N:2 čld., O: 3 čld., P: 5 

čld., Q: 2 čld., R: 4 čld.  

Harmonogram 

A: 2 dny, B: 10 dní, C: 5 dní, 

D: 2 dny, E: 20 dní, F: 2 dny, 

G: 10 dní, H: 3 dny, I: 3 dny, 

J: 6 dní, K: 19 dní, L: 2 dny, 

M: 2 dny, N: 2 dny, O: 3 dny, 

P: 5 dní, Q: 2 dny, R: 4 dny.  

Spolupráce všech 

zaměstnanců i členů 

projektového týmu. 

Včasné dodání dat k DA 

testům.  

Poskytnutí Power Bi PRO 

licence.   
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4.3 WBS 

S použitím metody WBS jsou naplánovány aktivity, které jsou spojené s plánováním a 

vyhotovováním projektu zavedení kontinuálního monitoringu. Zatímco výše zmíněný 

logický rámec ukazuje vztahy mezi například cílem a záměrem projektu, WBS oproti 

tomu plánuje všechny aktivity s projektem spojené a bude základem pro časovou 

analýzu.  

 

Obrázek 12: WBS (Vlastní zpracování pomocí draw.io) 
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4.3.1 Činnosti, které nejsou součástí projektu zavedení kontinuálního 

monitoringu 

Proces 

- Implementace komunikace s odděleními zabývajícími se administrativou T&E  

Datová analýza 

- Implementace zdokumentovaných testů datové analýzy 

Podrobné testování 

- Provádění podrobné analýzy 

- Nahlašování zjištěných problémů 

 

4.4 Analýza rizik 

Pro analýzu rizik bude použita skórovací metoda, která se skládá z následujících částí: 

1. identifikace rizik,  

2. ohodnocení rizik (dopad, pravděpodobnost), 

3. výběr opatření.  

 

4.4.1 Identifikace rizik 

Následující rizika mohou ohrozit projekt zavedení kontinuálního monitoringu: 

1. Špatné nastavení procesu monitoringu.  

2. Špatné nastavení testů datové analýzy.  

3. Zpoždění projektu.  

4. Nekvalitní data.  

5. Nízká motivace projektového týmu. 

6. Změna systémů na zaznamenávání výdajů zaměstnanců.  

7. Změna normy na výdaje zaměstnanců.  

8. Výpovědi klíčových členů projektového týmu.  
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9. Technické problémy (při integraci dat, tvorbě testů). 

10. Únik údajů zaměstnanců následkem softwarové zranitelnosti.  

11. Únik údajů zaměstnanců následkem chyby projektového týmu.  

12. Volba nevhodného programu (softwarová omezení).   

 

4.4.2 Ohodnocení rizik 

Každé riziko bude ohodnoceno z hlediska pravděpodobnosti výskytu a dopadu 

hodnotami od 1 (nejmenší) do 10 (nejvyšší). Tyto hodnoty budou následně vynásobeny, 

čímž získáme hodnotu rizika.  

 

Tabulka 4: Ohodnocení rizik před aplikováním opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Číslo rizika Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 3 7 21 

2 5 6 30 

3 5 3 15 

4 4 4 16 

5 3 5 15 

6 1 8 8 

7 4 4 16 

8 2 6 12 

9 3 5 15 

10 1 10 10 

11 1 10 10 

12 3 6 18 

 

 

Mapa rizik před aplikováním opatření 

Jednotlivá rizika můžeme rozdělit dle výše uvedených pravděpodobností a dopadů do 

čtyř kvadrantů: 
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Obrázek 13: Kategorie rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle 10) 

 

Rozdělení rizik do těchto kategorií zobrazíme pomocí mapy rizik.  

 

Graf 1: Mapa rizik před aplikováním opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Do kritických rizik spadá hraničně pouze riziko č. 2. Podstatná část rizik ale spadá do 

kategorie významných rizik, konkrétně rizika: 10, 11, 6, 1, 12, 8, 9 a 5. Těmto rizikům a 

návrhům opatření na snížení jejich pravděpodobnosti a dopadu je věnována další kapitola.  
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4.4.3 Výběr opatření 

V této části budou navržena opatření na výše uvedená rizika se zaměřením na snížení 

pravděpodobnosti a dopadu. Zvýšená pozornost bude věnována zejména rizikům, která 

byly klasifikována jako kritická či významná.  

 

Riziko č. 2 (hodnota rizika = 30): Špatné nastavení testů datové analýzy.  

Opatření: Po navržení testů je nutné, aby byly zrevidovány zkušeným datovým 

analytikem. Nedostatky se mohou také projevit při detailním testování (objeví se vzorky, 

které měly být filtrovány), což napomůže jejich brzkému odhalení. Dopad bude snížen 

okamžitými opravami testů a jejich kontinuálním zlepšováním.  

 

Riziko č. 1 (hodnota rizika = 21): Špatné nastavení procesu monitoringu.  

Opatření: Klíčové je dobře zdokumentovat proces a nasadit ho dle instrukcí. Po 

projevení nedostatků je důležité systematicky proces upravit a neustále pracovat na jeho 

zlepšování na základě dosahovaných výsledků a průzkumů spokojenosti.  

 

Riziko č. 12 (hodnota rizika = 18): Volba nevhodného programu (softwarová omezení).   

Opatření: Po provedení průzkumu dostupných řešení je klíčové zhodnotit, zda program 

obsahuje všechny potřebné funkce. V případě, že by se v průběhu projektu projevilo 

softwarové omezení, které by znemožňovalo plně nasadit projekt, pak je potřeba 

zopakovat průzkum trhu a přesunout co nejvíce provedené práce do nového softwarového 

prostředí.  

 

Riziko č. 4 (hodnota rizika = 16): Nekvalitní data.  

Opatření: Prozkoumat kvalitu dat, navrhnout zlepšení a následně spolupracovat s IT 

oddělením, aby bylo systémově zajištěno zlepšení (například nastavení polí výkazu jako 

povinné). 
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Riziko č. 7 (hodnota rizika = 16): Změna normy na výdaje zaměstnanců.  

Opatření: V případě změny normy je potřeba co nejdříve identifikovat klíčové odchylky 

a ty implementovat do stávajícího testování.  

 

Riziko č. 3 (hodnota rizika = 15): Zpoždění projektu. 

Opatření: Pravidelně kontrolovat stav projektu oproti plánu, v případě nutnosti alokovat 

dodatečné zdroje (personální). V průběhu plánování počítat s administrativními prostoji. 

Využívat rezerv a možnosti paralelního provádění činností identifikovaných časovou 

analýzou.  

 

Riziko č. 5 (hodnota rizika = 15): Nízká motivace projektového týmu. 

Opatření: Vyhradit členům projektového týmu čas na projekt. Motivovat je tím, že 

budou seznámeni s přínosy projektu a s přínosy pro ně samotné, které jim projekt přinese 

(nové zkušenosti apod.).  

 

Riziko č. 9 (hodnota rizika = 15): Technické problémy (při integraci dat, tvorbě testů). 

Opatření: V případě technických problémů neváhat požádat o pomoc (datové analytiky, 

IT podporu), aby nedošlo k významnému zpoždění projektu.  

 

Riziko č. 8 (hodnota rizika = 12): Výpovědi klíčových členů projektového týmu.  

Opatření: Zdokumentovat proces, sdílet poznatky a výsledky, aby byla zajištěna 

kontinualita procesu. 

 

Riziko č. 10 (hodnota rizika = 10): Únik údajů zaměstnanců následkem softwarové 

zranitelnosti.  

Opatření: Vybrat program od důvěryhodného dodavatele. Nastavit reporty v softwaru 

jako důvěrné. Omezit přístupy na nutné uživatele. Využívat pouze ty osobní informace 

zaměstnanců, které jsou nutné pro průběh testování. Pravidelně aktualizovat program. 

V případě úniku informací spolupracovat s právním oddělením – bylo by nutné nahlásit 

únik kvůli GDPR.  
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Riziko č. 11 (hodnota rizika = 10): Únik údajů zaměstnanců následkem chyby 

projektového týmu.  

Opatření: Ukládat reporty pouze na šifrovaných počítačích či firmě k tomu určených 

cloudech. V případě odesílání reportů emailem je nutné soubory zašifrovat. Využívat 

pouze ty osobní informace zaměstnanců, které jsou nutné pro průběh testování. V případě 

úniku informací spolupracovat s právním oddělením – bylo by nutné nahlásit únik kvůli 

GDPR. 

 

Riziko č. 6 (hodnota rizika = 8): Změna systémů na zaznamenávání výdajů zaměstnanců.  

Opatření: V případě, že by se vedení rozhodlo změnit informační systém, bude klíčové, 

aby finanční ředitel a další zainteresovaní výše postavení pracovníci kladli takové 

podmínky na nový systém, aby umožňoval sběr obdobných dat, která jsou potřebná na 

proces kontinuálního monitoringu. V průběhu implementace je důležitá dokumentace 

jednotlivých kroků, aby mohl být celý proces reperformován s reporty z jiných systémů, 

čímž se omezí dopad. Na zbytkové riziko musí být použita retence. 

 

Po aplikování výše uvedených opatření dojde ke snížení dopadů a pravděpodobností 

výskytu jednotlivých hrozeb.  

 

Tabulka 5: Ohodnocení rizik po aplikování opatření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo rizika Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 

1 3 4 12 

2 3 4 12 

3 3 3 9 

4 4 3 12 

5 2 5 8 

6 1 6 6 

7 4 3 12 

8 2 4 8 

9 3 4 12 
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10 1  10 10 

11 1 9 9 

12 2 4 8 

 

4.4.4 Mapa rizik po aplikování opatření 

Na grafu níže je patrné, že po aplikování opatření se velká část rizik přesunula do 

kategorie běžných rizik. Přesto část rizik zůstává v kategorii významných v případech, 

kdy pomocí opatření můžeme snížit pouze pravděpodobnost a máme omezený vliv na 

dopad. S nejvyšším dopadem je riziko ztráty dat z důvodu softwarové zranitelnosti či 

chyby uživatele. Nižší, ale přesto nadprůměrný dopad mají rizika změny systémů na 

zaznamenávání výdajů zaměstnanců a nízká motivace projektového týmu.  

 

 

Graf 2: Mapa rizik po aplikování opatření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.5 Časová analýza 

Pro časovou analýzu bude použita metoda PERT. Metoda PERT byla vybrána z důvodu, 

že používá pravděpodobnostní odhady trvání jednotlivých činností. Projekt kontinuálního 
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monitoringu je typ projektu, který je prováděn poprvé a obsahuje prvky vývoje 

softwarového řešení, což zvyšuje nejistoty v trvání činností a metoda PERT pomůže 

jejich efektivnímu zpracování.  

Nejdříve bude zmíněn obsahový plán s uvedením návazností jednotlivých činností a poté 

bude proveden výpočet dob trvání činností spolu se sestrojením síťového grafu. 

V poslední části časové analýzy bude provedena analýza pravděpodobností dodržení 

plánovaných termínů.  

 

4.5.1 Obsahový plán 

Tabulka 6: Obsahový plán 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Následující 

činnost 

Popis činnosti 

A B Zahájení projektu – kick-off meeting.  

B C Pochopení procesu T&E.  

C D, E, G Prozkoumat možnosti, jak nastavit procesu kontinuálního 

monitoringu.  

D F Zdokumentování procesu kontinuálního monitoringu. 

E F Průzkum vhodných programů – Absolvovat Power Bi školení. 

F H Průzkum vhodných programů – Získat Power Bi PRO licenci. 

G F Zjistit, které reporty budou vhodné, a zažádat o reporty. 

H I, J, L Import reportů do Power Bi, nastavení opakovatelnosti 

procesu, sepsání návodů.  

I K Vizualizace dat.  

J K Dokumentace DA testů.  

K M Vytvoření několika DA testů.  

L K Dokumentování mezer v kvalitě dat (volitelné). 

M N, O, P Import do Power Bi Service.  

N Q Udělení přístupů definovaným uživatelům.  

O Q Zjistit, jak exportovat populaci pro podrobné testování po 

provedení DA testů. 

P Q Definovat signály ukazující na možné problémy  

(red flags). 
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Q R Vytvořit několik populací z vykonaných testů datové analýzy. 

R - Ukončení projektu, předání výsledků.  

 

4.5.2 Časový plán – určení doby trvání činností 

Poznámka: Doby trvání jsou ve dnech. Uváděná doba je myšlena v pracovních dnech, 

víkendy, svátky a případné dovolené členů projektového týmu tyto doby prodlouží.  

 

Tabulka 7: Určení dob trvání činností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Optimistický 

odhad 

Nejpravděpo-

dobnější 

odhad 

Pesimistický 

odhad 

Doba 

trvání 

Rozptyl Směrodatná 

odchylka 

A 1 2 5 2.33 0.44 0.67 

B 5 10 15 10.00 2.78 1.67 

C 3 5 7 5.00 0.44 0.67 

D 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

E 15 20 25 20.00 2.78 1.67 

F 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

G 5 10 15 10.00 2.78 1.67 

H 2 3 5 3.17 0.25 0.50 

I 2 3 4 3.00 0.11 0.33 

J 3 5 10 5.50 1.36 1.17 

K 10 15 25 15.83 6.25 2.50 

L 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

M 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

N 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

O 2 3 4 3.00 0.11 0.33 

P 3 5 7 5.00 0.44 0.67 

Q 1 2 3 2.00 0.11 0.33 

R 3 4 5 4.00 0.11 0.33 
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4.5.3 Časový plán – síťový graf 

Postup vytvoření síťového grafu je blíže popsán v teoretické části. Schéma, podle kterého 

je vytvořen, je níže. Pro propojení některých činností s uzly byly použity fiktivní cesty 

(FC) s délkou trvání 0.  

Obrázek 14: Legenda hranově definovaného síťového grafu (Zdroj: Vlastní zpracování dle 21) 
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Graf 3: Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pozn. Přiblížení grafu na další straně.  

  

Činnosti ležící na kritické cestě jsou (na obrázku označené oranžově): A, B, C, E, F, H, J, K, M, P, Q a R, což představuje nejdelší cestu 

grafem a také nejkratší možné trvání celého projektu. Projekt bude trvat 76,83 pracovních dní neboli 16 týdnů (téměř 4 měsíce). Jelikož ale 

velká část činností leží na kritické cestě, je zvýšené riziko zpoždění projektu. Je tedy klíčové, aby se činnostem, které leží na kritické cestě, 

či mají celkovou rezervu nízkou, věnovala zvýšená pozornost, protože jakékoliv jejich zpoždění prodlouží trvání celého projektu.  
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Ačkoliv je síťový graf v jednom celku, pro lepší přehlednost je níže přiložen totožný graf rozdělený do dvou částí. Skutečnou následnost 

aktivit ale představuje horní graf. 

 

 

Graf 4: Síťový graf – přiblížení (Zdroj: Vlastní zpracování)
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Rozptyly termínů možných (TM) a termínů přípustných (TP)  

 

Tabulka 8: Určení rozptylů termínů možných a přípustných 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Uzel TM 𝛔𝑻𝑴 TP 𝛔𝑻𝑷 

1 0 0 
 

0  15.18 
 

2 2.33 0.44 2.33 14.74 

3 12.33 3.22 12.33 11.96 

4 17.33 3.66 17.33 11.52 

5 19.33 3.77 37.33 8.74 

6 27.33 6.44 37.33 8.74 

7 37.33 6.44 37.33 8.74 

8 39.33 6.55 39.33 8.63 

9 42.5 6.8 42.5 8.38 

10 45.5 6.91 48 7.02 

11 44.5 6.91 48 7.02 

12 48 8.16 48 7.02 

13 63.83 14.41 63.83 0.77 

14 65.83 14.52 65.83 0.66 

15 67.83 14.63 67.83 0.22 

16 70.83 14.96 70.83 0.22 

17 70.83 14.96 70.83 0.22 

18 72.83 15.07 72.83 0.11 

19 76.83 15.18 76.83 0 

 

Rozptyl termínů možných a přípustných celého projektu je 15,18 pracovních dní tedy 3 

týdny.  

 

Analýza pravděpodobností kritičnosti činností 

Protože i aktuálně nekritické činnosti se mohou změnit na kritické, byly vybrány všechny 

nekritické činnosti a bude vypočítána jejich kritičnost, tedy pravděpodobnost, že se změní 

na kritické. Vybrané činnosti jsou: I, L, N, O, D a G. 
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Nejdříve je potřeba vypočítat hodnotu normované proměnné podle vzorce:  

u = 
−(𝑇𝑃𝑗 − 𝑇𝑀𝑖− 𝑦𝑖𝑗)

√σ𝑇𝑃
2  + σ𝑇𝑀

2 + σ𝑦
2

  a pak hodnotu distribuční funkce, která určí finální kritičnost. 

 

Tabulka 9: Kritičnost činností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost u F(u) 

I -0.6698 25 % 

L -0.9378 17 % 

N 0 50 % 

O -0.519 30 % 

D -5.0233 0 % 

G -2.5666 0.50 % 

 

Nejvyšší pravděpodobnost, že se činnost stane kritickou je 50 % (činnost N).  

 

Analýza pravděpodobností dodržení plánovaných termínů 

S jakou pravděpodobností dojde k dodržení plánovaného termínu 77 dní?  

 

P(T ≤ 77) = F(
𝑃𝑇− 𝑇𝑀𝑛

σ𝑇𝑀𝑛

) = F(
77 − 76,83

15,18
) = 50,4 % 

 

Dle empiricky zjištěných hodnot je pravděpodobnost mezi 25 a 60 procenty považována 

za dostatečné zabezpečení realizace projektu [21] – viz tabulka č. 2 v teoretické části 

práce. Vyšší hodnoty jsou uvedeny jako nadbytečné zajištění projektu a indikují např. 

neefektivní využívání zdrojů.  
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4.6 Zdroje a náklady na projekt 

Nejdříve je potřeba identifikovat potřebné zdroje včetně jejich kompetencí: 

- projektový manažer, 

o řízení projektu, plánování, komunikace s projektovým týmem 

- poradce na oblast auditu,  

o auditor, který má přehled v dané oblasti (provedl minulý audit apod.), či 

vedoucí pracovník dané oblasti 

- poradce na oblast datové analýzy,  

o specialista v datové analýze, umí používat vybrané softwarové nástroje 

- datový analytik,  

o s pomocí datového specialisty bude implementovat testy datové analýzy 

- auditor.  

o s pomocí poradce na oblast auditu identifikuje možné datové testy, 

zkoumá aktuální proces a vyhotovuje doporučení pro fungování 

kontinuálního monitoringu 

 

Další zainteresované strany:  

- vedení společnosti, 

- zaměstnanci společnosti 

- dodavatelé reportů,  

- IT oddělení mající na starost systémy na zaznamenávání výdajů zaměstnanců,  

- oddělení správy výdajů zaměstnanců:  

o letenky a hotely (CWT), 

o jídlo a ostatní (T&E).  

 

Na projekt budou využiti stávající zaměstnanci společnosti ABC – především z oddělení 

interního auditu. Délka trvání projektu je 15 týdnů, ale obsahuje administrativní prostoje 

a činnosti, na které je potřeba pouze část projektového týmu, a tudíž se zaměstnanci v té 
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době mohou věnovat i jiným projektům. Je ale potřebné, aby se konaly pravidelné stand-

up meetingy a projektový manažer řídil projekt tak, aby nevznikaly zbytečné prodlevy.  

 

Náklady na projekt 

K personálním nákladům můžeme přistupovat jako k tzv. utopeným nákladům, vzhledem 

k tomu, že projekt spadá do náplně práce zaměstnanců interního auditu a náklady spojené 

s jejich zaměstnáním by firma stejně vynaložila. Rámec projektu nevyžaduje přijetí 

nových zaměstnanců. Jediným neutopeným nákladem tedy zůstává platba za licence 

programu Power Bi PRO, kterých bude potřeba 7, cena za kus je 10$/osobu/měsíc. Cena 

za měsíc tedy činí 70$, ročně 840$. Přepočítáme-li tuto částku na koruny s kurzem 22,5 

Kč za dolar, dostaneme se na částku 18 900 Kč. Výhoda oproti jiným auditům je, že tento 

kontinuální monitoring nevyžaduje žádné cestování zaměstnanců interního auditu. 

Celková cena tohoto auditu tedy činí 18 900 Kč, což je pro společnost v porovnání 

s přínosy, přijatelné. 

 

4.7 Matice zodpovědnosti 

Tabulka 10: Matice zodpovědnosti – RACI matice 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Projektový 

manažer 

Poradce  

na 

oblast 

auditu 

Poradce  

na 

oblast 

datové 

analýzy 

Datový 

analytik 

Auditor 

Zahájení projektu - Kick-

off meeting 

R, A C C C C 

Pochopení procesu T&E I C I I R, A 

Prozkoumat možnosti, jak 

nastavit proces 

kontinuálního 

monitoringu 

A C   R 

Zdokumentování procesu 

kontinuálního 

monitoringu 

A C I I R 
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Průzkum vhodných 

programů – Absolvovat 

Power Bi školení. 

I  C A R 

Průzkum vhodných 

programů – Získat Power 

Bi PRO licenci. 

I  I R, A  

Zjistit, které reporty 

budou vhodné, a zažádat 

o reporty. 

A C   R 

Import reportů do Power 

Bi, nastavení 

opakovatelnosti procesu, 

sepsání návodů.  

I C   R, A 

Vizualizace dat.  A I C R I 

Dokumentace DA testů.  A I C R I 

Vytvoření několika DA 

testů.  

A I C R I 

Dokumentování mezer 

v kvalitě dat (volitelné). 

I I C R, A I 

Import do Power Bi 

Service.  

I I C R, A I 

Udělení přístupů 

definovaným uživatelům.  

I I C R, A I 

Zjistit, jak exportovat 

populaci pro podrobné 

testování po provedení 

DA testů. 

I I C R, A I 

Definovat signály 

ukazující na možné 

problémy  

(red flags). 

A C C R R 

Vytvořit několik populací 

z vykonaných testů 

datové analýzy. 

I I C R, A I 

Ukončení projektu, 

předání výsledků.  

R, A C C C C 

 

Pozn.: R – responsible (vykonává), A – accountable (je zodpovědná), C – consulted 

(pomáhá, radí), I – informed (je informován). 
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4.8 Projektová komunikace 

Základním prostředkem pro komunikaci v průběhu projektu je nástroj Outlook a Skype. 

V Outlooku má každý zaměstnanec zveřejněný svůj kalendář, což umožňuje snadno 

plánovat schůzky ať už osobní či prostřednictvím Skypu. Informace a úkoly jsou 

s pracovníky sdíleny také emailovou komunikací (například požadavky na vyhotovení 

reportů). Pro sdílení dokumentů a řízení projektu je využíván nástroj Team Mate a datová 

analýza je dostupná prostřednictvím Power Bi Service.  

 

4.9 Výstupy projektu 

Projekt je ve fázi implementace s plánovaným ukončením do konce června 2019. Níže 

jsou uvedeny vybrané výstupy projektu. Aby bylo možné výsledky prezentovat, byla 

použitá data anonymizována: hodnoty byly vynásobeny pseudonáhodně vygenerovanými 

konstantami, byly změněny identifikátory a jména byla vygenerována pomocí generátoru 

jmen [27]. 

 

4.9.1 Testy a vizualizace 

V rámci projektu byly navrženy testy datové analýzy [audit T&E ve společnosti ABC, 

16, 17, 18, 19]: 

1. Duplicitní platby. 

o Budou hledány stejné částky ve více reportech. Zvýšená pozornost bude 

věnována porovnání reportů za výdaje placené kreditní kartou a placené 

v hotovosti. Zaměření na vyšší částky (protože např. poplatky za 

parkování budou často stejné).  

2. Dary a dobročinné dary jsou vypláceny přes T&E systém.  

o Dle normy nemají být dary propláceny přes T&E. Navíc dary mohou 

ukazovat na úplatky.  

3. Pozdě podané výkazy – déle než 60 dní od výdaje.  

4. Letenky s vyšší než povolenou třídou.  
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5. Letenky zakupovány později než 14 dní předem.  

6. Nepoužívání kreditních karet.  

o Při nepoužívání kreditních karet je zvýšené riziko, že budou maskovány 

neplatné výlohy (například falešné účtenky). Firma navíc ztrácí benefity, 

které má domluvené s bankou (procento částky vráceno zpět apod.).   

7. Deaktivování karet po ukončení pracovního poměru.  

o Datum ukončení pracovního poměru vs. datum zablokování karty. 

Ověření, že byly kreditní karty skutečně zablokovány.  

8. Poplatky za pozdní zaplacení kreditních karet. 

o Zaměstnanci mají povinnost hlídat splatnost svých kreditních karet. 

Zobrazení trendu, kolik firma platí na těchto poplatcích.  

9. Porovnání dodavatelů s OFAC SDN list.  

o Jedná se o seznam blokovaných lidí, společností a zemí se kterými je 

zakázáno obchodovat americkým občanům. Seznam je vydáván 

organizací americké vlády OFAC (Office of Foreign Assets Control) [29].  

10. Neobvyklé destinace - letenky.  

o Vykreslení na mapu, výběr testovacího vzorku vizuálně.  

11. Neobvyklé hodnoty.  

o Například zaokrouhlené hodnoty, vysoké či nízké, blízké 25$ (limit na 

proplacení bez účtenky).  

12. Hledání klíčových slov.  

o Jak pro odhalení užití na osobní účely, tak potenciální úplatky. Je třeba 

kontrolovat popisek výdaje i název prodejce.  

o Ve více jazycích.  

o Například: golf, love, jewellery, giftcard, gold, government, facilitation, 

bribe, bribery, cash, adult, boat, bitcoin, cannabis, casino, cigarettes, 

tobacco, drugs, iTunes, iPad, lottery, limousine, massage, nightclub, 

upgrade, movie.  
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13. Výdaje dle destinace (hotely).  

o Může být opět vykreslení na mapě (pláž na Floridě), ale také s filtrováním 

výdajů dle destinace (výkyvy v cenách za noc).  

14. Schvalovatel vs. žadatel.  

o Oddělení povinností.  

15. Chybějící účtenky (nerozepsané účtenky) pro výdaje nad 25$. Detailní testování.  

 

Vizualizace 

- Top 20 lidí s nejvyššími výdaji v jednotlivých kategoriích – letenky, hotely, 

pronájem aut a celkově T&E. 

- Top 20 lidí s nejvyšší cenou za jedno jídlo.  

- Top 20 dodavatelů.  

 

4.9.2 Použitá data 

Pro projekt jsou aktuálně využívána data z CWT (airfare – záznamy o letenkách, hotel – 

záznamy o ubytování, car – záznamy o zapůjčených autech, meals and other – záznamy 

o výdajích na stravné, zábavu a jiné). Data byla napojena na vygenerovaný kalendář, aby 

bylo možné je filtrovat dle dat vytvoření záznamů či reportů. Report meals and other je 

napojen na údaje o průměrných kurzech za rok 2018.  
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Obrázek 15: Vztahy mezi dokumenty v programu Power Bi (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.9.3 Datová analýza 

Prvním příkladem datové analýzy, která je provedena pomocí Power Bi, je vizualizace 

lidí s nejvyššími výdaji v jednotlivých kategoriích. Na obrázku lidé (report se změněnými 

jmény i hodnotami), kteří měli nejvyšší výdaje za letenky, aktuálně filtrováno na čtvrtý 

kvartál 2018.  
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Obrázek 16: Datová analýza: Lidé s nejvyššími výdaji za letenky (Zdroj: Vlastní zpracování 

anonymizovaných dat) 

 

Druhým příkladem datové analýzy je už samotný test na pozdní rezervaci letenek, kdy 

norma vyžaduje rezervaci alespoň 14 dní předem. Na obrázku je vidět filtrování dat dle 

data rezervace, důvod letu, množství letů a jejich vizualizace dle počtu dní od rezervace 

po odlet. Jako red flag budou sloužit dvě hodnoty: 13 a méně dní do odletu, odlet ve stejný 

den jako je rezervace. U případů, kdy byl odlet ve stejný den, jako je rezervace, se může 

provést podrobné testování, zda šlo o důvody pro firmu kritické.  
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Obrázek 17: Datová analýza – Pozdní rezervace letenek (Zdroj: Vlastní zpracování anonymizovaných 

dat) 

 

4.10 Přínosy návrhové části 

Přínos návrhové části spočívá v návrhu projektu na zavedení kontinuálního monitoringu 

v oblasti interního auditu za pomocí projektového managementu. Projekt má stěžejní 

význam pro oddělení interního auditu, protože mu dává možnost auditovat oblasti a 

pomáhat zlepšovat procesy společnosti s mnohem vyšší frekvencí, než to bylo možné 

doposud. Tímto projektem se zpracoval monitoring vzorové oblasti a tento projekt bude 

sloužit jako modelový příklad pro budoucí projekty na zavádění monitoringu na další 

klíčové procesy.  

Konkrétní oddíly návrhové části se spolupodílejí na celkovém přínosu. V rámci logického 

rámce a WBS byly identifikovány výstupy a aktivity, které je potřeba v rámci projektu 

uskutečnit. Na ně poté navazuje časová analýza, která za pomocí metody PERT určuje 

dobu trvání jednotlivých činností i celého projektu spolu s rozptyly těchto dob. Díky 

časové analýze se v průběhu projektu mohou včas identifikovat odchylky od plánu a 

okamžitě na ně reagovat například přiřazením dalších zdrojů. Analýza rizik určila 
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potenciální hrozby, které by mohly projekt ohrozit, a byla navržena opatření pro snížení 

potenciálního dopadu či pravděpodobnosti výskytu těchto hrozeb. Analýza zdrojů 

definuje potřebné role projektového týmu a je následována RACI maticí, která blíže 

určuje přiřazení těchto zdrojů k jednotlivým činnostem projektu.  
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout projekt na zavedení kontinuální monitoringu 

výdajů zaměstnanců na cestování ve společnosti ABC s využitím projektového 

managementu. Nejdříve byla provedena analýza současného stavu společnosti ABC 

včetně popsání procesu zaznamenávání výdajů zaměstnanců a analýzy benchmarkingu. 

Hlavním výstupem této práce je pak návrhová část, ve které je zpracován návrh projektu 

a jeho přínosy. Kontinuální monitoring bude prováděn pomocí analýzy dat v programu 

Power Bi. Pro účely datové analýzy byly navrženy také testy, které pokrývají klíčové 

rizikové oblasti (např. porušování normy zaměstnanců či ukazatele na možné podvody).  

V rámci návrhu projektu je vymezen a popsán zaváděný proces a jsou definovány výstupy 

a aktivity, které je potřebné v rámci realizace projektu vykonat. Na definování potřebných 

aktivit navazuje časový plán, který určil pomocí metody PERT dobu trvání projektu na 

15 týdnů s rozptylem tří týdnů. Byly určeny potřebné zdroje na projekt a tyto zdroje 

přiřazeny ke konkrétním aktivitám projektu pomocí RACI matice. Další části návrhu jsou 

věnovány nákladům na projekt a analýze rizik, ve které jsou navrženy také opatření na 

snížení pravděpodobnosti a dopadu identifikovaných hrozeb.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DA – Datová analýza 

TM – Program Team Mate 
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